Vui Trung Thu
Cứ mỗi dịp Tết trung thu, tất cả trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc đều ước mơ, háo hức mong chờ
được xem múa lân, được rước đèn lồng, được ăn bánh trung thu, được phá cỗ đón trăng cùng gia đình
và bạn bè. Nhưng vẫn còn đó biết bao nhiêu em nhỏ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vất vả trong cuộc
sống ao ước được vui Tết như bao bạn nhỏ khác.

Lời đầu tiên xin gởi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Anh Chị và các bạn.
Công tác tông đồ là một trong những hoạt động tích cực của nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ
Thuật trong suốt những năm qua. Qua mỗi dịp như thế các thành viên trong nhóm lại có cơ hội để trải
lòng mình với những mảnh đời thiếu may mắn.
Cứ mỗi dịp Tết trung thu, tất cả trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc đều ước mơ, háo hức mong chờ
được xem múa lân, được rước đèn lồng, được ăn bánh trung thu, được phá cỗ đón trăng cùng gia đình
và bạn bè. Nhưng vẫn còn đó biết bao nhiêu em nhỏ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vất vả trong cuộc
sống ao ước được vui Tết như bao bạn nhỏ khác.
Với tinh thần đoàn kết, yêu thương và phục vụ truyền thống của Nhóm. Dịp Tết Trung Thu năm nay
Nhóm lại có thêm một trải nghiệm, một cơ hội để hy sinh, để đem lại tiếng hát, nụ cười cho các em nhỏ
thiếu thốn về mặt vật chất cũng như tinh thần. Phần nào mang đến cho các em một Trung Thu ấp áp và
tràn đầy tình yêu thương.
xin được gửi lời mời đến quý Anh Chị và các bạn. Rất mong Anh Chị và các bạn sẽ cùng tham gia với
nhóm, để giúp cho các em có thêm động lực và tự tin trong cuộc sống. Trung thu năm nay sẽ được tổ
chức tại:
Giáo họ Tân Quan, Giáo xứ Minh Hưng, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước.
Thời gian: Ngày 06,07 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày 13, 14 tháng 08 Âm lịch).
Sự hiện diện của quý Anh Chị và các bạn không chỉ mang đến niềm vui cho các em mà đây cũng là cơ
hội để các thành viên trong nhóm gần gũi và gắn kết với nhau.
Hy vọng sẽ sớm được gặp lại quý Anh Chị và các bạn.
Chương trình chi tiết:
Ngày 06/09
11h00

Khởi hành

14h00-14h30 Đến địa điểm, Nghỉ ngơi
14h30-15h45 Chuẩn bị lồng đèn, quà, hoàn thành sân khấu, chuẩn bị trò chơi.
15h45-16h30 Ăn tối
16h30-16h45 Tập trung các em, phát phiếu trò chơi
16h45-18h30 Trò chơi
18h30-20h00 Khai mạc, văn nghệ, múa lân.
20h00-20h30 Phát quà + lồng đèn, rước đèn.
20h30-21h00 Giải lao
21h00-23h00 Sinh hoạt nhóm SVCG, đốt lửa
23h10
Ăn khuya, Vệ sinh và Đi ngủ trại.
Ngày 07/09
5h30-6h00
6h00-6h30
6h30-7h15
8h00

Thức dậy, vệ sinh cá nhân
Ăn sáng
Thu dọn, cảm ơn, ra về
Thánh lễ

Lệ phí tham gia là 130.000đ / một người.
Phương tiện di chuyển: xe khách và xe máy
Quý Anh Chị và các bạn tham gia xin liên hệ đăng ký cho bạn Đức - Sđt: 01633250803 hoặc bạn Cầm
– Sđt: 01628737463
Hạn chót đăng ký: 18h00 Thứ Tư ngày 03/09/2014.

Tác giả: Sinhvienconggiao, Ngày đăng bài: 16.08.2014
http://www.sinhvienconggiao.net

