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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!

Hírek
SDG Tanévzáró a Gyulaiban – június 19. 10:30
Sok szeretettel hívunk minden SDGs tagot, pártfogót, szeniort, önkéntest és támogatót, hogy közösen
vegyünk részt a június 19ére tervezett SDG Tanévzárón a Gyulai Pál utcai Református Gyülekezetben.
Cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 9. Térkép >>
Program:
10:00 gyülekező
10:30 Istentisztelet, igehirdető: Katona Viktor
11:30–12:30 rendhagyó szeretetvendégség, benne:
SDGs videótéka
„lelkifröccsözés” és beszélgetés
nyílt nap az irodában
13:00 SDGs ebéd
Gyertek el minél többen! Legyünk együtt, örüljünk együtt, adjunk hálát az elmúlt tanévért!
Ha jössz, nyomj egy „ott leszek”et a Facebookon!

Te jelentkeztél már?
Tájoló zarándoklat
2016. július 25 – augusztus 1.
Budapest – Tata
Örömhír, hogy a TÁJOLÓ részvételi díját 2000,Ft
tal csökkenthettük, így 26.000, Ft a tábor teljes
költsége, ami tartalmazza a napi háromszori
étkezést, a 8 éjszakányi szállást, a csomagok
szállítását és minden egyéb szervezési és program
költséget.
Jelentkezési
JÚNIUS 20ig!

határidő

meghosszabbítva

Előleg befizetés: június 30ig!
Jelentkezés és további info, ide kattintva!

A lebonyolításhoz még mindig keressük a segítőket:
 nagynagy szükségünk lenne egy sofőrre, kisbuszunk már van (éljen, köszönjük!), de kellene egy
kicsit tapasztaltabb sofőr, aki a zarándoklat alatt végig velünk lenne és kísérne minket.
 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
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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 az info@sdg.org.hu címre, vagy
keresd SzabóKis Gyöngyit és felvesszük veled a kapcsolatot!
Reméljük, hamarosan találkozunk! Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org.
hu email címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Az SDG csapata nevében:
Gyöngyi és Viktor
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