Kære kredsledere og ledere i landsdel 5
Jeg håber, at I alle har haft en dejlig sommer og nogle skønne sommerlejre.
Tak til jer som inviterede ind til et kig ind i jeres kreds. Det var
både hyggeligt og lærerigt.
Her kommer sæsonens første nyhedsbrev
- det er langt med flere indbydelser og med mange datoer.
Så jeg og landsdelsledelsen håber meget, at I vil huske at få det ud
til alle lederne. Landsdelsledelsen og jeg har igen lavet et fælles
nyhedsbrev, så I ikke får flere på en gang.
Sæson 21/22 - første halve år.
Vi går jo ind i en landslejrsæson og det vil jo fylde for rigtig mange.
Men der sker også andre spændende og gode ting inden vi når frem
til Landslejren.
Kursus for nye ledere den 7. september på Kongeådalens Efterskole
Er du eller har I nye ledere som ved at uddanne sig som leder?
Så kan du deltage på ”Kursus for nye og kommende ledere”. Her får
du mulighed for at lære det nationale FDF lidt bedre at kende og
blive lidt klogere på din første tid i FDF. Der kommer også et kursus i foråret. Du finder indbydelsen her: Indbydelse
Seniorarrangement den 10. september på Kongådalens Efterskole
Vi prøver og håber at det lykkes. Vi ved, der er mange seniorer der
havde set frem til en fed seniorfestival og havde sat kryds i kalenderen den 10. september. I Landsdel 5 vil vi rigtig gerne sætte fokus
på seniorer i den kommende tid og derfor vil vi udnytte det kryds
seniorerne allerede har sat.
Vi vil være opmærksomme på at få dem i hold efter deres ekspeditioner til landslejren, så de allerede kan begynde at opbygge et netværk.
Så del indbydelsen ud til alle jeres seniorer - få dem afsted - opmuntre dem til at deltage - hjælp dem med transport…
Ungdomsrepræsentant - læs mere på indbydelsen
Lørdag den 11. september på seniorarrangementet vil vi også afholde valg til ungdomsrepræsentant. Der kommer indkaldelse ud i
start september til alle uanset om de deltager i arrangementet eller ej.

Men hjælp med at få det sagt højt til seniormødet. Få dem til at
overveje det.. De kan læse mere om det her: Bluz bladet november
2020 side 14 og her:
Piltedøgn den 16 - 17. oktober på Kongeådalens Efterskole
Planlægningen er i fuld sving og vedhæftet her, på FB og på hjemmesiden finder du indbydelsen og lederbrevet. Husk tilmeldingsfristen er den 4. oktober
Vi glæder os til at se jer alle til et out of space fedt arrangement.
Kredsledermøde for 60 + kredsene den 28. oktober
De kredse som er 60 + medlemmer modtager en indkaldelse til
dette møde. I må meget gerne deltage med flere end blot kredslederen/ledelsen. Husk at skriv hvis I har noget I ønsker kommer på
dagsorden.
Puslinge - tumlinge dag den 6. november på Kongeådalens Efterskole
Så sparkes der gang i pus/tumlingedagen igen! Det er vi sikker på
mange har glædet sig til. Indbydelsen kommer senere, men husk at
sætte kryds.
Lederklubben live den 13. november
Lørdag d. 13. november inviterer Lederklubben LIVE alle ledere til
en dag fyldt med samtaler om FDFs strategi! På dagen vil du sammen med ledere fra hele landet udveksle ideer og tanker om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at skabe mere FDF – og du vil få
inspiration til, hvordan I kan arbejde med udvikling i netop jeres
kreds.
Landslejr
Landslejren er i fuld sving med at forme sig og her er lige en række
datoer og links:
- Audition til det store lejrbål for både dansere, sangere og
skuespillere sker den 28. og 29. august. Se opslag her og tilmelding her
- Ekspeditionsledere - vi mangler ekspeditionsledere og medlemmer til ekspeditionsrådene, så meld dig gerne eller kom
med gode navne som bør opfordres til hl@fdf.dk
- Landslejrkursus Den 17.-19. september 2021 på Sletten
Tilmeldingen lukker den 19. august
Indbydelse og Tilmelding

Fonde
Der er kommet en række pulje som kan søges her i august for at få
trivsel og bevægelse i gang ifm. Corona:
- Sommerpuljen til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser for
danskerne. Åbner midt i august
- Trivselspuljen hvis i har et samarbejde med skole/SFO o.lign
Ansøgning: 31. august
- Aktivitetspulje til at afholde aktiviteter, som var planlagt,
men som ville være blevet aflyst fordi man ikke har mulighed for at have den indtægt i sommerperioden som normalt,
på grund af COVID-19. Åbner her i august

Netværk
Landsdelsledelsen ønsker at komme tættere på kredsene og det vil
blandt andet ske igennem netværkene. Derfor vil landsdelsledelsen
gerne invitere sig selv med på minimum et netværksmøde om året.
Ligeledes vil vi gerne høre om, hvad der sker i netværkene i løbet af
året.
Vi har lavet fordelingen således:
- Tørning Len netværk: Morten Thaysen, mthaysen87@gmail.com, 25438680
- Alssund netværk: Conny Christensen, connyc@outlook.dk,
40514979
- Vidå netværk: Johanna M. Andersen, johannaandersen2@gmail.com, 26255672
- Vestjysk netværk: Max Ahrendsen, maxa@FDF.dk, 26220087
- Sydvestjysk netværk: Max Ahrendsen, maxa@FDF.dk,
26220087
-

Ringkøbing Fjord netværk: Mette K. Svendsen, mettes1996@hotmail.com, 28969738

Det vil være en stor hjælp, hvis en fra netværket vil tage kontakt til
kontaktpersonen og få aftalt hvornår der er møde mm.
Udvalg
Landsdelsledelsen er jo i gang med at nedsætte diverse udvalg.
Der er nedsat et udvalg for puslinge/tumlinge dagen og lejr og for
piltedøgnet.
Derudover mangler vi pt et udvalg for seniorer - det må også gerne
være seniorer selv. Meld ind til Mette K. Svendsen, mettes1996@hotmail.com.

Der vil også komme efterspørgsel på de større lejre, uddannelse
mm, så vær klar og meld dig J
Tak fordi du har læst med så langt - og husk så at hjælp til med at
få delt alle informationer og indbydelser ud J
Rigtig god sæson 21/22
Bedste hilsner
Landsdelsledelsen og Henriette

