Deti z CZ ECAV Považská Bystrica na
tohtoročnom tábore získali svoj prvý titul
V priestoroch Zborového domu a na jeho nádvorí v CZ ECAV v
Považskej Bystrici bolo v dňoch 7. – 11. júla 2014 možné stretnúť profesora
a jeho žiakov v bielych plášťoch, ale tiež malých vedcov, ktorí sa snažili
plnením rôznych úloh získať svoj prvý titul – kandidát táborových vied.
Mladí dobrovoľníci v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE
Košeca usporiadali ďalší v poradí už 4. ročník denného tábora pre deti do 12
rokov. Už tradične boli neodmysliteľnou súčasťou aj najmenší – najmladšie
táborníčky mali len štyri roky. Témou tohtoročného tábora bola „Úžasná veda“.
Deti sa každý deň zoznámili so životom jedného z vedcov, ktorého objav nielen
priniesol pokrok pre ľudí, ale svojím životom poukázali aj na Božiu múdrosť
a silu. Spoznali aj vynálezy ako telegraf, Morseova abeceda, či elektromotor.
Tento rok bol tábor obohatený o výlet na rodinnú farmu v
neďalekom Milochove, kde sa deti nielen odviezli na poníkoch, ale mali
možnosť zblízka vidieť a do rúk vziať malé káčatká, húsatká i zajkov. Deti plné
zážitkov potom nabrali silu na chutnej opekačke. Novinkou bolo tiež čítanie na
pokračovanie z knihy Mimi a Líza, ako aj biblických príbehov. Pútavým čítaním
poslúžili dorastenci. Dievčatá mali možnosť spoločne vyšiť svoj prvý gobelín
a deti spoločne nacvičili aj malý tanček a duchovné piesne, ktorými poslúžia na
službách Božích. Chutné obedy každý deň zabezpečili pracovníci zo SED
Košeca. Deti sa potešili aj návšteve psíka Dafinky z košeckej Diakonie. Za
plnenie športových, či vedomostných úloh získavali bobríkov a pri záverečnom
slávnostnom programe pre rodičov získali svoj prvý titul – kandidát táborových
vied.
Tohtoročného úspešného denného detského tábora v CZ ECAV
v Považskej Bystrici sa zúčastnilo 27 detí a 7 ochotných dobrovoľníkov, ktorým
vyjadrujeme úprimné poďakovanie za ich ochotu, čas a kúsok seba v prospech
našich najmenších.
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