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kedves szülők!

Néhány napja vonultunk lámpásainkkal Márton püspök ünnepén a templomba, köszönjük, hogy

megtiszteltetek a részvételetekkel. Mindannyiunknak nagy élményt jelentett látni a hosszú sorban

imbolygó kis fényeket.

A héten már Adventre készülünk , ezértszeretném néhány sorban összefoglalni az elkÖvetkezendő

eseményeket.

November 29_30_án délután adventi vásárba hívunk minden kedves családunkat, A vásárban a

gyerekekkel együtt barkácsolt vásárfiák, adventi díszek, csemegék, ajtókopogtatók lesznek, de várva

várunk méghozzáolyan saját készítésű díszeket, amit a vásárban a gyerekekkel kiárusíthatnánk,

Elsősorban a természetes anyagokat _ papír, textil, fa, toboz, növényi dekor, fonal stb, _ részesítjük

előnyben, egy fajta díszből 8_10 db_ra lenne szükségünk. Kérjük, hogy péntekig jelezzétek az

óvodapedagógusoknak, ha valamit tudnátok felajánlani és jövő héten kedd délutánig kérjük, hogy

hozzátok be! Darabos süteményt 29-30-ra várunk, hogy ezzelis emeljÜk az adventi hangulatot,

Decemberl.jén(szombaton)délután16.0OórátólénekelÜnkazevangélikustemplomelőtta
gyerekekkel. Ez lesz az első adventi vasárnap előtti szombat, ahol a városi rendezvénysorozat

részeként jelenünk meg, Az énekünk után olivér tart egy rövid prédikációt, majd lámpásokkal

énekelve vonulunk a vJsári forgatag végéig, rÉruür, hogy ne feledjétek ezt az időpontot, a

megjetenésetekre feltétlenül számítunk. rerlrit, hogy akinek még megvan a Márton-napi lámpása,

hozzátok magatokkal! Ünneplő ruhát nem kérünk,

A Mikulás december 5-én érkezik az óvodába, ezzel kapcsolatosan teendőtÖk nincs, de időben

érkezzenek meg a gyerekek és ünneplő, csinos ruhát kérünk!

örömmel adom hírül, hogy elindult az óvoda honlapja, ahol az aktuális eseményekről kaphattok

információt, Honla pcímünk: www,eva ngelikusovi,hu

kérjük, bármilyen észrevételetek van ezzel kapcsolatban, írásban jelezzétek a zeneovi@lutheran,hu

e-mailcímen!

Végül, de nem utolsósorban. A GLoBEKids nemzetközi önkéntes program keretében 2019, január

elején érkezne hozzánk egy fiatal kb, 18 éves önkéntes fiú Alfonsus Calviado lndonéziából' 6 hétig

lenne nálunk, de ennek az a feltétele, hogy találjunk 6 olyan befogadó családot, akik 1-1- hétre

szállást és vacsorát tudnának neki biztosítani,

kérem, hogy aki vállalna egy hetet, jelezzétek nekem, viszonylag gyorsan kellene reagálnom, hogy

tudjuk-e fogadni !

Az advent további eseményeiről később küldök részletes tájékoztatót, illetve a honlapról

tájékozódhattok!

lsten áldása legyen adventi készülődéseteken!

Erős vár a mi lstenünk!


