FTS Nyhedsbrev november 2020
Coronavirus bliver ved med at ændre karaktér og forandre vores allesammens
hverdag - det er vist det eneste forudsigelige, som der efterhånden er at sige
om det. Vi har meldt flere forskellige ting ud i løbet af oktober og afholdt både
fysisk og online sprogcafé på skift. Ovenpå udmeldingerne fredag d. 23.
oktober kommer her et nyhedsbrev med information om vores aktiviteter i
lyset af de nye retningslinjer og det høje smittetal i Danmark
ligenu. Nyhedsbrevet indeholder også en oversigt over arrangementer (både
dem, vi kan afholde og dem, som vi må aflyse).
FTS Sprogcafé
Intet er statisk for tiden, og intet kører på autopilot! Således heller ikke
sprogcaféen i FTS, som har måtte skifte form flere gange, bare i løbet af den
seneste måned.
Vi har besluttet, at det fortsat er muligt at booke en tid i den fysiske
sprogcafé. Vi opfordrer dog til, at alle dem, som har mulighed for det,
booker en online tid. Fra torsdag d. 29. november skal man bære visir
eller mundbind i vores lokaler.
Når vi vælger fortsat at holde den fysiske sprogcafé åben, så er det dels, fordi
vi ønsker at kunne stå til rådighed for dem, som ikke kan tage imod et online
tilbud og alligevel har brug for hjælp eller en snak. Dels hedder det i vores
nuværende retningslinjer, at "I forhold til de tidligere retningslinjer ser vi nu
ind i mere strukturelle og langtidsholdbare løsninger, hvor vi i videst muligt
omfang kan fastholde igangværende aktiviteter og samtidig sikre optimal
smitteforebyggelse". Vi mener, at vi er stand til at holde sprogcaféen åben og
samtidig sikre retningslinjerne. Vi kan i forhold til vores kvadratmeter allerede
kun være 10 personer i FTS' lokaler samtidig, vi holder afstand, bruger
håndsprit - og nu altså også visir. Vi har indkøbt 40 visirer, så der både er
til ansatte, frivillige og brugere i sprogcaféen. De skal bæres i caféen, da
sprogcaféen er et sted med offentlig adgang. Vi har besluttet, at man skal
bære dem hele tiden, når man er i sprogcaféen, også når man sidder ned. Det
kommer til at fungere sådan, at vi har særlige visirer til frivillige og særlige
viserer til brugere, som udleveres til den enkelte fra gang til gang. Vi står for
afspritning og rengøring af visirerne.
For at få en tid i sprogcaféen skal brugerne fortsat henvende sig til Daniela via
e-mail, SMS eller telefon (23396682). De kan enten booke en fysisk tid, en
online-tid eller en gåtur med en frivillig. Vi har fortsat åbent mandag, onsdag

og torsdag kl. 12-16.
Et stort TAK skal igen lyde til alle frivillige for jeres indsats og
omstillingsparathed. Til jer frivillige, som vi ikke ser lige nu; I er savnet her i
sprogcaféen, og vi glæder os til den dag, tingene normaliseres igen, og vi alle
kan samles.
Mamma Mia
Vores international
mødregruppe mødes fortsat
onsdag formiddag. Gruppe
består af ialt 13 mødre med
babyer, så vi har delt gruppen i
to mindre grupper. Den ene
mødes i sprogcaféens lokaler og
den anden mødes i Vor Frues
menighedssal.
Modsat kvindegruppen fungerer
gruppen med tilmelding, og vi
mener, at gruppens møde kan
afholdes indenfor de gældende
retningslinjer. Gruppen har fire
gange tilbage for i denne
sæson. Kontakt Daniela, hvis I
vil høre mere om afholdelse af
Mamma Mia i foråret.

.

Kvindegruppen
Kvindegruppen er foreløbigt
aflyst indtil d. 22. november,
hvor forsamlingsforbuddet indtil
videre gælder. Det har vi bl.a.
besluttet, fordi det er en
aktivitet uden tilmelding samt
at det er svært at holde den
fornødne afstand i de
aktiviteter, vi laver. Vi skulle
have haft sykursus i november
- det håber vi så at kunne
afholde på et senere tidspunkt,
når vi igen kan samles. Sigrid
har kontakt med flere af
kvinderne på tomandshånd i
den kommende periode, og vi
gør opmærksom på, at det er
muligt at komme til hjælp/snak
i caféen.

International gudstjeneste
Lørdag d. 7. november kl. 18 afholdes international gudstjenste i Domkirken.
Retningslinjerne for afholdelse af gudstjeneste er de samme, dog med den
vigtige tilføjelse, at der skal bæres mundbind i kirkerummet, når ikke man
sidder ned.
Ved den kommende gudstjenste skal to "FTS-børn" døbes. Det glæder vi os
meget til. Børnekirken har lavet dåbslys til de to, og børnekirken er denne
lørdag integreret i selve gudstjenesten. De går altså ikke ud under
gudstjenesten. Bagefter skal de to børn selvfølgelig fejres. Det er vi i skrivende
stund ved at finde de bedste rammer for under de gældende restriktioner.
Aflyste arrangementer
I sidste nyhedsbrev skrev vi om den aflyste julefrokost for frivillige og ansatte.
Til det må vi desværre tilføje, at også FTS julefest er aflyst.
Forsamlingsforbuddet på 10 gælder også udenfor, så vores ide med at samles
om juletræet foran Domkirken efter en julekocert i kirken kan ikke lade sig
gøre.
Vi plejer at have et 'syng julen ind'-arrangement i sprogcaféen i slutningen af
november. Det er selvfølgelig, desværre, også aflyst. Se den fulde liste over
arrangementer - både dem, som bliver til noget og dem, som er aflyste,
nedenfor.
Kalender
November
05.11: Bestyrelsesmøde (evt. online)
07.11: International gudstjeneste med dåb i Domkirken kl. 18
12.11: Repræsentantskabsmøde kl. 19 (evt. online)
19.11: AFLYST: FTS julefrokost
30.11: AFLYST: ’Syng julen ind’ i sprogcaféen
December
05.12: International gudstjeneste i Domkirken kl. 18
10.12: Sidste åbningsdag i FTS inden juleferien
12.12: AFLYST: FTS’ julefest i Domkirken
Januar 2021:
02.01: International gudstjeneste i Domkirken kl. 18
11.01: Sprogcaféen åbner igen efter ferien

