
 
  
 

Fredagen den 9/12 har Mårten Gås Nobelfest. 
Mårten Gås Nobelmeny 2016: 

 Kökets toast 

 Lågtempererad fläskfilé från närproducerad rapsgris med goda 
tillbehör. 

 Kökets jordgubbsdrömmar. 
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På vår hemsida 
www.martengas.se läggs 
all ny information, 
kalendern och matsedeln 
uppdateras och 
pedagogerna skriver på 
bloggen.  
Kom ihåg att du kan 
koppla hemsidans 
kalender till din telefon. 
 

 

Vi går nu in i årets sista månad, en månad full av förväntningar 
och traditioner. 
På Mårten Gås övar barnen på julens sånger. Barnen på Gåsen 
kommer att åka buss till Yngsjökapell torsdagen den 8/12 på 
förmiddagen för en generalrepetition av Luciatåget. Ulrika Welin 
kommer att spela piano till oss under luciatåget både när vi repeterar 
och på luciakvällen. 
Måndagen den 12 december från kl.17.00 har vi vår traditionsenliga 
Luciakväll i Yngsjökapell. Klockan 17.00 finns glögg, barnens bakade 
lussebullar och pepparkakor att köpa till självkostnadspris, pengarna 
går till våra båda fadderpojkar i Indien, för fortsatt skolgång. Kl.17:30 
börjar Luciatåget. 
Barnen kommer ombytta i Luciakläder, ni väljer själv vad ert/era barn 
ska vara under Lucia. Gåsens barn lämnas ombytta kl.17.15 utanför  
Yngsjökapell. När luciatåget gått in i kyrkan är Gässlingens barn 
välkomna att sätta sig framför luciatåget. 
Barnens julfest är fredagen den 16 december och alla barn är 
välkomna kl.8.30-12.00. På Gässlingen lämnar tomten en julklapp till 
barnen som de själva har gjort och på Gåsen lämnar ni föräldrar en 
julklapp till tomten för max 100 kr, som är till ert eget barn. Den 
namnade julklappen lägger ni i julklappssäcken på kontoret senast 
onsdagen den 14/12.  
Det blir även dans kring granen, god hemmagjord julmat och julteater. 

Från oss alla på Mårten Gås till er alla barn och föräldrar en 
riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

  
Den 19/12 och 9/1 
har Mårten Gås 
stängt, då all 
personal har 
utvärderings- och 
planeringsdag. 
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