Juledag med Ungdomsudvalget, lørdag d. 28.nov
Kære væbner-, seniorvæbner-, og seniorledere i FDF Landsdel 4
Som alternativ til næste weekends ungdomsweekend, der i år ikke bliver, vil vi gerne invitere
jer til JULEDAG MED UNGDOMSUDVALGET, som vi også har meldt ud på vores hjemmeside
og facebookside.
Dette skriv er tænkt som en form for deltagerbrev med lidt uddybende information, så I kan
være mere forberedte på, hvad I tilmelder jeres unger til.

Tidspunkt
Juledag med Ungdomsudvalget er lørdag d. 28. november fra kl. 10:00 til kl. 16:00. Hele
dagen kommer til at foregå online, så I kan følge med i jeres egen kreds. Link m.m. findes
længere nede.

Sted
I jeres eget kredshus. Alle aktiviteterne er tiltænkt til at foregå udendørs.

Online og tekniske detaljer
Hele dagen kommer til at foregå online, hvor der vil være flere seancer på Zoom. Derudover
vil der løbende blive lagt opgaver op på Juledagens facebookside, hvor jeres besvarelser ligeledes lægges op i kommentarfelterne.
Det er derfor nødvendigt, at I minimum medbringer en computer/tablet/projekter eller lignende
så hele holdet kan følge med på Zoom fra én enhed. Derudover skal I medbring jeres mobiltelefoner.
Da I hele tiden skal bruge jeres computer og mobil, skal I huske jeres lader samt have tænkt
over en mulighed for at få strøm. Især hvis I vælger at være ude hele dagen i f.eks. en bålhytte
eller under et overdække.
Juledagens facebookside: https://www.facebook.com/events/313637569625880
Linket til Zoom bliver lagt op på facebooksiden om morgen den 28. november.

Tema - Julehygge
Juledagen kommer til at stå på MAKS JULEHYGGE. På tværs af forskellige aktiviteter kommer vi omkring alt der har med julehyggen - men med et lille tvist her og der.

Praktisk
Vi planlægger aktiviteterne til at være ude, så derfor er det en god idé for alle at huske varmt
tøj til både krop, fødder, hænder og hoved!
Deltager skal ikke medbring madpakker til frokost, da frokosten indgår som en del af programmet.
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Kredsens/lederens forberedelse inden juledagen
Da dagen foregår ude i kredsene, er det noget forberedelse for lederne inden den 28. november. Forberedelse består primært af at købe materialer ind til dagen i et supermarked og et
byggemarked.
Materialelisten lægges op på FB-begivenheden (se ovenfor) tirsdag den 24. november.
Derudover er der forberedelsen af selve dagen med at finde en computer/projekter/tablet, en
strømforsyning og tænkt over, hvor patruljerne kan være udendørs.

Pris
Dagen koster ikke kredsen andet end udgifterne til indkøb.

Tilmelding af patruljerne, senest den 23. november
Børnene og de unge deltager i patruljer af 4-7personer samt evt. en leder.
Vi anbefaler, at væbnerholdene har selskab af en leder, mens seniorvæbnere og seniorer godt
kan klare sig uden, hvis de får hjælp til at finde tingene frem til dagen.
Aktiviteterne bliver tænkt, så en leder godt kan holde styr på to hold.
Det er jeres opgave at sammensætte og tilmelde patruljerne.
Tilmeldingen af patruljerne skal ske senest d. 23.november via nedenstående link.
Tilmeldingsformular: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjkMgZV_CyB91WHub4KJI0J1ralcr8ElepdDZmGNvP-enh3w/viewform

Afvikling
Juledagen med ungdomsudvalget er anderledes end tidligere og vi er derfor afhængig af jeres
hjælp i løbet af dagen. I ledere må gerne motivere deltagerne og hjælpe til med det praktisk
f.eks. hvis teknikken driller. I skal også hjælpe med at holde en god og ordentlig stemning på
Zoom.
Vi håber på at kunne skabe en dag, hvor I som ledere kan hygge jer sammen med børnene
og de unge, uden at I selv skal stå for at finde på aktiviteterne.
Med venlig hilsen
Ungdomsudvalget i FDF Landsdel 4
Find os på Facebook
Juledag med Ungdomsudvalget (https://www.facebook.com/events/313637569625880)
og Ungdomsweekend i FDF Landsdel 4 (https://www.facebook.com/ungdomsweekend)
Spørgsmål stilles til formand Tine Skovbo Bunk på info@ungdomsudvalget.dk
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