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Hej alla barn och föräldrar! 

Vi har haft en härlig höst med många glada och nöjda Royal barn. En av terminens höjdpunkter 
var hösthajken. Med härlig höstvärme och mycket bus i benen, hann vi med att leka, laga mat 
tillsammans och prata om hur Royal Ranger kan göra skillnad med hjälp av Jesus. Årstemat i 
Royal är ”Royal Rangers Gör Skillnad”. Detta tema har vi jobbat med under terminen. Hur vi som 
barn och ledare kan göra skillnad i det lilla. Temat har blivit allt mer aktuellt ju längre terminen 
har gått och nyheterna om Covid-19 har kommit allt närmare. Vi kan inte göra allt, men alla kan 
göra något. 

Schemaförändring 
I dagarna har myndigheterna kommit med nya direktiv för att skydda oss mot Covid-19. Vi i 
församlingen och Royal Linköping vill ta vårt ansvar och därför göra förändringar som berör de 
sista tillfällena på terminen. Nu på fredag den 20/11, kommer Royal ha den sista 
patrullsamlingen för terminen. Det bli en Hedersbevisning i patrullerna för att hålla ned antalet 
personer som möts. Vi kommer vara på Cupolens innergård för att vi i alla fall ska kunna se 
varandra på avstånd. Fredagens Hedersbevisning kommer sluta klockan 19:00. Observera tiden. 

De övriga fredagarna innan jul kommer ej vara fysiska samlingar. Efter nu på fredag är alla 
vanliga patrullsamlingar inställda. Hur vi ska fortsätta att hålla kontakt i patrullen vet vi tyvärr 
inte idag. Vi ber och jobbar på det. Vi får återkomma i mail till er hur terminen fortsätter. Om 
det blir blir digitala träffar eller något annat. 

Vårterminen 2021 
Det preliminära startdatumet för vårterminen är fredagen den 22 januari 2021, med årsfest på 
ett ansvarsfullt sätt. 
Vi kommer med mer info om terminsstarten och vårens aktiviteter i mitten av januari. 

Medlemskap 
Under de kommande veckorna kommer ni också få en förfrågan på medlemsbekräftelse via 
antingen SMS eller mail. Vi uppmanar er att svara på denna. Med er medlemsbekräftelse kan vi 
söka bidrag och låta Royal fortsätta med scouting utan medlemsavgift. Tack på förhand. 

Informationsvägar 
Vi kommer sprida information framförallt via mail direkt till er. Ni kommer också finna 
information på 
 Royals hemsida, http://pingstlinkoping.se/royal/ eller  
 Instagram @royalrangerslinkoping. Följ oss gärna på Instagram! 
  
Avslutande ord 
Att terminen blir avkortad gör ont och är inget som går att styra över. Men det som vi alla kan 
styra över är vår inställning till varandra. Hur vi bemöter varandra och håller kontakt. Nu är det 
än viktigare att vi hjälps åt att hålla kontakt i patrullerna, med kompisar och äldre. Om vi hjälps 
åt kan Royal Rangers Göra Skillnad i familjen, i patrullen och i församlingen. 

Om ni har några frågor kontakta gärna respektive patrulledare eller 
Mattias Lind, 0734-189676, mattias.e.lind@gmail.com 
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