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Kedves SDGsek, Barátaink, Hírlevél Olvasók!
Szeretettel meghívunk bennetek "Kicsi, erős" elnevezésű 20 éves találkozónkra, melyet 2014.
május 1618. között tartunk Balatonszárszón az SDG Családi Holtel és Konferenciaközpontban.
A címbeli két jelző elsősorban nem a húsz éves újraindulását ünneplő SDGre igaz, hanem Jézusba
vetett hitünkre. Jézus azt tanította, hogy egy mustármagnyi hit is hegyeket mozgató erővel bír. A
kérdés már csak az, hogy tud ez az erő megjelenni bennünk, kapcsolatainkban, hétköznapjainkba.
Hogyan lesz erőforrássá életünkben ez az aprócska hit?
A 20 éves évforduló örömére olyan találkozót szervezünk, ahol fiatalok és régebb óta fiatalok,
egyedül állók és családban élők, régiek és újak, egyszóval mindenki megtalálhatja a kedvérevalót.
Ennek érdekében különböző szálláslehetőségek közül lehet választani, lesz gyermek felügyelet és
műhely korosztályi bontásban.
Jelentkezni itt lehet április 30ig.
Érdeklődni Katona Viktornál lehet telefonon (06306472289) vagy az info(kukac)sdg.org.hu email
címen.
Anyagi hozzájárulás
Az árakat is család és pénztárcabarátra terveztük. Az alábbiakban napi árakat adunk meg melyek
egy napi teljes ellátásra (szállás, háromszori étkezés) vonatkoznak. A faházas, ifjúsági szálláshoz
nem tartozik ágynemű és törtölköző.
Faházban 1000 Ft/Fő/éj  középiskolás diákonak ezt tudjuk biztosítani, de mindenki más is
igényelhetni.
Szállodában 2000 Ft/fő/éj a felnőtteknek, gyerekeknek (412 éves) 1000 Ft/fő/éj
Támogatói jegy 5000 Ft/fő/éj  ez választható mindkét szálláslehetőséghez. Köszönjük, ha így is
tudod támogatni az alkalmat!
Tervezett program

Kicsi, erős 2014.05.1618. Balatonszárszó
Péntek
Szombat
Vasárnap
7:308:00
8:009:00
9:009:30
9:3010:30
10:4512:15
12:3013:30
Érkezés,
15:0016:00 regisztráció,
16:3017:30 gyülekező
18:0019:00 Vacsora
19:0020:00 Áhítat
Nosztalgia est,
20:00
ismerkedés

Reggeli ima
Reggeli
Éneklés

Reggeli ima
Reggeli
Éneklés
Igemagyarázat (Úrvacsorával)
Igemagyarázat  Hős Csaba  Hős Csaba
Csoport
Csoport
Ebéd
Ebéd
Sport/szabadidő
Búcsú
Szeminárium I.
Szeminárium II.
Vacsora
Áhítat
SDG tervek bemutatása,
beszélgetés, játék

Szemináriumok
Sport, Musik und Religion  avagy mindennapi segítőtársaink  Nagy Dorottya
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Mitől leszünk ellenállóak az élet kihívásaival szemben? Mi segíti azokat, akik nagy nehézségekből,
traumákból is képesek felállni, míg mások összeroskadnak? Hogyan tudjuk beépíteni belső
erőforrásainkat a hétköznapokba? Rövid teória után beszélgetés és gyakorlat várja az érdeklődőket.

"Tövis" (2 Kor)  Kincses Zsolt
Személyes életút, beszélgetés. Hogyan segít a hit, egy szenvedélybetegnek a hétköznapokban?
Miért van kísértés?

"Ne félj, Én megsegítelek" (Ézs41,10)  Répássy Márton
Személyes életút, beszélgetés. Hogyan segít a hit, egy szenvedélybetegnek a hétköznapokban?
Miért van kísértés?

"Én Istenem, adj egy jót"  Varga Violetta és Orosz Eszter
Beszélgetés gyimesi és csángó hagyományokról, szokásokról a vidékek népdalaival, meséivel átszőve
a szerelem témakörében.

Angyaltalp  Kácsor Katalin
A gyöngyből készült kiegészítők elkészítése közül válogathatnak az érdeklődők. Ezek mindegyike
egyszerűen elkészíthető, de nagyon mutatós, és természetesen a kreativitását is bárki szabadjára
engedheti, akinek egyik minta sem elégítené ki az alkotóvágyát.

Az óperenciás tengeren és a 20 éven túl  Vörös Károlyné Juhos Magda és dr. Szonthy
Erzsébet
Beszélgetés két szenior testvérünkkel a régi SDGről. Erzsi néni 12 éves korától (1938) minden
évben ott volt Szárszón. Magda néni 194446 között volt a szövetség utazó leánytitkára.

Sárkányszelidítés  Végh Noémi
"Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként
visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és
vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga." (Weöres Sándor: A vágyak idomítása)
Soksok nehezen szóba hozható, nehezen fogalmakat találó téma, hogyan is lehet erről beszélni?
Gondolatindító felvezetés után névtelenül (papíron akár), vagy személyesen tehettek fel kérdéseket
a szexualitás témakörében. Tabuk nélkül, őszintén, tisztelettel szeretném, ha beszélgethetnénk
egymás között kérdéseinkről, fájdalmainkról, küzdelmeinkről keresztényként. A szelidítés első
lépése: ne félj tőle, nézz a szemébe!

KözösPont Misszió  Németh Tamás
Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 14 éve szervez a történelmi egyházak (római katolikus,
református, evangélikus) közös indítványára, olyan önkéntes fiatalokból álló csapatokat, akik a
magyarországi zenei fesztiválok (Sziget Fesztivál, Soproni VOLT fesztivál, TokajHegyalja, Fishing on
Orfű, SZIN, EFOTT) civil közösségi tereiben egy önálló sátorral, és saját szervezésű programokkal
jelennek meg. Mindezt KözösPont Sátor néven.
Célunk a fesztiválokon való jelenlét misszió és „preevangelizáció”, másképpen fogalmazva
kapcsolatteremtés a fesztiválozók közönségével, akik között a Jézus Krisztusba vetett hitünk és
értékeink felvállalása mellett önkénteseink sokszor tájékoztató és lelkigondozói jelleggel szolgálnak.
A szeminárium keretein belül lehetőség nyílik betekinteni ennek a keresztyén fesztivál sátornak
életébe, felépítésébe, működési elveibe, és megpróbáljuk megfejteni, hogyan lehet közel hozni
Istent egy mai, átlagos magyar fesztiválozóhoz akár a legnagyobb nyári bulik kellős közepén.
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Maradjatok énbennem és én tibennetek! Hogyan éljük meg Jézus e hívását az
imádságban?  Kovács Endi
A szemlélődő imát sokan sokféleképpen fogadjuk. Egyesek úgy, mint az evangéliumtól idegen, sőt,
kártékony gyakorlatot, mások pedig úgy, mint a Jézus Krisztus Atyja felé történő és imádattal teljes
odafordulást. Mitől lehet a szemlélődő imamód keresztény, és mit jelenthet ez a teológiában, és mit
a hétköznapokban?

Szalontüdő  Grigely Csaba
Egy kis film és beszélgetés.

Slam poetry  Simon Márton

A találkozás reményében,

Katona Viktor és az SDG elnöksége
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