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Siste nytt om barnehagen i Tapa.

I Tapa er barnehagen i full drift fra mandag til fredag. Vi har
15 barn i alderen 1 til 6 år. Vi har fortsatt flinke og stabile
ansatte. De er flinke til å gi omsorg og trygghet i hverdagen.
De forsøker også å gi barna en smakebit på livet utenfor
barnehagen.
Vi skal ikke legge skjul på at vi
sliter for å få nok penger til drift
av barnehagen. På grunn av høy
Eurokurs trenger vi rundt
30 000 NOK hver måned. Vi får
inn rundt 26 000 fra
Hjertelig velkommen!
fadderordning, resten må
dekkes ved sangkvelder,
utlodning og gaver. Vi har forpliktet oss til å holde barnehagen i
gang ut 2017 og håper inderlig vi greier dette. Vi vil sammen med
de ansatte prøve å finne løsninger på økonomien. Vi skal heve
foreldrebetaling litt, men det monner ikke så mye. De ansatte har ikke fått lønnsøkning på
mange år og de ligger langt under det andre barnehageansatte får. Skulle så gjerne gitt dem
mere, men vi makter det ikke.
Gledelig er at flere barnehager i Norge ønsker å støtte Trønderheimen barnehage økonomisk.
Vi har også en side på Facebook for dere som er interessert i å følge med oss der. Siden heter
Barnehagen i Tapa. De siste 3 år har vi hatt
kursing for alle ansatte i Trønderheimen –
både barnehagen og ansatte i omsorgshjemmet
i 2 etasje. 140 timer totalt og vi avslutter med
avslutningsfest 4.juni. Alle undervisere har
gjort dette gratis og vi er glade og takknemlige
for innsatsen fra Dronning Mauds Minnes
barnehage og mange sykepleielærere og andre
fra Norge.
Takk til alle dere som støtter oss økonomisk og
som ber for barna og de ansatte i barnehagen.
Kirsti Kristiansen
Velkommen på Lundamo
misjonshus til en hyggelig
estlandskveld 22.04.16 kl.
19.00
Presentasjon av arbeidet i
barnehagen
Sang av Ekbergkoret
Andakt v/Audun B. Slettahjell
Utloddning
God servering

VARME TEPPER
Tidligere har dere lest
i Estlandsbladet om at
det har blitt strikket
lapper som er blitt
sydd sammen til
tepper og at det ble
strikket hele tepper
som ble gitt til barna i
barnehagen i
Trønderheimen i Tapa.
Mange synes det er et
fint prosjekt, og så er
det noen som tenker at
det måtte være bra om
flere fikk tepper som
gir varme i kalde
vintre.
En liten gruppe damer
har nå bestemt seg for
å strikke tepper til
pasientene på
Diakonisykehuset i
Tallinn. De har holdt
på noen uker nå, og

teppehaugen vokser.
Snart skal vi dra og
levere tepper på
sykehuset i Tallinn.
Men for å få til flere

tepper trenger vi mer
garn. Damene som
strikker bruker mye

restegarn i tillegg til
nykjøpt garn. Kanskje
dette er noe for deg
også som leser dette?
Hvis du synes dette
høres
interessant ut
er det bare å
ta kontakt
med undertegnede og si
fra om hva
du kan tenke
deg å bidra.
Kanskje har
du restegarn
som du kan
tenke deg å
gi oss, eller
at du kjenner
noen andre
som har restegarn som
de gjerne vil bli kvitt.
Eller at du er av gårde

og kjøper noe garn på
billigsalg og gir oss.
Eller at du sender
penger, så skal jeg få
kjøpt garn.
Mulighetene for å
bidra er flere, så bare
kom med tips, så kan
vi snakke sammen om
det.
Vennlig hilsen
Kjellrun Skagseth Kolås
og har telefon Tlf.:
92611139.

Husk medlemskontingenten for
2016! til konto:
4200 33 26130

ANDAKT

Et mysterium å tro på.
Jesu tomme grav i
Jerusalem ble aldri noe
gledesbudskap. De som
kom til graven den 1.
påskedag ble bare ute
av seg. Enten fordi de ble
redde eller fikk sjokk. Det
tok tid å gripe det
ubegripelige.
Først må man innom alle
andre muligheter eller
årsaker, som har sine
naturlige forklaringer.
Men heller ikke da, når
alle andre grunner ikke
holder, heller ikke da
streifes man av tanken
om en oppstandelse fra de døde.
Det er en umulighet for
forstanden.
Jesu oppstandelse, den
sannhet trenger tid for å
synke inn. Også for
disiplene måtte det mere
til. Selv da de fikk møte
ham lys levende var det
fortsatt tvil. Det streifet
dem at de her så et
gjenferd. Nei, den tomme
grav ble aldri noe

gledesbudskap. Og enda
mindre for dem som bare
hørte ryktet om en tom
grav.
Påske er
beskjeden/budskapet om
det usannsynlige. Det
som ikke kan skje. Noen
kan saktens dø for det
som er vakkert og godt,
for det som gir ære, for
barn og familie. Det har
mange gjort gjennom
tidene. Men å dø for
menneskeheten, for hver
enkelt av oss? For oss som
ikke helt forstår, som
kanskje ikke bryr oss,
som hverken kan eller vil
tro det? Det hele er og
forblir et mysterium, en
gåte.
Gjennom århundre er det
gitt mange forklaringer
på dette umulige. Slike
som skulle overbevise.
Men vi vil aldri klare å
forklare mysteriet. Det vil
alltid stille oss på valg:
Tro eller vrake!

Tore Eid
Tidligere sokneprest i Lademoen menighet

En mann hadde en venn.
Han ønsket denne
vennen skulle komme til
tro på Jesus. Derfor
spanderte han en reise til
Roma. Til et møte med
kirkens makt og prakt.
Det måtte da overbevise
ham. Da vennen kom
tilbake, ville han døpes.
Det gjorde den andre
svært glad og spurte:
«Har så kirkens prakt
overbevist deg»? - «Nei,
tvert om, det har kirkens
elendighet gjort», var
svaret. «Jeg så rikdom,
begjær og gjerrighet. Jeg
så at fattige ble
undertrykt, syke og
ensomme glemt, mens
kirkefyrstene levde i
vellevnet. Da sa jeg til
meg selv: Når kirkens
Herre ikke har forlatt en
slik kirke , må han være
den levende Gud»!
Påsken er et mysterium
til tro. For troen er aldri
troen på noe, men troen
på ham, som sto opp av
grav for vår skyld!

