Nyhedsbrev maj 2019
SOMMEREN NÆRMER SIG
Træerne er blevet grønne og varmen er over os. Det
betyder også at sommeren nærmer sig med hastige skridt og det samme gør årets
sommerlejre på Kjelsø og Dollerup. Læs mere om disse lejre og andet spændende
herunder.

KONSTITUERING AF KREDSBESTYRELSEN
I februar blev der afhold generalforsamling i kredsen. Dette resulterede i at
bestyrelsen forblev bestående af de samme 5 personer. Bestyrelsen har nu
konstitueret sig som følger:






Formand: Sonnich Thacker
Næstformand: Kristian Albin
Kasserer: Finn Bitch
Sekretær: Kirsten Sørensen
Menig: Niels Jensen

REPRÆSENTANTSKABSMØDE OG INSPIRATIONSDAG
Lørdag d. 27. april afholdt DFS repræsentantskabsmøde og inspirationsdag for alle
interesserede DFS ledere. Det var en festlig dag med god mad, spændende oplæg om
blandt andet at man som leder er en vigtig voksen i børnenes liv. Herudover var der
representantskabsmøde med en spændende beretning om hvad der foregår i DFS og
fremlæggelse af et flot regnskab. Kig rundt på DFS hjemmeside,
www.soendagsskoler.dk, for at finde mere.

SOMMERLEJR PÅ KJELSØ
Indbydelsen til årets 5 sommerlejre på Kjelsø, d. 28. juni til d. 12. juli, er sendt ude! I
kan finde denne og mere info om lejrene på www.kjelsoe.dk.
Der mangler desuden ledere til et par af lejrene, specielt til Kjelsø Kids (10.-12. juli)
Hvis du kunne overveje at være med, eller kender nogle der kunne, så kontakt
lejrchefen hurtigst muligt.

SOMMERLEJR PÅ DOLLERUP
Indbydelsen for årets sommerlejr på Dollerup, d. 29 juni til d. 2. juli er nu også ude.
Skynd jer at tage et kig på den og læs mere om lejren på www.sommerlejr.viborgim.dk

KONTAKT TIL KLUBBER
Som vi snakkede om til generalforsamling, så vil vi i kredsen gerne have tættere
kontakt til jer ude i klubberne. Derfor vil vi forsøge at ringe jer i løbet af sommeren.
Vi håber, at I har lyst til at tage en kort snak med os og fortælle lidt om hvordan det
står til i netop jeres klub.

JUNIOREVENT - SÆT KRYDS I KALENDEREN
Lørdag d. 5. oktober 2019 afholder det årlige juniorevent på Hedemølle efterskole.
Skynd jer at sætte kryds i kalenderen og følg med på www.dfskreds.dk/midt for nyt.

Det var alt. Vi håber I har det godt ude i klubberne og husk, vi er her for jer!
Guds velsignelse over jeres arbejde.
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich

