Julehilsen 2020
GLÆDELIG JUL
Nu er julen og dermed også årsskiftet ved at være tæt på. Derfor vil vi fra kredsbestyrelsen
sige jer alle en kæmpe stor tak for jeres arbejde i klubberne i 2020. Det har været et specielt
år for alle, men vi håber at der stadig er plads til lidt glæde og julefred. Vi ønsker jer alle en
dejlig Jesu fødselsdags fejring.
JULEVIDEOER FRA DFS
DFS har lavet flere julevideoer som kan ses derhjemme. Del disse med jeres klubbørn så de
kan få noget godt input i julen. De kan findes på www.jul.soendagsskoler.dk
Følg desuden også med i DFS’ to klubber for børn og junior/teen på
www.youtube.com/c/DanmarksFolkekirkeligeSøndagsskoler
JUNIOREVENT AFLYST UDSKUDT
Juniorevent på Hedemølle Efterskole i oktober måned blev desværre ikke til noget i år. Frygt dog
ikke. Vi har sammen med Hedemølle aftalt at vi i 2020 afholder et ekstra juniorevent i foråret.
Datoen bliver d. 8. maj 2021. Sæt kryds i kalenderen.
VINTERLEJR 2021 AFLYST
Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse vinterlejren i 2021. Grunden er at det under de
nuværende retningslinjer ikke er muligt at holde lejr på forsvarlig vis.
Det er ikke en beslutning vi er glade for, men håber på forståelse for denne. Vi vender stærkt
tilbage i 2022.
GENERALFORSAMLING 2021
Vi havde planlagt en Lederfest sammen med vores generalforsamling. Som situationen er lige nu,
så ser vi os også nødsaget til at aflyse den. Vi havde ellers glædet os til at tilbringe en
eftermiddag/aften sammen med jer.
Vi vil dog holde fast i at afholde generalforsamling. Vi håber meget at retningslinjer mv. tillader at
vi kan møde fysisk. Indbydelse og nærmere info om tilmelding vil komme i januar.
DATOER FOR LEJRE I 2021
Lør. d. 26. juni - tirs. d. 30. juni: Dollerup, Lejrgården (0.-7. klasse)
Fre. d. 25. juni - tirs. d. 29. juni : Juniorlejr på Kjelsø (11-15 år)
Tirs. d. 29. juni - fre. d. 2. juli : Børnelejr på Kjelsø (8-11 år)
Fre. d. 2. juli - man. d. 5. juli : Kjelsø Mix på Kjelsø (6-13 år)
Man. d. 5. juli - ons. d. 7. juli : Minilejr på Kjelsø (5-8 år)
Ons. d. 7. juli - fre. d. 9. juli : Kjelsø Kids på Kjelsø (5-10 år)
Fre. d. 27. august - søn. d. 29. august : Drengelejr (3.-7. klasse)
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