Hedensted den 13. august 2020

Kære alle
Sommeren er for alvor kommet over os med varmegrader, som nogle af os nok ønsker
lidt lavere. Kalenderen viser august og dermed begynder de forskellige aktiviteter i
foreningslivet – herunder også KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning. Sikkert en lidt
anderledes start end vi havde håbet på – da Coronaen stadig sætter sine spor.
Foreningsopstart. Søndag den 16. august inviteres alle medlemmer,
støttermedlemmer og andre som kunne være interesserede til morgenkaffe kl. 8.45
på Kastaniehøj. Der er ikke tilmelding, men hvis du ved at du kommer, må du gerne
give et praj til Hanne Bærenholdt tlf 60630018. Efter kaffen er der mulighed for at
deltage i gudstjenesten i Hedensted Kirke – der er dog begrænset antal pladser pga.
corona.
Legestuen – som mødes mandag formiddag på Kastaniehøj er gået i gang – en flok
voksne med børn mødes til hyggeligt samvær og aktiviteter ca. 8.30 – 11.30.
Pigeklubben har første mødedag på mandag. Vi er spændte på hvor mange der
dukker op her efter ferien – og om nye får lyst til at være med.
Tal Dansk Café mødtes i juli med en mindre flok – og mødes igen fredag den 14.
august kl. 16-19. Mødes den 2. fredag i måneden.
Voksenarbejdet har føste møde 10. september kl. 19.30.
Kreativ aften mødes første gang mandag den 24. august. Normalt mødes vi på
Kastaniehøj – men da Troplokalet er optaget mødes vi hos Inger, Jacobsmindevej 5 kl.
19.
Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning skulle have været
afholdt i marts – men blev udsat pga. corona. I stedet bliver den afholdt torsdag den
3. september kl. 19 på Kastaniehøj. Meddelt i udsendt mail 23. juni 2020. Dagsorden
er den samme – udsendes snarest.
Hovedrengøring på Kastaniehøj. Som sædvanlig er det KFUM og KFUK, der har
rengøringen i sommerperioden – og derfor har vi også hovedrengøringen som foregår
fredag den 4. september fra kl. 14 – ca. 18. Vi håber mange kan deltage – så er det
hurtigt overstået. Vil du gerne tage en tjans en anden dag, kan det klares ved at
kontakte Lisbeth Damsbo – tlf. 29925414.
Arbejdsformiddag på Kastaniehøj – primært udendørs er lørdag den 29. august kl.
8.30 – 12.30.
Vedr. de forskellige arrangementer kan der ses mere om det på foreningens
hjemmeside: hedensted.kfum-kfuk.dk
Vi glæder os til en ny sæson – og til at være sammen med jer alle.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning
Inger Møller Nielsen

