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Občanské sdružení „Křinické prameny“ připravilo pro své
spoluobčany i pro přespolní hosty ve Středisku RUCE v Křinicích
V neděli 23. listopadu 2003 od 10 do 17 hodin
ADVENTNÍ JARMARK
Zde si pod vedením našich skvělých lektorek můžete vyrobit adventní
kytice nebo věnce, vánoční svícny nebo také již hotové výrobky
zakoupit.
Přineste si případně i své výrobky na ozdobení a opět chuť něco pro
sebe a své drahé udělat.
V neděli 30. 11. 2003 od 15 hodin
vás všechny zveme do stánku Střediska RUCE
na náměstí v Broumově
kde budeme v rámci odpoledne, pořádaného Městským úřadem
v Broumově prodávat vlastní výrobky z našich kroužků i výrobky
členů našeho sdružení, vánoční cukroví a pečivo, a rozdávat adventní
náladu.

Stále je ještě volných několik posledních míst na víkendové
setkání

„Aranžování z přírodních materiálů“
pro maminky s dcerami.
od pátku 28. listopadu od 19 hodin do neděle 30. listopadu do oběda.
Bližší informace na telefonech Střediska RUCE (viz níže) nebo na
Obecním úřadě v Křinicích.
Další ze série víkendových setkání následuje o víkendu
od 12. do 14. prosince na téma

„Víkendové tkaní pro ženy a dívky“
s vánočně laděnou tématikou výroby dárků.
Oba kurzy pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Hradci
Králové a vedou je Ines Šťovíčková a Věra Kopecká. Bližší informace
a přihlášky ve Středisku RUCE. Informace možno získat i na Obecním
úřadě v Křinicích.
Ve středu 3. prosince 2003
pořádají dámy z občanského sdružení „Křinické prameny“, které se
celý rok scházely a pomáhaly při práci s dětmi nebo jen tak pro radost
v různých kroužcích ve Středisku v Křinicích,
posezení s přáteli
Přijít můžete do Střediska RUCE kdykoli od 15 hodin na čaj nebo
kávu, na zákusek a na kus řeči. Určeno především pro ženy (maminky
a babičky) a dívky, než začne ten „správný“ předvánoční shon.
Mikulášská nadílka pro Křinické děti
ve spolupráci s Kulturní komisí Obecního úřad v Křinicích bude
v pátek 5. prosince 2003 od 16 hodin opět ve Středisku RUCE.

Jsou připraveny soutěže, hry, něco dětem za odměnu, určitě trocha
cukroví a čaje na ochutnání.
Všechny spoluobčany zveme v sobotu 6. 12. 2003 v 15 hodin na

Vánoční koncert souboru „Kantiléna“
našich dlouhodobých přátel z Hradce Králové. Koncert se
uskuteční v Broumovském klášterním kostele sv. Vojtěcha. Vstup
dobrovolný.
Autobus pojede v tento den ve 14:30 hod. z konečné v
Křinicích podle autobusových zastávek a po skončení koncertu
zase zpátky.
Na setkání s vámi se všemi se těší
pořadatelé (tel. 777 234 299, 491 521 604, e-mail:
velmi.brou@wo.cz)
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