Kæ re m edlem m er og frivillige i Fjordager G ym nastik.
Så nærmer året 2020 sig sin udgang. Det tænker jeg, at vi er mange som ser frem til, og vi glæder
os til 2021. Et år som forhåbentligt kun kan blive bedre, for det vil er fælles om, nemlig Fjordager
gymnastik.
2020 vil for altid blive husket som et underfundigt, mærkeligt, begrænsende, træls og irriterende
år. Det blev året der satte verden i stå for en stund, og vendte op og ned på vores hverdag og
vores måde at være sammen på. Samtidig synes jeg også at året 2020, bliver mindeværdigt,
indsigtsfuld, beundringsværdigt og samlende. Vores fællesskaber har været sat på prøve, på
pause og samtidig har det fundet nye veje. Vi har klaret det alligevel, og vi har klaret det godt. Jeg
synes vi har fået det bedste ud af det vi kunne og måtte. Vi har gjort os umage med at
tilrettelægge, undersøge og udvikle nye koncepter og måder at undervise på. Vi har holdt os
opdateret, reageret og ageret i en uforudsigelig hverdag med nye regler og restriktioner fra uge
til uge.
I har alle udvist umådelig stor tålmodighed, iderigdom, anerkendelse, samfundssind, ansvarlighed
og tillid. Det vil vi i bestyrelsen gerne sige jer TAK for. Vi sætter stor pris på jeres opbakning til os,
tak fordi I støtter op om vores tiltag, passer på hinanden og mest af alt udviser respekt omkring
det frivillige stykke arbejde, der bliver udført i vores afdeling. Det er ikke gratis at lave fællesskaber
for børn, unge og voksne i en forening som vores. Fjordager Gymnastik skal ikke betragtes som en
varer man betaler for, men derimod som et fællesskab man betaler for at være en del af. Vi har alle
brug for at være en del af et fællesskab, og vi glæder os til at byde jer velkommen tilbage i VORES
fælleskab på den anden side af Coronarestriktionerne, hvornår det end måtte blive. Indtil da må I
passe godt på hinanden derude, kys lidt ekstra på dem i holder af og smil med øjnene til dem i
møder på jeres vej.
I ønskes en rigtig glædelig jul og et bragende godt Nytår
Pernille Ladegaard Pasfall
Formand i Fjordager gymnastik

