Ha még nem ismernéd a minden hétfőn induló kihívás fontosabb tudnivalóit, itt olvashatod el.

Nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy közeleg a Karácsony. Persze még eszembe sem
jutna, rémüldözni, hogy mennyi minden feladat van még addig (ami egyébként persze mindig
időben elkészül, ami meg nem, azért nem is kár), elég kitenni a lábunkat a lakásból és már
mindenhol ebbe ütközünk. A készülődésnek megvan a nagy titka, jól kell szervezni a
dolgokat, és fontossági sorrendet kell állítani. Az ünnepi ebéd, vagy az ajándékozás nem
maradhat el, de valószínűleg egy családtag vagy barát sem fog felmászni a szekrény
tetejére, hogy ellenőrizze, le lett e mosva az ünnep előtt. Nem mondom, hogy néha
nincsenek kétségeim afelől, hogy nem kellene-e egy kicsit elnapolni a Karácsonyt, mikor úgy
tűnik, hogy semmi nem készül el időben, de azért szeretem a készülődés minden percét is
kiélvezni. A bejgli sütés egy jó buli, amit ezer éve a barátnőmmel közösen készítünk el, nem
azért mert egyedül nem menne, egyszerűen ez is hozzátartozik a készülődéshez.
Pont ezért gondoltam, hogy legyen ez a következő 6 hét (annyi hét, és annyi kihívás van még
Karácsonyig) is ilyen megtervezett, élvezetes móka. Kitaláltam 6 szót egy-egy hétre, az
oldalakat a köré csoportosítva várom. Természetesen mindenki azon vesz részt, amelyiken
csak akar, de így már most, átgondoltan lehet készíteni az oldalakat, és, aki mindegyiket
elkészíti, annak a végére lesz egy egész története scrappelve, amiben az ünnepvárás és az

ünnep minden eseménye benne van. Minden hétre készítek egy-egy freebie-t is, így a
végére már egy egész nagy készlet lesz belőle. A mézes betű -t tekinthetjük az első résznek.
Amit pedig erre a hétre hoztam, a képre kattintva, vagy a galériából letölthető. Nem kötelező
használni.

És akkor mi is az a 6 téma?
“Előszó” Ami bevezetőnek eszedbe jut. Mit jelent neked a Karácsony. (Ha nem szereted, azt
is oldalba foglalhatod). Mi jut róla eszedbe? Van-e olyan családi hagyomány, amit te is
folytatsz?
Tervezgetés (Hogy készülsz az ünnepekre? Csak fejben? Vagy cetlikre írod a listát? Mikor

kezdesz ajándékot vásárolni? Már nyáron, vagy csak az utolsó napokban? Rohanva vagy szép
kényelmesen? Bármi, ami ezzel kapcsolatos.)
Ajándékkészítés, vásárlás (Csak vásárolsz ajándékot, vagy készítesz is. Ha van gyereked, és
már (még) őt is be tudod vonni az alkotásba, akkor erről szóljon az oldal.)
Mikulás (Szerintem a Mikulás annak is kedves, akinek még nincs gyereke, ha meg van, akkor
pláne. Vasárnap jön a Mikulás, hétfőtől ez lesz a kihívás témája)
Sütés-főzés (Egyedül, vagy közösen, rohanva, vagy kiélvezve a hangulatot. Biztos erről is
bőven lehet oldalt készíteni.)
Ünnep (Ezen a héten már Karácsony van. A programok szerint akár az utolsó simítások, akár
már maga az ünnep bármely pillanata lehet a téma.
Erre a hétre tehát az előszó a karácsonyhoz a téma. Akár egy idézetet is megscrappelhetsz,
annyi szép gondolat van ezzel az ünneppel kapcsolatban.
Nekem ez nagyon tetszik:
Csak kevés holmi van, ami hű marad az emberhez. Talán néhány könyv, egy szerencsepénz
vagy egy folyton gyarapodó bélyeggyűjtemény. És a szülői ház karácsonyfadíszei. (Stephen
King)
Keresőszó: heti_27. A naptáros kihívásról se feledkezzetek el:)

