Kvaglund, fredag den 1. januar 2021
Kære børn, forældre og ledere.
Aller først vil jeg benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og godt nytår.
Håber i denne forbindelse at alle har haft nogle gode og velfortjente fridage,
på trods af restriktioner og ekstra opmærksomhed på vores hverdag.
Mens vi så er ved restriktioner, så har vi valgt at forlænge juleferie til FDF,
sammen med den øvrige nedlukning af samfundet. Det vil sige at alle børnemøder frem til den 17. januar 2021 er aflyst.
Det er vores plan, at puslinge/tumlinge starter op tirsdag eftermiddag
den 19. januar med udendørs aktiviteter, det skulle der på nuværende tidspunkt ikke være noget til hindre for.

Seniorerne starter som det ser ud lige nu, også op tirsdag aften den 19.
januar med udendørs aktiviteter.

Det er straks vanskeligere med pilte/væbner holdet. Med de nuværende
begrænsninger i forsamlingsstørrelser, vil vi være nødsaget til at dele holdet.
Jeg håber naturligvis ikke at dette bliver tilfældet, men hvis det skulle ske,
vil væbnerne og nogle af 2. piltene blive flyttet til mandag aften (18.30 til
20.00) og 1. piltene og resten af 2. piltene fortsætter tirsdag eftermiddag.
Skulle nogle af 2. piltene allerede nu have en præference for mandag eller
tirsdag, er I velkommen til at give mig besked.
Lederne vil bruge nedlukningen til at lave planlægning for de næste måneder, samt forberedelser for weekendture, årets sommerlejr, samt gensynsturen til august.
Så snart vi ved hvornår vi må tage på weekendture, melder vi datoer for de
enkelte hold ud.
Sommerlejren bliver på Holmeåborg i uge 26 med start lørdag den 26. juni
2021, og da vi forhåbentlig bliver lidt flere end ved booking, så vil der eventuelt være for- og efterpionering. Indbydelsen vil være klar i løbet af januar.
Gensynsturen er allerede fastlagt til 7. til 9. august (lørdag til mandag) med
mulighed for indledende forpionering.
Ovenstående information vil være tilgængelige på kredsens hjemmeside,
Facebook-side og som mail fra undertegnede.
Skulle der opstå spørgsmål bedes de ligeledes rettet til undertegnede.
På kredsen vegne
Kent Bjørnfort
Kredsleder
FDF Esbjerg 7 Kvaglund

