Olah Raga Musim Dingin Thousand Oaks VIII

Saat ini dan di tempat ini banyak dari kita yang fokus pada Olimpiade Musim Dingin XXIV, yang
berlangsung di Beijing. Bersamaan dengan itu, Nun Run di Thousand Oaks, California kembali
berkompetisi tatap muka setelah acara live streaming tahun lalu. Sejak 2015 Suster Notre Dame dan
banyak relawan telah mensponsori Nun Run untuk keluarga, teman, tetangga, dan mereka yang
peduli kesehatan. Tahun ini acara besar diadakan pada hari Sabtu, 5 Februari 2022 Nun Run
memberikan bantuan untuk berbagai upaya para suster, mitra SND dan teman-teman untuk
menjangkau mereka yang membutuhkan dalam pelayanan sukarela. Pengeluaran ini juga termasuk
sumber daya teknologi untuk retret virtual dan bimbingan spiritual, mengajar Bahasa Inggris untuk
anak-anak imigran, dan program pendidikan agama. Pelayanan, advokasi, dan kepemimpinan
langsung ini menyentuh kehidupan mereka yang membutuhkan; tunawisma, korban perdagangan
manusia, dan imigran yang mencari kehidupan yang lebih baik.
Kelompok Nun Run menyatukan orang-orang dari segala usia dan kemampuan. Kami mendorong
seluruh komunitas untuk keluar rumah dan terlibat dalam acara yang sehat dan ramah keluarga.
Community Service Fair menampilkan sumber daya dan cara bagi orang-orang untuk lebih terlibat
dalam komunitas lokal. Peserta pameran termasuk: Pramuka Putri, Knights of Columbus,
Perkumpulan Autisme di Ventura County, Many Mansions (organisasi nirlaba yang menyediakan
perumahan terjangkau bagi penduduk berpenghasilan rendah), dan program internasional "Senin
Tanpa Daging" untuk menyelamatkan lingkungan.
Peserta datang dari seluruh California Selatan. Suster-suster Notre Dame tetap teguh dalam komitmen
mereka kepada komunitas lokal. Semua anak diberikan diskon pendaftaran untuk mendorong mereka
berpartisipasi. Anak-anak ini bergabung dengan kami dalam mencapai tujuan kebugaran mereka dan
mendukung komunitas lokal dan meningkatkan kesadaran untuk beramal para Suster Notre Dame di
California Selatan dan di seluruh dunia
Selain peserta secara langsung, sekolah para suster kami di Uganda juga mengadakan Nun Run di
akhir pekan yang sama. Tiga ratus lima puluh suster, staf, dan siswa Sekolah Dasar St Julie bergabung
dalam pesta olah raga ini dari jauh.
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