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Ühendus LAPSED EESTIS on mittetulundusühing. 
Esindame rahvusvahelist lasteorganisatsiooni CEF© ja Mailbox Club/Kirjaklubi. 
Küsi infot: info@lapsedeestis.ee või tel 6572 914, 55 15985, www.lapsedeestis.ee

LAHKED ANNETUSED: MTÜ Ühendus Lapsed Eestis Swedbank a/a 2210 2765 8586
Märgi ka annetuse sihteesmärk: töötegija nimi (Teele, Ülle, Ella, Sveta), Kirjaklubi,                  
üldised vajadused vm.

 Pereseminarile on oodatud 
Pühapäevakoolide lastevanemad, 

pereliikmed, vanavanemad!
Teemad:
1. Kristlike vanemate vastutusest
2. Perekonna vaikne aeg ja selle olulisus
3. Suhted perekonnas
4. Eraldi naistele ja meestele: 
 - naise roll abikaasa ja emana - Ruth
 - mehe roll abikaasa ja isana - Roy
5. Teemakohast materjali, raamatuid ja ideid 
-  Ülle 
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 Saidi sadam

Pealelõunaprogramm: „Joosepi doomino“ -  1/11 - edasised selgitused JUHENDI raamatus, 2. päev

Joosep oli

Ülesanne/Lahenduseks lause: Otsige järg-
mist kaarti ja kirjutage igas kontrollpunktis 
sõnad, mis asuvad vasaku pildi all, oma 
kontrollkaardile. 

Start

Miks vennad vihkasid Joosepit? 

Neli vastusevarianti, 
vastake lühidalt.
Iga õige vastus annab 100 punkti.
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Joosepi  doomino

 1. Moosese 39 juurde

osales programmis

 

Koht, kuupäev

Allkirjad

osales programmis

Vaaraode
maal

Tunnistus

Nimi

osales programmis

 

Koht, kuupäev

Allkirjad

osales programmis

Vaaraode 
maal

Tunnistus

Nimi

Piiblitundide 32 
pilti, põhitõed ja 
tekstiraamat. 
Ülevaade pro-
grammist, piibli-
tundide 
tekstid Joosepi 
elust koos viie 
piiblisalmi sel-
gitustega ja 
kordamisküsimus-
tega: Js 28:29b jt. 

Juhendiraamat.  
 Ülevaade program-
mist, päevakavad män-
gudega (senetimäng), 
meisterdused, kutsed, 
pass, tunnistus. Näi-
dised ja originaalid 
paljundamiseks.

Pealelõuna-
programm
Sisaldab 
Joosepi doomi-
nod, kõrberalli 
juhendi; ellu-
jäämiskursuse 
materjalid.

Dekoratsioonid
10 pilti Egiptuse 
kohta, 6 “Avasta-
jate kursuse” pilti, 
6 päevateemat, 6 
põhitõde.

LASTELAAGRIPROGRAMM 
“VAARAODE MAAL”  

Õnnelikku õnnistatud uut aastat kõigile ÜLE sõpradele!
Tuhat tänu teile ustavate annetuste eest möödunud aastal! Tänu Taevaisale teie eest, 
kes panustate Ühendus Lapsed Eestis misjonitöösse ja hoolite Eesti laste vaimulikust 

käekäigust. Olgu teil ikka südames soe tunne, kui olete jätkuvalt teinud ülekande meie 
arveldusarvele. Märkige ikka sihtotstarve, kas töötegija toetuseks (Svetlana, Ella, Ülle), Kir-
jaklubi vajadusteks või üldisteks vajadusteks.  Üldised vajadused on seotud meie väikese 
kontori ja tehnikaga. Kõik meie materjalid vajavad tölkimist, toimetamist ja välja andmist. 

Enamasti paljundame. Kirjaklubi postikulud on eelmise aasta jooksul tõusnud suurenenud 
osalejate arvu tõttu. Oleme Jumalale väga tänulikud.  Sajad kirjad nädalas on mõnikord 
reaalsus. Eesti vanglatest kirjutavatele noortele lisame ka margistatud ümbriku vastuse 

jaoks. Ilma teie lahke abita me toime ei tule! Ja Jumal teab, et Temale annetatud vahendid 
tulevad mitmekordselt kasuks nii annetajale kui saajale.

Soe kallistus ja Jumala õnnistused teile igasse päeva! 
Ühendus Lapsed Eestis nimel tänulik Ülle Käärik
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Kordamismäng: „Vaarao pusle“
Valmistamine:
Aseta mõlemad vaarao pildid teineteise peale ja lõika korraga kuueks osaks. 
Iga tüki taha kirjuta punktid 10-30. 
Taha liimi sametpaber.

Kordamismäng: „Vaarao pusle“ - 1/2 - vt. juhendiraamatust, 6. päev
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Foto: Suzanna Diebes/stock.xchng

     Kristuses
    peituvad  kõik 
        tarkuse  ja  
 tunnetuse
          aarded.

Koloslastele 2:3

Kordamismängud
1. Kaamelite võidujooks; 
2. Kvartett; 3. Trips-traps-
trull; 4 Paleekülastus; 
5. Püramiid; 6.Vaarao-
pusle. 

Plakatid
Kümme Egiptuse-tee-
malist plakatit.

Töölehed
Töövihikute asemel saab meisterdada 
“filmirullid”. Iga päev saavad lapsed ühe 
filmijupi liimimiseks.  
Järjejutuks 
soovitame loo India poisist Ringust.   

MATERJALI SOOVITAME 6-PÄEVASEKS LAAGRIKS. Komplekti hind sõltub kas pildid 
m/v või värvilised, CD-l või paljudatud koopiad.  

Lisaks sellele saadaval laagrikomplektid: “Enam kui kuld”; “Indiaanlaste suve-
laager” ; järjejutt “Tormid, purjed ja lõunameresaar”  jm. 

    PERESEMINAR LASTEVANEMATELE
12. jaanuaril 2013 kl. 13.00-17.00 Oleviste kirikus Maarja kabelis

Külalislektorid Roy ja Ruth Harrison Šveitsist. Kauaaegsed Laste Evangeelse 
Ühenduse direktorid Euroopas, mitmekordsed vanavanemad ja suure 
kogemusega lastetöötegijad. Pereseminari loenguid on nad edukalt pidanud 
näiteks Norras, Rootsis, aga ka Gruusias ja Armeenias. Seminaril on ka valik 
raamatuid ja trükiseid abiks lapsevanematele. Tõlge nii eesti kui vene keelde. 

   



ÜLE Eesti Teataja www.avastajad.net

         LAAGRIMATERJALID

12. jaanuaril kl. 10.00-12.00 Oleviste kirikus Maarja kabelis

Kõigile lastele toimuvatel üritustel soovitame järeltööks KIRJAKLUBI.
Lastele võib jagada: 1) voldikuid Kirjaklubi aadressiga, 2) esimese tunni 
“Avastajad-1” seeriast, 3) “Saa tuttavaks Kuningaga” raamatu, kus on  
ülevaade Kirjaklubist ja aadress. Vastame laste kirjale üldjuhul kolme             
päeva jooksul. “Avastajad-1” seeria lõpetamisel saadame kauni 
tunnistuse ja tasuta Uue Testmendi.Uus seeria on “Jumal hoolib”.

 Kõrvalolevatel piltidel 
toimub  “Hiina seikluse” 
laager Pärnu Immaanueli 
koguduses. Laagri juhid: 
Marja-Leena ja Rebekka 
koos abilistega.

 
Kas alustasime tõesti jälle liiga hilja laste suvelaag-
ri planeerimist? Kas jälle on viimane minut?
Sellel aastal alustame jaanuaris laste suvelaagrite 
infotunniga. Tule ja tee otsus, millise program-
miga suvel laagrit teed!
Anname ülevaate olemasolevatest komplektidest 
ja teemadest. 
Külla tuleb Ave Kalme, kes on juba aastaid LEÜ 
materjalidega laste laagreid korraldanud Pääste-
armees.
Saadaval komplektid ja lood nii linnalaagriks, 
mõnepäevaseks laagriks kui 6-päevaseks laagriks. 
Materjalid on tõlgitud saksa keelest ja koostatud 
Austrias. Autor: Eva Andrä.
Igas komplektis on ka piiblilood. 
 

ÜLE Eesti Teataja

Teade kõigile kogudustele, kus toimub pühapäevakoolitöö 
ning käivad 11-14-aastased juuniorid!

Kursus Hei, juunior! toimub 1-3. ja 8-10. märtsil Tallinnas!
Küsime sageli, kuhu need varateismelised kaovad. Miks neid ei huvita 
enam pühapäevakool? Mis on põhjused, et nad ei jõua noorteteenis-
tusele. Juuniorid vajavad erinevat lähenemist kui ppk tunnis harjutud või 
noorteõhtul pakutud. Suurte kogemustega juunioride ja noortejuhid Lätist 
on selle kursuse õpetajad. Kiirustage oma koguduses teadet edastama ja 
leidke sobivad inimesed kursusele. Eelregistreerimine on alanud. Ootame 
e-teadet: info@lapsedeestis.ee. Täpsema ajakava saadame registreerunuile. 
Täiendav info tuleb ka kodulehele: www.lapsedeestis.ee

LASTELAAGRIPROGRAMM 
“HIINA SEIKLUS”

Juhendiraamat  
Ülevaade programmist, 
päevakavad mängu-
dega (senetimäng), 
meisterdused, kutsed, 
pass, tunnistus. Näi-
dised ja originaalid 
paljundamiseks.

Dekoratsioonid
12 pilti  Hiinast, 2 keele-
kursuse plakatit, 6 päeva-
teemat, 6 põhitõde.

Kordamismängud
1. Mahjongi loomaaed; 2. 
Hiina ringreis; 3. Turupäev; 
4. Võõrastemajad; 5. 
Riisikogumine; 6. Hiina 
restoran. 

Töölehed
Igaks päevaks töölehed nii 
eelkooliealistele kui koolilastele.  

Järjejutt 
Lugu Gladys Aylwardist
“Üks võitmatutest”; 29 pilti, 
lisalehed, maakaart, 
järjejutu pealkiri

Piiblitunnid 
Joosuast, 33 pilti, 
põhitõed ja 
tekstiraamat. 
Ülevaade             
programmist, piib-
litundide 
tekstid Joosua 
elust, viis 
piiblisalmi selgi-
tustega ja kor-
damisküsimused:  
Js 28:29b jt. 

Pealelõuna-programm
Sisaldab Joosepi doomi-
nod, kõrberalli juhendi; 
ellujäämiskursuse 
materjalid.

Plakatid
Kümme Hiina-teemalist plakatit.

  

   

                KirjaKlubi 
                    Hiiu 3a

       11619 Tallinn

MATERJALI SOOVITAME 6-PÄEVASEKS LAAGRIKS. Komplekti hind sõltub kas pildid 
m/v või värvilised, CD-l või paljudatud koopiad. 

Toimus laste suvelaagrite infotund

   


