Nyhedsbrev FTS september 2020
Sommeren går på hæld, og FTS har haft åbent en måned ovenpå
sommerpausen. Det har været med forsatte restriktioner grundet Coronavirus,
hvilket er gået godt, selvom vi alle savner de spontane besøg i sprogcaféen og
det ubekymrede møde og samvær, som er en stor del af FTS' DNA. Men som
mange andre områder i samfundet må vi også her i FTS tænke i nye baner.
Noget af det, som vi blev opmærksomme på under nedlukningen var, at der
var flere fra FTS' fællesskab, som vi havde svært ved at komme i kontakt med.
Derfor gør vi nu en indsats for at indsamle kontaktoplysninger på bl.a. brugere
af sprogcaféen, da det ikke længere er nogen selvfølge, at vi mødes fysisk i
FTS' lokaler. Vi arbejder på at lave forskellige nyhedsbreve til de forskellige
grupper i FTS - brugere af sprogcaféen, den internationale menighed, frivillige
og ansatte osv. Meget af informationen er selvfølgelig relevant for alle, men
det vil f.eks. give mening at arbejde med et mere enkelt nyhedsbrev til
brugere af sprogcaféen. Dette betyder også, at nyhedsbrevet, når I modtager
det pr. mail, er i et nyt design.
Det var dejligt at samles med en gruppe af jer frivillige til frivilligmødet d. 27.
august - både jer, som vi ser for tiden til vores aktiviteter og jer, hvor det var
et gensyn efter længere tid. Til jer, som ikke kunne deltage i mødet: Vi
glæder os til gensyn, når det bliver muligt, og I kan læse informationen fra
mødet her i nyhedsbrevet.
Desværre er kontakttallet fortsat stigende i samfundet, og folkekirkens
retningslinjer ifht. Corona er derfor uændrede. På den baggrund har
vi besluttet, at vi i september fortsætter den procedure, som vi fulgte i juni og
august. Sidst i nyhedsbrevet er der et link til retningslinjerne fra juni, som
altså stadig gælder. De medfører et begrænset antal brugere og frivillige i
sprogcaféen ad gangen med forudgående tilmelding samt, at vi i videst muligt
omfang er udenfor ved andre aktiviteter, f.eks. kvindegruppen. Mere om det
nedenfor.

Nyt om FTS’ forskellige aktiviteter
Sprogcafé
Endnu en måned er gået med tilmelding i sprogcaféen, håndsprit og afstand.
Retningslinjerne har ikke ændret sig, så vi skal stadig begrænse antallet af
personer i vores lokaler. Vi bil derfor fortsætte på samme måde i september
måned. Brugerne henvender sig til Danielav ia e-mail, SMS eller telefon
(23396682) og får en tid. Vi har åbent mandag, onsdag og torsdag kl. 1216. Daniela har også løbende kontakt med jer frivillige ang. vagter i
sprogcaféen og sprogcafé 1 til 1, som stadig kører. I er selvfølgelig altid
velkomne til at kontakte os, hvis I vil have en vagt, vil af med en vagt, er
bekymrede eller har spørgsmål.
Mamma Mia
Den internationale mødregruppe Mamma Mia starter op onsdag d. 16.
september kl. 10. Gruppen mødes i Vor Frue menighedssal. Pt. er 12 mødre
tilmeldt gruppen. Kontakt Daniela, hvis I vil høre mere om mødregruppen.
Kvindegruppen
Kvindegruppen startede op d. 26. august og kom godt fra start med besøg fra
både kendte og nye ansigter. I september tegner vi blindtegning, laver
hybenophæng og så skal vi på Brandts museum. Kontakt Sigrid, hvis I vil høre
mere om kvindegruppen.
International menighed
Lørdag d. 1. august kl. 18 kunne vi igen åbne dørene til vores månedlige
internationale gudstjeneste i Domkirken. Det var dejligt at samles og se
hinanden igen, selvom det pga. Corona var under anderledes former - en kort
gudstjeneste uden nadver og børnekirke og med udendørs kaffe/the istedet for
måltidsfællesskabet i Sankt Knudsalen.
Næste gudstjeneste er lørdag d. 5. september, som igen bliver uden nadver og
med udendørs kaffe/the istedet for fællesspisning. Denne gang afholder vi dog

børnekirke, som vi kender det. Vi har skønnet, at det faktisk er gode rammer
for en Corona-sikker måde at være sammen med børnene på, da der er meget
struktur på aktiviteten. Vi glæder os til at mødes og fejre gudstjeneste og til
hyggeligt samvær efterfølgende. Kontakt Jesper, hvis I vil høre mere om de
internationale gudstjenester.
Kalender
August
26.08: kvindegruppe opstart kl. 10-12
27.08: Frivilligmøde kl. 16
September
05.09: International gudstjeneste i Domkirken kl. 18
16.09: Mamma Mia opstart i Vor Frue menighedssal kl. 10
Oktober
03.10: International gudstjeneste i Domkirken kl. 18
12.-13.10: Højskoledage i FTS - program for dagene følger
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