
 
Nyhedsbrev februar 2022 
 
 
TAK! 
Der skal lyde en stor tak til alle jer ledere, der gør et stort arbejde med at fortælle børnene om 
Jesus! Det er en vigtig sag, som vi altid må holde fast i.   
 
VINTERLEJR – TAK TIL LEJRCHEFERNE 
I sidste weekend af januar afholdt vi den årlige vinterlejr på Kjelsø. Pga. Corona var lejren 
forkortet, men det forhindrede ikke de 40 deltagere i at have en god og hyggelig lejr.  
 
Vinterlejrs to lejrchefer Karen og Kirsten stopper efter dette års lejr. Der skal lyde en stor tak til 
dem for deres store arbejde med Vinterlejren gennem årene.  
 
LEDERFEST OG GENERALFORSAMLING 2021 
Midtjyllands Børnekreds afholder den årlige generalforsamling og lederfest lørdag d. 26/3-2022. 
Det kommer til at foregå i Bethania i Herning fra 14.30-19.00.   
Kom og bliv inspireret til jeres næste program for lejr eller klub. Få nye gode ideer med hjem!  
Se indbydelsen og tilmeld dig på www.dfskreds.dk/midt   
 
FRIVILLIGFEJRING OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DFS 
Kom med til DFS’ frivilligfejring & repræsentantskabsmøde under overskriften "Glæden ved at 
være frivillig". Det er i Vejle lørdag d. 23. april 2022 kl. 10.00-17.00. 
Læs mere og tilmeld dig her: www.rm.soendagsskoler.dk  
 
KOMMENDE LEJRE 
Fre. d. 24. juni - tirs. d. 28. juni: Dollerup (0.-7. klasse)  
Fre. d. 24. juni - tirs. d. 28. juni: Juniorlejr på Kjelsø (11-15år) 
Tirs. d. 28. juni - fre. d. 1. juli: Børnelejr på Kjelsø  (8-11år) 
Fre. d. 1. juli - man. d. 4. juli: Kjelsø Mix (6-13år) 
Man. d. 4. juli - ons. d. 6. juli: Minilejr på Kjelsø  (5-8år) 
Ons. d. 6. juli - fre. d. 8. juli: Kjelsø Kids (5-10år) 
Fre. d. 26. august - søn. d. 28. august: Drengelejr (3.-7. klasse) 
NYHED Fre. d. 2. september - søn. d. 4. september: Pigelejr (3.-7. klasse)  

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

http://www.dfskreds.dk/midt
http://www.rm.soendagsskoler.dk/

