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Krátky prehľad aktivít združenia SLUHA v roku 2015

Hudobno-dramatický krúžok
pod vedením Janky Feríkovej začiatkom roka odohral muzikál Taká zvláštna noc (5.1.
v Brezovej pod Bradlom). Každodenné stretávanie sa na individuálnom i spoločnom
vyučovaní spevu a hry na klavíri pretavili aj do koncoročného vystúpenia v evanjelickom
chráme (31. 5.) a muzikálu Kúzlo Vianoc, ktorý predstavil na konci kalendárneho roka
svojmu publiku v Starej Turej a Novom Meste nad Váhom (20.12. a 22.12).

Múzeum sestier Royových
pokračovalo vo svojej činnosti. S tretiackymi triedami sa zapojilo do projektu čítania na
netradičných miestach – v priestore múzea si čítali rozprávky Kristíny Royovej.
Spolupracovali sme na knižke Osudy Židov Starej Turej, projektoch RTVS, publikácií
o pamätných izbách. V našom skúmaní sme sa tiež zamerali na staroturiansku dynastiu
Vagáčovcov. Zapojili sme sa do Noci múzeí v DK Javorina, zorganizovali besedu Večer
s Jánom Husom, mali sme prednášku v Kuzmányhu kruhu v Banskej Bystrici. Okrem
mnohých iných hostí, múzeum navštívili aj potomkovia Augusta Roya.

Ďalšie duchovné aktivity
24. marca sme zorganizovali besedu so spisovateľom a kazateľom Danielom Pastirčákom.
V DBH sme pokračovali v ekumenických modlitebných stretnutiach za naše mesto, pričom
sme nezabudli ani na zložitú situáciu vo svete a vojnových utečencov. Tiež tu prebiehalo
biblické štúdium a Klub dobrej zvesti. Zapojili sme sa aj do tvorby Dúhy a 15. novembra
sme odohrali koncert v Liptovskom Mikuláši v rámci 2. ročníka projektu Pieseň, ktorá
prebúdza, pri ktorom vzniklo aj hudobné CD.

Sociálne aktivity
Aj v roku 2015 sme pokračovali v projekte zapožičiavania zdravotníckych pomôcok. V rámci
podpornej skupiny pre ľudí opatrujúcich svojich blízkych sme sa zamerali na tréning
pamäti. Táto skupina však už z rodinných dôvodov vedúcej nefunguje. V DBH sa každú
stredu konali stretnutia Klubu abstinentov. V decembri sme sa zapojili do projektu
roznášania potravín núdznym ľuďom v Starej Turej a okolí.

Ďalšie aktivity
Na charitatívne účely a podporu činnosti združenia vznikla káva značky August Roy.
V Domove bielych hláv prebehla rekonštrukcia a premiestnenie kotolne. Každý piatok tu
pred KDZ bývali tvorivé dielne pre deti. Vzhľadom na situáciu vo svete a negatívne emócie
v slovenskej spoločnosti združenie SLUHA vydalo vyhlásenie na podporu utečencov:
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