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STOR TAK TIL ALLE JER LEDERE
Der skal fra kredens side lyde en stor tak til alle jer ledere i klubber og på lejre
for jeres store arbejde i år. Uden jer ville der ikke være et formål med vores
arbejde. Så tak for at I vil være med til at sprede det gode budskab med en masse
børn – et budskab, som vi især er blevet mindet om her i påsken, TAK!
NYE ANSIGTER I KREDSBETYRELSEN
• Ved generelforsamlingen d. 10. februar trådte 2 medlemmer ud af
bestyrelsen. En varm tak til både Benedicte Kvist og Hanne Brauner for
deres store og engagerede arbejde i bestyrelsen.
• I samme ombæring blev 3 nye valgt ind. Disse er Kristian Albin, Kirsten
Sørensen og Sonnich Thacker.
• D. 21. marts konstituerede bestyrelsen sig som følger:
o Formand: Sonnich Thacker
o Næstformand: Kristian Albin
o Kassere: Finn Bitsch
o Sekretær: Kirsten Sørensen
o Menigt medlem: Niels Hedegaard Jensen
TAK FOR EN GOD VINTERLEJR PÅ KJELSØ
I januar måned blev kredsens årlige vinterlejr på Kjelsø afholdt med stor succes.
Over 50 børn og juniorer havde en god lejr med massere af sjov leg og Gud.
Tak for den gode opbakning.
Datoerne for næste års lejr er allerede på plads, så sæt kryds i kalenderen d. 25.27. Januar 2019. Info vil kunne findes på vores hjemmeside
http://www.dfskreds.dk/midt/vinterlejr-paa-kjelsoe/

PASTAPARTY I ANS (GRATIS!)
Klub Ekstra, børneklubben i Ans, har inviteret Pastaparty til at komme og holde
et brag af en koncert d. 3. Juni - og jeres klub er mere end velkommen til at
komme og være med.
Du kan se mere om pastaparty på
https://www.facebook.com/SimonElskerPasta/
Lad dig ikke narre af, at datoen i Ans står til 21. April. Koncerten er flyttet til
3/6!
ÅRESTS SOMMERLEJRE – DEN OPLEVELSE MÅ DU IKKE GÅ GLIP AF
2018 byder som de sidste mange år på masser af muligheder for at komme på
sommerlejr.
Der arrangeres i år 4 lejre på Kjelsø i dagene fra d. 29. juni til d. 12. juli. Se mere
på http://kjelsoe.dk/ .
Der vil også igen være lejr på Dollerup. Dollerup lejren foregår fra d. 30. Juni til
d. 3. Juli i år. Indbydelsen ser sådan ud. Alle er velkomne. Det er lokale kræfter i
Viborg og opland, som er leder på lejren. Randi kommer på besøg en af dagene.
Vi har bibeltime, løb, badning i fjorden, bålhygge og mange andre aktiviteter. Tur
for de store ud til en bondegård.
JUNIOREVENT PÅ HEDEMØLLE – SÆT KRYDS I KALENDEREN
Igen i år afholder DFS midtjylland og Hedemølle Efterskole Juniorevent. Så sæt
allerede nu et STORT KRYDS i kaldenderen d. 6. oktober 2018. Det bliver FEDT!
Læs mere om Junioreventet på vores hjemmeside:
http://www.dfskreds.dk/midt/juniorevent/

Håber I har det godt ude i klubberne!
Husk, at I altid er velkomne til at kontakte en af, hvis I har spørgsmål eller gode
ideer.
Må Gud velsigne jer og det arbejde I hver især står i.
Mange efterårshilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjylland
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich

