VINTERHILSEN 2019
ET NYT ÅR ER BEGYNDT
Nu er vi kommet godt ind i det nye år og der er allerede godt gang i kredsens arbejde.
Hvad der foregår kan I læse mere om i de følgende afsnit. For mange af jer, betyder det
nye år mest af alt, et fortsat stort arbejde rundt omkring i jeres klubber. Så stor tak for
at I også det nye år, vil være med til at give det største til de mindste!
FANTASTISK GOD VINTERLEJR PÅ KJELSØ
D. 25-27. januar afholdt vi vinterlejr på Kjelsø. Lejren var fyldt med 64 børn og 36
ledere. Det var en god lejr med masser af hygge og leg samt en hel masse sne og
engle(både sneengle og bibelske engleJ).
Der kan på vores hjemmeside www.dfskreds.dk/midt findes billeder fra lejren.

LEGO I KREDSEN
Vi har i Midtjyllands Børnekreds fået sponsoreret en masse penge af Y´s-mens klubber til
køb af Lego til kredsens arrangementer. Dette er vi meget taknemmelige for. Som I kan se
var det allerede flittigt brugt på vinterlejren. Hvis nogle af jer i klubberne kunne få brug for
at låne det en dag, skal I være velkomne til at forhøre jer hos os om muligheden.
KOM TIL LEDERFEST OG GENERELFORSAMLING
Onsdag d. 27. februar 2019 vil vi i kredsbestyrelsen gerne invitere alle klub- og
lejrledere til en festlig lederfest med undervisning, gratis mad og masser af hygge.
Dette gør vi for at fejre jer og alt det store arbejde I gør for DFS.
Årets generelforsamling for DFS Midtjyllands Børnekreds vil ligge i forbindelse med
lederfesten. Her vil I kunne høre om, hvad der sker i kredsen mm. Se indbydelse,
dagsorden og tilmeld jer på hjemmesiden: www.dfskreds.dk/midt/

KREDSBESTYRELSEN
Hvis nogle derude sidder med en tanke om at det kunne være fedt at være med i
kredsbestyrelsen og/eller gerne vil høre mere om det så kontakt gerne vores formand
Sonnich på 30297743.
REPRÆSENTANTSKABSMØDE PÅ BØRKOP HØJSKOLE
Lørdag d. 27. april 2019 afholder DFS repræsentantskabsmøde og inspirationsdag for
alle interesserede DFS ledere, forældre og venner af DFS. I kan se mere omkring dette i
den vedlagte indbydelse.
Det var alt herfra i denne omgang. Vi håber I har det godt ude i klubberne og husk at I
altid må kontakte os med spørgsmål og ideer.
Guds velsignelse over jeres arbejde.
Mange vinterhilsener fra DFS-kredsbestyrelsen i Midtjyllands Børnekreds
Niels, Finn, Kirsten, Kristian og Sonnich

