
“Ja chcu će žohnować”
SEKT Hainewalde 12.-14.10.2018

Slepo, 25.08.2018

Lube dźěći, lubi dorosćeni!

Serbske ewangelske towarstwo přeprošuje zaso wot 12. do 14.10.2018 na serbske kónc
tydźenja do Hainewalde w Žitawskich horinach pod hesłom: “Ja chcu će žohnować”.

Chcemy zhromadnje wo žohnowanju rozmyslować, serbsku zhromadnosć hajić, w krasnej
wokolinje pućować, Ochanow wopytać a sej zhromadnje zaspěwać a zahrać.

Zetkamy so pjatk, 12.10.2018 wot 16.00 hodź. w  Eurohof Hainewalde,  Scheibe 15,
02779  Hainewalde.  Najprjedy  syda  kófej  &  čaj  &  kakaw.  Wot  17.00  hodź.  je  potom
powitanje. Stwy rozdźěluja přistajeni Eurohofa po potrjebje wšěch wobdźělnikow. 

Što dyrbiće sobu přinjesć?

– serbsku bibliju, je-li maće

– krute črije a buncle

– drasty napřećo dešćikej a wosebje za dźěći dosć a nadosć (!) drastow k změnjenju
(maja tam hrajkanišćo z wodu)

– łožace wěcy a trěnja (móžeće je tež za 5,-euro wupožćić)

– instrumenty, hry, …

– tykanc za kófejpiće abo něšto k rymzanju za wječor 

– swójske wěcy

Prošu zdźělće mi hišće z mejlku, je-li trjebaće wosebitu jědź (bjez glutena abo laktozy,
wegetarisce, wegan ...).

Płaćizna za kónc tydźenja je: 50 Euro za dorosćenych a 20 Euro za dźěćo (wot 3 lět). Prošu
přepokazajće pjenjezy hač do 10. oktobera 2018 na konto Serbskeho ewangelskeho 
towarstwa:
IBAN DE09 8555 0000 1000 0290 30
BIC: SOLADES1BAT
Wokrjesna lutowarnja Budyšin pod hesłom „Hainewalde 2018“.

Za  dalše  informacije  zawołajće  mje  prosće  abo  napisajće  mejlku:  035773  998244,
j.mahling@kkvsol.net

Na zhromadne kónc tydźenja z wami wjeseli so,

Waša Jadwiga Malinkowa 
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Hainewalde 12.-14.10.2018

Pjatk, 13.10.2017
Wot 16.00 hodź. přijězd, kófejpiće, ...
17.00 hodź. powitanje, zeznaće, hry a spěwy
18.00 hodź. wječerjeć
19.00 hodź. wječorna modlitwa
20.30 hodź. Temowy wječor “Ja chcu će žohnować I”

Sobotu, 14.10.2017
8.00 hodź. rańša modlitwa, po tym snědań
9.00-10.30 hodź. “Ja chcu će žohnować II”, paralelnje zaběra za dźěći
11.00-12.00 hodź. zhromadne hry wonka
12.00 hodź. wobjed
Wot 15.00 hodź. Wulět do Ochanowa “Na serbskich slědach”
18.00 hodź. wječerjeć
19.00 hodź. wječorna modlitwa
20.30 hodź. Hrajny wječor

Njedźelu, 15.10.2017
8.00 hodź. snědań
9.30 hodź. swójbne kemše 
11.00 hodź. wuhódnoćenje kónca tydźenja
12.00 hodź. wobjed
13.00 hodź. zakónčenje


