Traditioner i Lundegård i 2017
Kære forældre.
Vi prioriterer fælles aktiviteter og traditioner, da det giver os tid sammen. Vi tror på
fællesskabets styrke, og at en af de største gaver, vi kan give vores børn, er rammen for at vi
kan bliver forbundet og mærke ”båndet” i relationerne.
Så tak til alle jer, som giver jeres kostbare tid, og er med til at skabe en fantastisk ramme for
fællesskabet i Lundegård. Tak fordi I er så meget tilstede i hverdagens øjeblikke og i
traditionernes store øjeblikke.
Kalender 2017:
Lundegård 1
Fødselsdag Lundegård 1, fredag d. 31. marts (7.30- 9.30)
Sommerfest i Lundegård 1, torsdag d. 15. juni (16.00- 19.00)
Lundegård 2
Fødselsdag Lundegård 2, onsdag d. 1. februar (7.30- 9.30)
Sommerfest i Lundegård 2, torsdag d. 8. juni (16.00- 19.00)
Fælles traditioner
Fastelavn fredag d. 24. februar (vi slår alle katten af tønden kl. 15.45-17.00)
Arbejdslørdag d. 20. maj (9.00- 14.00)
Gallafest torsdag d. 1. juni fra (17-22) for skolegruppen
Stort forældremøde d. ? oktober (18.30- 21.30). Dato følger.
Emner: Valg til forældrebestyrelse og foredrag
Lanternefest fredag d. 24. november (16.00- 17.00), ved den gamle eg i Sankt Lukas have
Julefest d. ? december kl. 14.50–17.00. Dato følger.
Lukkedag:
Pædagogisk dag: fredag d. 3. november
Vi ses

”Når pinde samles i et bundt er de ubrydelige…….”
Per Schultz Jørgensen skriver i bogen ”Broen til et andet menneske” om forbundethed, at




det er en følelse af, at blive set og forstået
det er troen på, at man ikke står alene
det omfatter at møde et andet menneske med en grad af åbenhed og tillid og dermed
en parathed til at give og modtage i samspillet med det andet menneske
Forbundethed er det vi skaber i Lundegård, når vi mødes til traditioner, og vi har fået
de få ”must have” billeder på mobilen, og derefter har hyggeligt dialog med hinanden
og byder nye familier velkommen i Lundegård.

