Tässä pikkuista askartelua… Joulukalenteriyllätykset!
Kirjoita kunkin päivän tehtävä nätille lapulle ja asettele ne näkyville mielesi
mukaan. Voit ideoida tehtävät vaikka harrastuksiesi mukaan. Tässä ideoita
tehtävien sisällöksi:
1. Piparkakkujen leipominen
2. Kauppojen jouluikkunoiden ihailu
3. Joulukorttien askartelu
4. Joululaulujen kuuntelu
5. Suomen lipun valmistaminen
6. Kynttilöiden sytyttäminen ikkunalle
7. Runomuotoisen joulutervehdyksen laatiminen joulukortteihin
8. Yhteisen eväsretken tekeminen pulkkamäkeen
9. Joulutorttujen leipominen
10. Joulukorttien kirjoittaminen ja postittaminen
11. Joulusiivouksen tekeminen salapoliisileikkinä
12. Jouluisen tervehdyksen vieminen keittiöön/naapuriin
13. Uuden joululeikin opettelu
14. Luisteluretki
15. Joulurunon lukeminen
16. Jouluaskartelun tekeminen
17. Ruukkukellon tekeminen linnuille talista ja auringonkukansiemenistä
18. Jouluevankeliumin lukeminen
19. Joulukuusen koristelu
20. Lumilyhdyn valmistaminen lumipalloista
21. Lapsen keksimän joulusadun kirjaaminen
22. Joulusadun kuvittaminen
23. Päiväkodin tai luokan koristelua joulua varten
24. Jäälyhtyjen valmistaminen
”Minäkin haluan kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein
Rauhallista Joulua ja Siunausta Vuodelle 2008. Musari jatkaa tulevana
vuonna vanhaan tuttuun malliin, ilmestyen aina kuukauden viimeisenä
perjantaina, poikkeuksena vuoden ensimmäinen Musari, joka jaetaan
perjantaina 4.1.08
Jaana Mansikkamäki, Munakantie 486, 60450 MUNAKKA
puh. 040 - 4130 811, email. Mansikkamaki.jaana@gmail.com

Perinteiset ♥Joulumyyjäiset ♥
lauantaina 1.12.07 klo 12 - 15
Munakan koululla
Leivonnaisia, joulukransseja, askarteluja, puuleluja, askartelutarvikkeita, pelejä, prinsessakruunuja, puutöitä…
Makkaraa, vesipajatso, koululaisten kahvila, arvontaa
ja lapsille aarrelaatikon ja helmien tekoa…

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Pienen pieni enkeli
talven yössä lenteli.
Rinnassaan sydän ja kädessään tähti
rakkautta ja valoa etsimään lähti.
Sinun luoksesi löysi
oli pienissä käsissään kultaköysi.
Rakkautta ja valoa sillä toi
joulumieltä ja rauhaa se loi.

Rakkauden ja Valon täyttämää Joulua
jokaiseen munakkalaiseen kotiin!

T Ä R K E Ä T KALENTERIIN MERKATTAVAT:
Diakoniapiiri
Eläkeläisten Ehtoolliskirkko ja Puurojuhla keskiviikkona
19.12.07 klo 11.00 Seurakuntakeskuksessa Ilmajoella. Järjestetään ilmainen
kyyditys ja voit ilmoittaa lähdöstäsi Lehtolan Annalle puh. 4176 173
Päiväpiiri
toivottaa kaikille Rauhallista Joulua. Kokoonnumme
seuraavan kerran 15.1.08 klo 12.00 Maija-Liisa ja Heikki Latva-Karjanmaalla.
Kylätoimikunnan jäsenille: Joulukuulla ei ole kokousta myyjäisten takia,
seuraava kokous on maanantaina 7.1.08 ja paikka ilmoitetaan seuraavassa
Musarissa.
Munakan
Rautaromun keräys jatkuu! Keräyslava on Munakan
vanhalla asemalla. Romua voi viedä itse ja laittaa suoraan
Urheilijat
lavalle, maahan EI saa varastoida mitään. Kuparille ja muille kirkkaille metalleille on omat tynnyrit. Keräykseen EI saa tuoda kylmälaitteita! Auton
romuja tuotaessa autosta pitää poistaa renkaat, kaikki nesteet, akku ja lyödä
bensatankkiin reikä. Nyt kerätään myös auton akkuja. Vain lyijyakkuja voi
tuoda. Akut laitetaan rautaromulavan vieressä olevalle trukki-lavalle kolmeen
kerrokseen. Huom! Keräykseen EI saa tuoda puhelimen tai käsityökalujen
akkuja. Keräys jatkuu toistaiseksi ja Urheilijat ilmoittaa Musarissa, kun
keräys päättyy.
Munakan ja Ujaisten Maaseutunaisten
perinteinen PUUROJUHLA tiistaina 11.12.07 klo 18.30
Seurakuntakodilla. Syödään puurot ja juodaan kahvit.
Lauletaan joululauluja, pikkupaketti mukaan.
TERVETULOA!
Anitan Taksi toivottaa kaikille Rauhallista Joulua
ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2008!
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Nuorisoseuralla torstaina 13.12.2007 klo 19.00
Kerätään kolehti kansanlähetykselle.
Kahvio avoinna väliajalla.
TERVETULOA!

Munakan
Tarjolla helpotusta joulukiireisiin! Nuorisoseuran
Nuorisoseura naistoimikunta tekee tilauksesta porkkana-, lanttu– ja
maksa JOULULAATIKOITA. Laatikoiden hinta on 3,50 € / n.700g (0,85
litran vuoka). Tilauksia otetaan vastaan Munakan joulumyyjäisissä 1.12.07.
Voit myös soittaa tilauksesi 5.12.07 mennessä Hautamäen Marille puh.
4232 226 tai 0400 - 473 026. Laatikot valmistetaan lauantaina 8.12.07
Seuran keittiöllä ja ne on noudettavissa Seuralta sunnuntaina 9.12.07 klo
17 mennessä. Tilanneiden kesken arvotaan jouluinen tuotekori
(1 ltk = 1 arpa, 2 ltk = 2 arpaa jne).
”Suuret kiitokset kyläläisille, kun olette innolla osallistuneet vuoden aikana
järjestettyihin tapahtumiin, se tietenkin innostaa järjestämään lisää tapahtumia. Ensi vuodelle onkin jo suunnitteilla mm. tanssikurssi kaiken ikäisille ja
kokkauskurssi”
Munakan Nuorisoseura toivottaa Rauhallista Joulunaikaa
ja Onnea Vuodelle 2008!
KOKO KYLÄN JOULUJUHLA
Nuorisoseuralla sunnuntaina 9.12.07 klo 18.00
Juhlassa iloksemme esiintyvät eskarit. Myös joulupukki vierailee ja jakaa
lapsille nimellä varustetut lahjat (lahjan arvo mielellään alle 5 €). Lahjat voi
jättää pukinpussiin juhlaan tullessa. Lisäksi yhteislaulu raikaa ja Nuorisoseura tarjoaa makoisat torttukahvit. TERVETULOA!
Lapsellisen helpot ja halvat PÄHKINÄPALLOT
75 g
voita
1 ½ dl
tomusokeria
2 tl
vaniljasokeria
2 rkl
kaakaojauhetta
4½ dl
kaurahiutaleita
1-2 rkl
maitoa
pinnalle rouhittua pähkinää
1. Vatkaa pehmeä voi ja tomusokeri kuohkeaksi kulhossa.
2. Lisää kaakaojauhe, kaurahiutaleet ja sen verran maitoa, että saat käsin
muotoiltavan massan. Muotoile massa palloiksi ja pyörittele ne pähkinärouheessa. Säilytä viileässä. Tehdään iso satsi joulunpyhien varaksi!

