Nyhedsbrev 3. januar 2021

Godt nytår,
skal vi snart ses?
Det er da lidt som om alting går den forkerte vej..
Sådan havde vi det i lederflokken da statsministeren lige før nytår forlængede nedlukningen af
Danmark.
Vi kan altså ikke mødes fysisk til FDF endnu. Vi forstår situationen og indretter os efter den, så
godt vi kan.
Vi har valgt, at dele Blæseren ud til jer alle sammen, selv om meget af det, der står ikke kommer
til at passe, men der er da billeder at kigge på og telefonnumre til lederne, hvis du savner nogen
andre at tale med end dem du bor sammen med.
Når vi nu ikke kan mødes til FDF møder,
så skal vi lave noget andet sammen.
I foråret var vi sammen hver for sig. Det
var hyggeligt og sjovt at lave, og især at se
jeres svar på opgaver og aktivitetsideer.
Vi er oprigtig bekymrede for, at I skal gå
og glemme alt om FDF, når vi ikke kan
mødes, så derfor har vi besluttet at lave en
konkurrence for hele kredsen.
Konkurrencen skal være sjov at deltage i,
men selvfølgelig er der point og flotte
præmier.
Alle kan deltage, men de yngste skal måske
have en lille smule hjælp. Vi regner med at starten går d. 11. januar og så skal der gerne komme
en opgave om ugen, helt frem til påske.

Vi skriver mere om hvordan man deltager på facebook og i en mail, når det hele er på plads.
De enkelte klasser vil også gøre hvad de kan for at holde kontakt. Det kan være online, eller
med en hilsen eller aktiviteter i postkassen.
Vi håber virkelig at holde gejsten oppe indtil smittetallet daler tilstrækkeligt til at foreningslivet
åbner igen.
Hold ud, det hele skal nok blive godt igen.
Mange FDF hilsner fra lederne
Søren Hvidberg Pedersen

Blå Port - aflyst
Dagen efter sidste tilmelding kom beskeden at Blå Port lederuddannelses kursus i januar bliver
ikke til noget.
Som normalt var der mange tilmeldte 2.seniorvæbnere og seniorer fra Hedehusene, og denne
gang skulle der endda også være instruktører fra kredsen med. Hvor er det ærgerligt for de
unge, at de ikke kan komme afsted, og få FDF suset fra hele landsdelen.

Ice Age - aflyst
I Blæseren er der reklame for Ice Age, et løb for væbnere, seniorvæbnere og seniorer i
Hedehusene. Her nåede vi ikke engang at åbne tilmeldingen, for Ice Age er også aflyst.

Vi regner stadig med at tage på sommerlejr
Selvom det ikke ser alt for positivt ud lige i
øjeblikket, så planlægger vi altså stadig at tage
på sommerlejr i uge 28.
Sommerlejren i 2020 var en stor succes, både
mht. omstillingsparathed, glade børn og ikke
mindst på deltagerantallet. Vi var 82 afsted, og
især mange puslinge, tumlinge og pilte. I fik
prøvet at være afsted uden mor og far, så vi
regner helt sikkert med at I også skal med i år,
selv om vi tager lidt længere væk.
Vi har booket en stor lejr ved Holte, hvor der
er masser af plads både ude og inde, så sæt bare kryds i kalenderen 10. til 17. juli ´21.

