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Dragi naši RMB MČ-ji!
December je tu, z njim tudi praznični čas in ... seveda tudi naša
tradicionalna akcija – obiskal nas bo sam Dedek Mraz!
V soboto, 15.12. bomo torej praznični čas izkoristili za srečanje z našim stalnim gostom. Delavnice bomo pričeli ob 16h, dobimo pa se v
večnamenski dvorani Krajevne skupnosti Ajdovščina (Prešernova
ulica; pri stavbi Muzejske zbirke Ajdovščina). Skupno druženje bomo
zaključili ob 18h.
Otroci naj imajo s seboj manjše darilce, ki naj ne bo vredno več kot
5€, saj bo potekal tudi srečelov. Upamo, da se bomo zbrali v čimvečjem
številu.
Prijave so vodniku možne do srede, 12. 12. 2018.
Za več informacij sva dosegljivi na naslednji telefonski številki:
068 616 603 (Iza) in 040 543 353 (Urša).
Praznični taborniški pozdrav!
Iza Kranjc in Urša Šorli

GG FILMSKI VEČER
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Dragi GG-ji!
December je zaradi slabšega vremena čas, ko se celo taborniki iz narave
raje umaknemo v naše prostore v Hiši mladih. Nikakor pa to ne pomeni,
da nam zmanjka idej za zabavo in druženje.
Vodniki zato vse GG-je vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnem
filmskem večeru, ki bo potekal v soboto, 15.12. Poleg odličnega filma se
lahko veselite tudi dobre družbe in seveda obveznih kino prigrizkov! Dobimo se pred taborniškimi prostori v Hiši mladih Pale ob 17h, zaključili pa
bomo ob 20h.
Izbira filma ostaja še skrivnost, nikakor pa ni skrivnost, da smo taborniki
vedno pripravljeni pomagati. Letos bomo tako december, mesec obdarovanj, RMB GG-ji obeležili nekoliko drugače. Na filmskem večeru se namreč ne bomo obdarovali med seboj, ampak bomo zbirali darila za tiste,
ki jih dobri možje ne obiščejo tako pogosto. Tako vas vse lepo vabimo,
da s seboj, če lahko, na filmski večer prinesete kakšno plišasto igračo ali
šolsko potrebščino – zvezek, barvice, flomastre ... Stvari naj bodo nove
ali čiste in lepo ohranjene. Zbrane stvari bomo donirali Medobčinskemu
društvu prijateljev mladine Ajdovščine, ki donacije posreduje otrokom, ki
jih potrebujejo.
Udeležba na filmskem večeru je brezplačna, da pa nam ne bi zmanjkalo
kokic, se svojemu vodniku nujno prijavi do srede, 12. 12. 2018.
Za več informacij sem dosegljiva na telefonsko številko 041 429 262
(Ela).
Taborniški pozdrav!
Ela Kranjc

