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Kedves SDGsek!
Elindult az év. Újraindult az iskola, a munka, a tanulás. Sok terv, sok tennivaló, közben sok eső. Az SDG is
beindult, a Konfi+ konferencia után már volt egy ÉletreValó műhelyünk, ahol a tavalyi tapasztalatokat
továbbadtuk az újabb csoportvezetőknek. Szintén az ÉletreValó keretén belül voltunk Pápán az évkezdő
kollégiumi hétvégén, illetve ezen a héten a Sylvester János Református Gimnáziumban hívogatjuk a
diákokat. Ebben a nagy pörgésben, újrakezdésben a következő igére írányítjuk figyelmeteket, amely
mindezek között állandóságot, megnyugvást, egy másfajta perspektívát adhat:
„Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra
jöveteletek óta viszlek: Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én
viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” Ézsaiás 46:3–4

Éves program

új

Az új tanév tervezett programjait láthatjátok a holnapon az éves program címszó alatt. Kiemelnénk az
imaéjjelt október 10én, ami közel is van már, és amibe először kapcsolódunk be. Az is új, hogy az éves
közgyűlésünket december 6ra hívjuk össze Budapesten. A tavaszi találkozóval kapcsolatban már most
előre jelezzük, hogy a tavalyi 20 éves találkozóhoz hasonlóan erre is várjuk majd a 18+os SDGseket is,
nem csak a középiskolásokat. Újdonság a nyári táborunkkal kapcsolatban egyrészt, hogy augusztusra
került át az időpontja, másrészt nem egy adott táborhelyen leszünk egy hétig, hanem közben
folyamatosan vándorlunk, vagy ha úgy jobban tetszik: zarándoklunk protestáns módon.

Utazótitkár kerestetik!
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Honlapunkon olvashattok bővebben arról, hogy szeptember 22ig várjuk mindazok jelentkezését, akik el
tudnák képzelni, hogy az SDG utazótitkáraként dolgozzanak.

Pesti SDG kör
Szeptember 17én újraindult a tavalyi „szerdai körünk” is az irodánkban, a Gyulai Pál utca 9. szám alatt.
Az első alkalmon megbeszéltük, hogy idén minden héten csütörtökön lenne a találkozás 18:30as
kezdéssel. Várunk minden Budapesten tanuló, élő SDGst és a barátok barátait is.

Zsoltár és népdaléneklő verseny
Honlapunkon már elérhető a XXI. Zsoltár és népdaléneklő versenyünk kiírása. Várjuk a versenyzők
jelentkezését. Kiemelnénk, hogy idén is van lehetőség arra, hogy gyülekezeti kategóriában jelentkezzenek
azok a 913 osztályos diákok, akik nem református középiskolába járnak. Segítőkre is szükségünk van
még, ha szívesen részt vennél a szervezésben, lebonyolításban, írj egy emailt nekünk
az info@sdg.org.hu címre szeptember 26ig.

Ajánló
Balla Péter kiállítás
Szeretettel ajánljuk minden SDGs figyelmébe a Néprajzi Múzeum „A népdaloktól a genfi zsoltárokig  Balla
Péter emlékkiállítás”át. A kiállítás megnyitója szeptember 20án 11 órakor lesz, amelyen Zsoltárés
népdaléneklő versenyünk korábbi győztesei is fellépnek, illetve Balla Péter SDGben végzett munkájáról
Katona Viktor tart előadást. A kiállítás 2015. január 4ig látogatható.

Lelkiségi esték
Kovács Endre előadássorozatot tart a keresztény spiritualitásról protestáns szemmel minden hó harmadik
hétfőjén. Helyszín: Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda  Budapest 1085, Üllői út 24. (A
„Külső tárgyaló” bejárata az utca felől nyílik.)

Reméljük, hogy Isten áldása fogja kísérni ezt a tanévet is,
kérünk Titeket is, hogy imádkozzatok ezért!
Gyöngyi (az irodából) és Viktor
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