
 
Nyhedsbrev februar 2021 
 
 
TAK! 
Der skal lyde en stor tak til alle jer ledere, der lige nu kæmper med at holde humøret oppe under 
nedlukningen. Tak for det arbejde I gør rundt omkring i klubberne. Vi ved at mange tænker i 
hvordan man holder kontakten til sine klubbørn. DFS har lavet nogle forskellige ideer til hvordan 
dette kan gøres, bl.a. gennem online klub eller gaveposer.  
Find ideer her: www.corona.soendagsskoler.dk  
 
JUNIOREVENTS i 2021 
Der er to gange Juniorevent på Hedemølle Efterskole i kalenderen for 2021. Hvis Corona-
retningslinjerne tillader det afholdes der Juniorevent d. 8. maj 2021. Der vil som normalt også 
blive afholdt juniorevent den første lørdag i oktober, altså d. 2. oktober 2021. 

LEDERFEST 2021 
Grundet de nuværende retningslinjer ser vi det desværre ikke muligt at afholde Lederfest i februar 
som ellers meldt ud. Dette er vi meget ærgerlige over, da vi gerne vil fejre jer ledere samt give jer 
nogle gode indspark til jeres klubarbejde. Vi glæder os til at vi i 2022 igen kan holde en god dag for 
og med jer! 
 
GENERALFORSAMLING 2021 (ONLINE) 
Vi vil gerne indkalde til generalforsamling tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 19.00-20.00. Det hele 
kommer til at foregå online på Google Meet. I vil på vores hjemmeside under ”Generalforsamling” 
snarest kunne finde info med link til mødet samt vejledning til hvordan man kommer ind.  
Vi glæder os til at se jer!  
 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DFS 
DFS afholder Repræsentantskabsmøde i Børkop fredag d. 19. marts 2021 kl. 17.30-22.00. På 
repræsentantskabsmødet vælges DFS´ landsudvalg, man hører hvad der rører sig i DFS og man kan 
være en del af det større DFS-fællesskab.  
Læs mere og tilmeld dig her: www.rm.soendagsskoler.dk  
 
LEJRE I SOMMEREN 2021 
Der satses på at vi til sommer kan holde lejre igen og det er derfor hvad vi planlægger efter. 
Lejrene vil selvfølgelig komme til at følge de på den tid givne retningslinjer ift. Corona.  
Datoerne for lejrene er som følger: 
Lør. d. 26. juni - tirs. d. 30. juni: Dollerup (0.-7. klasse)  
Fre. d. 25. juni - tirs. d. 29. juni : Juniorlejr på Kjelsø (11-15år) 
Tirs. d. 29. juni - fre. d. 2. juli : Børnelejr på Kjelsø  (8-11år) 
Fre. d. 2. juli - man. d. 5. juli : Kjelsø Mix (6-13år) 
Man. d. 5. juli - ons. d. 7. juli : Minilejr på Kjelsø  (5-8år) 
Ons. d. 7. juli - fre. d. 9. juli : Kjelsø Kids (5-10år) 
Fre. d. 27. august - søn. d. 29. august : Drengelejr (3.-7. klasse) 

  
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds 
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich 
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