Nyhedsbrev september 2021
TAK FOR GODE LEJRE
Tak til alle der har bakket op om årets sommerlejre på Kjelsø samt drengelejren. Du kan se
billeder fra lejrene på www.dfskreds.dk/midt/billeder.
JUNIOREVENT – TILMELDINGEN ER ÅBEN!
Lørdag d. 2. oktober 2021 afholdes det årlige juniorevent på Hedemølle Efterskole. 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. Spred endelig
indbydelsen ud til alle I kender, både i klubber og andre steder.
VINTERLEJR 2022
Vinterlejren i 2022 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 OG GENERALFORSAMLING – 26. FRBRUAR 2022
Igen i 2022 vil vi sammen med vores generalforsamling afholde en fest med oplæg, vidensdeling
og hygge for alle ledere i kredsens område. I 2022 bliver lederfesten en lørdag, nemlig lørdag d.
26. 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!
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
SÆLG LODSEDLER OG STØT DFS
DFS´ har brug for økonomisk støtte. Som klub kan I gøre dette ved at sælge lodsedler. Når i gør
dette kan I samtidigt få 10 kr. pr. lodseddel direkte i klubkassen! Det kan man lave meget sjovt for.
Læs mere om lodsedlerne på: https://lodsedler.soendagsskoler.dk/
Mange hilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds
Laura, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich

