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Kedves SDGsek!
 

Bevezetésül néhány gondolat:

Miért szervez zarándoklatot egy református diákmozgalom?

Mert ez egyfajta istentiszteletté válhat. Zarándoklatunknak nem egy szent helyre való eljutás a célja,
mégis  egy  különleges  formája  az  istentiszteletnek,  az  Istennel  való  kapcsolatunk  ápolásának,  az
imádságnak.  Nem  a  hely  vagy  nem  kifejezetten  a  hely miatt,  hanem  az  odaszentelt  idő,  figyelem,
nyitottság  és  ima  révén  lehet  tere  az  Istennel  való  találkozásnak.  „Hagyjad  az  Úrra  utadat,  bízzál
benne, mert ő munkálkodik… Légy csendben és várj az Úrra!” (Zsolt 37,5;7)

 

Hír
Tájoló – SDG Zarándoklat – 2015.08.02–10.

A jelentkezés hamarosan lezárul!

Tájoló  elnevezésű  zarándoklatunkat  2015.08.0210.  között
rendezzük meg.

Útvonal:  Fehérvárcsurgó    Tés    Zirc    Bakonybél  (pihenőnap)  
Herend    Nemesvámos    Alsóörs.  Hasznos  információk  és  a
jelentkezés a honlapon, már a baloldali menük között!

Jelentkezési  határidő,  előleg  befizetéssel:
2015.06.15éig!
Tovább >>

A  lebonyolításhoz  keresünk  még  segítőket,
segítséget:
                    keresünk  olyan  személyt,  aki  a  tábor  alatt  a  hideg
étkezésekről,  mint  reggeli,  ebéd  gondoskodik,  illetve  napról  napra
beszerzi azt, majd kiosztja az éhes népeknek. Ebben a témakörben jó, ha rendelkezik tapasztalattal, de
edzésben lévő anyukák jelentkezését is várjuk a KAJÁS posztra.

                    illetve  EGÉSZSÉGÜGYIS  kísérőt  is  keresünk,  aki  nem  ijed  meg  a  vízhólyagoktól,
horzsolásoktól,  kisebb  ficamoktól,  kullancskiszedéstől,  gyógyszerek  és  gyógymódok  helyes
kiválasztásától és egyéb finomságoktól. Egészségügyis végzettség előnyt jelent, de a nagy tapasztalat is
elegendőnek  bizonyulhat!  Aki  tudja  magáról,  hogy  rendelkezik  ezekkel  a  képességekkel  és  szívesen
eljönne velünk zarándokolni, azt szeretettel várjuk!

Ha a segítők közt szeretnél részt venni a zarándoklaton, írj egy emailt a info@sdg.org.hu címre, vagy
keresd Katona Viktort és felvesszük veled a kapcsolatot!
 

Beszámoló
Tájoló – Lejárás

http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tajolo-sdg-zarandoklat-20150802-10
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Az  elmúlt    hétvégén  egy  hat  fős
különítménnyel  lejártuk  a  Tájoló
útvonalát, ami a valóságban közelít
a 130 kilométerhez. Annyira azért
mi  sem  vagyunk  edzésben,  hogy
48 óra alatt megtettük volna ezt a
távot,  de  nem  is  volt  rá  szükség,
mert  három  részre  osztottuk
magunkat,  és  így  már
mindenkinek  csak  két  napi  út
jutott.

A  lejárás  után  tényleg
megállapíthatjuk,  hogy
“kemény!!”  lesz,  de  élhető,
teljesíthető és nagyon szép.

 
Azoknak,  akik  tervezik,  hogy
augusztusban  velünk  tartanak,
felkészülésképpen javasoljuk, hogy
addig még tervezzenek be egykét
20  kmes  túrát  és  járassák  be  a
túracipőjüket!

 

 

 

 
 

 

Ajánló
Elindult a III. Országos Teremtésvédelmi Verseny
Végre  egy  verseny,  ami  több  fordulós,  és  amit  nem  iskolaidőben  kell  bezsúfolnod  az  órarendedbe,
elfoglaltságaid közé! A részletek itt olvashatóak. Az első forduló feladata itt. A jelentkezés folyamatos az
okogyulekezet.hu oldalon!

A  református  Ökogyülekezeti  Mozgalom  és  az  evangélikus  Ararát  Teremtésvédelmi  Munkacsoport
meghirdeti  a  III.  Országos  Teremtésvédelmi  versenyt  középiskolások  részére.  A  keresztyén  hit  és  a
környezettudatos  felelősségvállalás  összekapcsolása  a  keresztyén  fiatalok  gondolkodásmódjában.  A
környezet  iránti  elkötelezett  gondolkodásmód  és  attitűd  ösztönzése,  a  témában  kiemelkedő
ismeretekkel  rendelkező  fiatalok  támogatása.  A  gyülekezetek,  ifjúsági  csoportok,  iskolák  bevonása  a
teremtésvédelmi munkába.

JELENTKEZÉS ÉS RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Középfokú oktatási  intézményben tanuló 1419 éves, keresztyén elköteleződésű diákok nevezhetnek,
felekezeti  hovatartozástól  függetlenül.  Jelentkezhetnek  egyénileg  vagy  csoportosan  (pl.  iskolai  vagy
gyülekezeti ifjúsági csoportok, maximum 4 fős csapatokban).

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Fődíj:  3  napos  hosszú  hétvége  (2015.10.35.)  a  FertőHanság  Nemzeti  Park  látogatóközpontjában,
Sarródon a Kócsagvárban. Vezetett túrákkal, megfigyelésekkel (pl. madarászás), soproni városnézéssel,
fertőrákosi kirándulással a nyertes diákok és felkészítő tanáruk/kísérőjük részére.

http://okogyulekezet.hu/v/iii-orszagos-kozepiskolai-teremtesvedelmi-verseny-2015/
http://okogyulekezet.hu/data/attachments/2015/06/04/172801/Feladat_2015_1.pdf
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Második  és  harmadik  díj:  Látogatás  Budapest  egyik  érdekes  kutatóintézetében,  egyetemi
központjában 2015. őszén.

Az első három nyertes (egyén vagy csapat) közös interjún vehet részt a Kossuth Rádióban.

KÖSZI – Napvető kreatív (38. osztályosoknak) és kaland (7
12. osztályosoknak) tábor

A  KÖSZI  Napvető  kreatív  és  kaland  egy  olyan  közösségépítő  tábor,  ahol  a  fiatalok  egy  megértő,
szeretetteljes közösségben vehetnek  részt olyan programokon, amely  személyiségüket,  tudásukat és
kreativitásukat is gazdagítja. Elmélyült kiscsoportos beszélgetések mellett a szellemi és fizikai kreativitás
számos területét próbálhatják ki: dalszövegírásban, fotózásban, klipkészítésben, főzésben, táncban vagy
drámában  fejezhetik  ki  magukat,  miközben  gondtalanul  szórakoznak.  Tartalmas  időtöltést,  feltöltő
élményeket, biztosítunk a tizenévesek számára egy családias, szerető környezetben. Tovább>>

 
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását

kérjük! A nyári szünetre pedig jó pihenést! 

Reméljük hamarosan találkozunk!
Gyöngyi és Viktor

http://koszi.net/index.php?net=true

