Nyhedsbrev september 2019

EN SOMMER MED LEG OG GLÆDE
Sommeren er overstået og dermed er årets sommerlejre også vel overstået. Lejren på
Dollerup samt de 5 lejre på Kjelsø var alle fyldt med glæde, leg, sang og bedst af alt: Jesus. Tak
til alle jer ledere, som deltog og for den store indsats I gjorde!
I kan finde billeder fra lejrene på Kjelsø på: www.dfskreds.dk/midt/billeder

VEDTAGELSE AF NYE VEDTÆGTER
Onsdag d. 21. august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i kredsen. Her blev der
vedtaget nye vedtægter som sikrer en lettere arbejdsgang ift. banken.

JUNIOREVENT – TILMELDINGEN ER ÅBEN!
Lørdag d. 5. oktober 2019 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.
GENERALFORSAMLING OG LEDERFEST 2020
I 2020 afholder vi igen lederfest og generalforsamling i Midtjyllands Børnekreds. Dagen er onsdag
d. 26. februar kl. 18.00 og det kommer til at foregå i Hjørnestenen i Silkeborg (Silkeborg
missionshus). Det bliver en aften, hvor der ud over den årlige generalforsamling vil være to
oplæg/aktiviteter: et oplæg for ”ældre” ledere om ’Udnyttelse af ressourcer i klubben, herunder
brug af ungledere’ og et oplæg for ungledere om ’Hvordan finder jeg de opgaver, der passer til
mig?’
Reserver allerede nu datoen og nævn den for alle jeres ledere, både unge og gamle!
NYHED!!! DRENGELEJR I 2020
I den sidste weekend af august 2020 (28.-30. august) starter vi en Drenge-Outdoorlejr op i kredsen.
Lejren kommer til at foregå på en lejrplads i Silkeborg Nordskov. Her vil der blive bygget og sovet
i bivuakker, lavet mad over bål og rigtig drengehygget! Og ja, det er KUN for drenge.
Vi vil meget gerne høre fra folk/ledere som tænker ”Fedt, det vil jeg da gerne være med til”.
Kontakt formand i kredsen/udviklingskoordinator i DFS Sonnich Thacker på 30297743 eller
sonnich@soendagsskoler.dk hvis du selv er interesseret eller kender én som er!
INSPIRATIONSDAG I HERNING

Lørdag d. 28. september 2019 afholder IM region midt (med DFS) en inspirationsdag for alle
der har lyst. Kom og bliv fyldt op og bliv inspireret til arbejdet i klubber mv. Læs mere på
indremission.dk/midt
FLYGTNINGEBØRN OG TRAUMER
Lørdag d. 5. oktober 2019 afholder DFS m.fl. en dag om flygtningebørn og traumer, dagen
foregår i Århus. Hvis I i jeres klub har flygtningebørn eller kender til nogen, I måske kunne få
med i klub, så deltag i denne dag og få inspiration til, hvordan I håndterer dette.
I kan med fordel køre forbi Hedemølle Efterskole på vejen til Århus og sætte jeres klubbørn af
til Juniorevent 
Læs mere på http://indremission.dk/aarhus/aktiviteter/flygtningeboern-ogtraumer/?fbclid=IwAR2osgnsmJKYThiQiZT7NKxSW_ycFh3c0Fem4u5k1Ts9NbYuGqZaE5hvyt
0
KONTAKT TIL KLUBBER
Som nævnt i foråret vil vi i kredsen gerne have tættere kontakt til jer ude i klubberne. Derfor
vil alle klubber, som endnu ikke er blevet det, blive kontaktet af en fra kredsbestyrelsen.
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.

Det var alt for denne gang. 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

