
	
JULEHILSEN	2021	
 
 
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	som	ledere	i	2021.	Tak	fordi	I	er	med	til	at	give	det	største	
til	de	mindste.		
	
Vi	ønsker	jer	alle	en	velsignet	adventstid	og	en	rigtig	glædelig	jul!	
	
VINTERLEJR 2022 
Vinterlejren i 2022 afholdes i den sidste hele weekend i januar. Datoerne er d. 29.-31. januar. 
Tilmeldingen åbner d. 1. december på www.kjelsoe.dk  
 
LEDERFEST 2022 
Vi vil i 2022 afholde en fest med oplæg, vidensdeling og hygge for alle ledere i kredsens område.  
I denne forbindelse vil vores generelforsamling også blive afholdt. Temaet vil være ” Kom og få ideer til 
næste program”. Der vil være inspiration til klub såvel som til lejr. 
I 2022 bliver lederfesten en lørdag, nemlig lørdag d. 26. marts kl 14.30- ca. 19.00 med mulighed for 
efterfølgende hygge. 
 
KRYDSFELT – 22. JANUAR 2022 
DFS er sammen med folkekirken, og en lang række andre organisationer med folkekirkelig tilknytning, 
med til at arrangere en konference om at give troen videre til børn og unge. Konferencen hedder 
Krydsfelt da det også er en mulighed for at mødes på tværs af organisationer.  
Læs mere og tilmeld dig på https://krydsfelt-folkekirken.dk  
 
Vi håber at se dig til en super spændende dag! J 
 
PIGELEJR 
Nu nærmer året sig, hvor der skal afholdes pigelejr i kredsen. Lejren ligger i første weekend af 
september, altså præcis en uge efter drengelejren. Der skal soves i shelter, laves mad over bål og hygges 
en masse i området ved Sinding plantage. Hold øjne og øre åbne for nærmere info. 
 
DATOER FOR LEJRE I 2022 
Ca. Lør. d. 25. juni - tirs. d. 29. juni: Dollerup, Lejrgården (0.-7. klasse) 
Fre. d. 24. juni - tirs. d. 28. juni : Juniorlejr, Kjelsø (11-15 år) 
Tirs. d. 28. juni - fre. d. 1. juli : Børnelejr, Kjelsø (8-11 år)  
Fre. d. 1. juli - man. d. 4. juli : Kjelsø Mix, Kjelsø (6-13 år) 
Man. d. 4. juli - ons. d. 6. juli : Minilejr, Kjelsø (5-8 år) 
Ons. d. 6. juli - fre. d. 8. juli : Kjelsø Kids, Kjelsø (6-11 år) 
Fre. d. 26. august - søn. d. 28. august : Drengelejr, Silkeborg (3.-7. klasse)  
Fre. d. 2. september - søn. d. 4. september: Pigelejr, Sinding plantage (3.-7. klasse) 
Lør. d. 1. oktober: Juniorevent på Hedemølle 

 
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds 
Laura, Finn, Kirsten, HP og Sonnich 


