Nyhedsbrev september 2020
DRENGELEJREN BLEV EN SUCCES
I den sidste weekend af august blev vores første Drenge/Outdoorlejr afholdt midt i Silkeborg
Nordskov. Der var masser af sjov, hygge om bålet, sang mm. Vi boede på en teltplads, hvor vi
sov i hjemmebyggede bivuakker, lavede al vores mad over bål samt hørte en masse godt om
Jesus i andagter og bibeltime. Du kan se billeder fra lejren på www.dfskreds.dk/midt/billeder.
Sæt desuden allerede nu kryds i kalenderen for næste års lejr d. 27.-29. august 
KJELSØDAGE
Årets sommer blev en del andreledes end normalt. Sommerlejrene var erstattet af 8 Kjelsø-dage i
Timring og på Kjelsø. En masse glade og friske børn deltog på en eller flere af disse dage og lavede
en masse sjove ting og hørte en masse om Gud. Billeder fra dagene findes på
www.dfskreds.dk/midt/billeder.
JUNIOREVENT – TILMELDINGEN ER ÅBEN!
Lørdag d. 3. oktober 2020 er det igen tid til det store årlige juniorevent på Hedemølle Efterskole.
Dagen afholdes under de givne retningslinjer for Corona og vil bestå af alle de samme sjove ting,
som vi kender fra tidligere år. Det er en dag med masser af sjove aktiviteter, som man selv kan
vælge imellem samt bibeltime, sang og leg. Indbydelsen ligger på vores hjemmeside, er delt ud på
lejre og også vedhæftet den udsendte mail. Tilmeldingen er åben, og aktiviteterne fordeles efter
først til mølle princippet. Del indbydelsen i klubben eller til andre i kender i målgruppen.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi selvfølgelig følger sundhedsmyndighedernes
anvisninger. Skulle der, mod forventning, blive et større smittetryk og dermed nye retningslinjer
for vores område, kan dagen blive aflyst. Hvis det bliver nødvendigt, vil deltagerbetalingen
naturligvis blive refunderet.
VINTERLEJR 2021
Vinterlejren i 2021 afholdes igen i den sidste hele weekend i januar. Datoerne er d. 29.-31. januar.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Indbydelses kommer ud i løbet af efteråret.
LEDERFEST 2021
Igen i 2021 vil vi sammen med vores generalforsamling afholde en fest med oplæg, vidensdeling
og hygge for alle ledere i kredsens område. I 2021 bliver lederfesten en lørdag, nemlig lørdag d.
27. februar kl. ca. 14.30-19.00 med mulighed for efterfølgende videre hygge.
Sæt kryds i kalenderen og kom med til en god og givende dag!
SÆLG LODSEDLER OG STØT DFS
DFS´ gavetal er faldet markant hen over sommeren grundet aflyste arrangementer. Derfor er det i
år endnu vigtigere, at vi alle gør en indsats for at støtte DFS økonomisk. Som klub kan I gøre dette
ved at sælge lodsedler. Når i gør dette kan I samtidigt for 10 kr. pr. lodseddel direkte i klubkassen!
Det kan man lave meget sjovt for.
Læs mere om lodsedlerne på: http://soendagsskoler.dk/index.php?id=80
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich

