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Kedves SDGsek!

Hír
Tájoló – SDG Zarándoklat – 2015.08.02–10.
Jelentkezés megkezdődött!
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
segítséget:

keresünk

még

segítőket,


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 KAJÁSposztra.

nagynagy szükségünk lenne egy KISBUSZRA és egy sofőrre, aki a zarándoklat alatt végig velünk
lenne és kísérne minket, akinek van tudomása egyik vagy a másik létezéséről, azt kérjük, jelezze felénk is!

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 – Bejárás
A hét elején bejártuk a zarándoklat szálláshelyeinek, állomásainak többségét. A Bakony már most is
gyönyörű, a tési szélmalmok csak ránk várnak és a Balaton is ott lubickol Alsóörs lábainál.
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Ajánló
Csillagpont
Megindult a második hulláma a regisztrációnak a Csillagpontra, JÚNIUS 26ig még kedvezményesen
regisztrálhatsz a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra! Mi ott leszünk, ne maradj otthon te
sem! Tovább>>

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>>

Nyilvános Pünkösdi bibliaolvasás
A rendezvényt a Magyar Bibliatársulat Alapítvány, a Református Közéleti és Kulturális Központ, a Kálvin
Kiadó és a Luther Kiadó közösen szervezik.
Nagy szeretettel hívjuk Önt az immár 7. alkalommal, ezúttal a budapesti Kálvin téren megtartandó
nyilvános Pünkösdi bibliaolvasásunkra 2015. május 25én (pünkösdhétfőn) délután 14:00  17:30, a
református templom lépcsői elé. Az alkalom nyitott, ökumenikus jellegű, tehát felekezettől, nemzeti
hovatartozástól és beszélt anyanyelvtől függetlenül kiki a saját Bibliájával kapcsolódhat be a felolvasásba,
illetve lehet részese hallgatóként az eseménynek. Ha nincs, vagy nem tudja elhozni, a helyszínen számos
fordításban, kiadásban megjelent magyar és idegennyelvű Szentírás áll majd rendelkezésre. A programot
templomi orgonazenés áhítat zárja. Részvételi szándékát a gondocz.miklos@bibliatarsulat.hu email címen
jelezze.
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Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra
Isten áldását kérjük! Reméljük hamarosan
találkozunk!
Gyöngyi és Viktor
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