NYÁRI TÁBOROK - 2020
SKANZEN TÁBOR – 2020. június 22-26. – jelentkezési határidő: május 17.
Tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a gyülekezeti bibliai kézműves napközis tábor a Skanzenben (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum). Gyülekezeti táborunkba szeretettel várjuk az óvodás, alsó és felső tagozatos, valamint gimnazista korosztályt. Témánk az
„Úrvacsora éve – 2020” témájához illeszkedve a kenyér lesz. A táborban lehetőség nyílik egy-egy bibliai történet korosztályi feldolgozása
után a hagyományéltetés eszközeivel közelebb vinni a gyerekekhez a kenyér gazdag jelentését. Emellett sok játékkal, közös énekléssel, a
Skanzen kincseinek felfedezésével tesszük színessé a gyerekek hetét.
A tábor szervezője: Horváth-Hegyi Olivér lelkész.
A tábor ideje: 2020. június 22–26. (hétfőtől péntekig).
A tábor költsége: 9.000,- Ft/fő/5 nap.
A jelentkezés és a befizetés határideje: 2020. május 17., vasárnap.
Jelentkezni Szilágyi Andrea lelkészi asszisztens e-mail címén lehet (szilagyi.andrea.szentendre@gmail.com).
SZÉLRÓZSA TALÁLKOZÓ– 2020. július 15-19. – jelentkezési határidő: március 15.
Egyházunkban kétévenként kerül megrendezésre a mintegy 2500–3000 fiatalt egybegyűjtő Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági
Találkozó, idén július 15-től 19-ig, szerdától vasárnapig, Gyulán. A Szélrózsával kapcsolatos információkat itt lehet elérni:
https://szelrozsatalalkozo.hu/. A találkozóra elsősorban a konfirmandus, ifis, egyetemista korosztályt várjuk, akiket Horváth-Hegyi Olivér
lelkész kísér és felügyel. Az utazást vonattal oldjuk meg, kollégiumi szállásunk a helyszínhez közel lesz, étkezésről gondoskodunk.
Az ötnapos találkozó várható költsége:
utazás, szállás (kollégium), étkezés (napi három) kb. 26.000,- Ft
belépő (hetijegy) 14 éves korig 6.000.-, 14-18 éves korig 9.000,- Ft
Anyagi okok miatt senki se maradjon távol! Kérjük, bizalommal forduljanak lelkész úrhoz.
Jelentkezési határidő (a foglalások miatt): 2020. március 15., vasárnap.
Jelentkezni Szilágyi Andrea lelkészi asszisztens e-mail címén lehet (szilagyi.andrea.szentendre@gmail.com).
LAPPEENRANTAI IFIS NAPOK – 2020. augusztus 21-24. – jelentkezési határidő: március 15.
Finnországi, lappeenrantai testvérgyülekezetünk szeretettel várja azokat az ifis korú gyülekezeti tagokat (14–18 év), akik szívesen töltenek
el néhány napot Finnország keleti részében, a gyönyörű lappeenrantai vidéken, hasonló korú fiatalok otthonában. A két gyülekezet közötti
kapcsolat erősítése fiataljaink barátkozásával kezdődhet. A látogatásra 2020. augusztus 21–24. között kerül sor, a várható költségek az odavissza repülőjegy (02.28-án kb. 20.000,- Ft) és zsebpénz. Maximum létszám 12 fő, a fiatalok csoportját Horváth-Hegyi Olivér lelkész úr
vezeti.
Jelentkezési határidő (a repülőjegyfoglalás miatt): 2020. március 15., vasárnap.
Jelentkezni Horváth-Hegyi Olivér lelkész úr e-mail címén lehet (oliver.horvath.hegyi@gmail.com).

