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Kedves SDGs, Hírlevél Olvasó!
Az ősszel együtt itt vagyunk mi is újra. Örömmel emlékszünk vissza a nyár eseményeire: találkozásokra, esküvőkre, szenior
találkozóra, Konfi+ konferenciára és még sok minden más között a Tájoló zarándoklatra is, amiről „Úton Istennel”
(http://sdg.org.hu/irasok/utonistennel) címmel olvashatsz beszámolót.
Bizonyosan volt kihívás, nehézség is a nyári
szünetben, vagy hegyeket és völgyeket látsz most
magad előtt a következő félévre tekintve. Az új vagy
régi helyeden, a mindennapok örömeiben és
kihívásiban legyen veled az Isten, keresd az Ő
jelenlétét, dicsőségét, segítségét mindenben.
„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön
segítségem?
Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet
alkotta…
Megőriz az ÚR jártodbankeltedben, most és
mindenkor." (121. zsoltár 12, 8)

HÍR
Hamarosan az egész tanéves tervünket is megtalálod a honlapon, addig is hadd ajánljuk a
legközelebbi programokat.
Az ÉletreValó műhelyt (vezetőképzőt) szeptember 30. és október 2. között tartjuk
Nagykőrösön. Ezt az alkalmat kifejezetten olyan diákoknak szervezzük, akik iskolájukban olyan kis
csoportot vezetnek vagy szeretnének elindítani, ahol a diákok egymás közt szabadon
beszélgethetnek Istenről, életük kérdéseiről, ahol közösen énekelnek, imádkoznak, játszanak,
szolgálnak. Ezen a linken várjuk az érdeklődők jelentkezését:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcL_BhsqNx5EhDKsNE6zWuG36YRzSCiHC8LiJNu0f5EmnDvA/viewform?
c=0&w=1

AJÁNLÓ
Van két olyan országos kezdeményezés, melyeket szeretettel ajánlunk diákcsoportoknak, ifinek, gyülekezeteknek.
Imaéjjel (október 7.)http://reformatus.hu/lap/ifi/imaejjel/
Az esemény célja, hogy mindannyian saját ifjúsági közösségünkön belül élhessük meg az egységet azzal, hogy
gyülekezetünkben maradva egy éjszakán át imádkozunk, s így mégis több ezer fiatallal, de elsősorban a minket összekötő
Istennel vállalunk közösséget. A linkre kattintva program ötleteket, imaséta ötleteket, filmajánlót és még énekfüzetet is
találtok.
72 óra (október 69.) http://www.72ora.hu/
A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az
akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte
fiatalok kisebbnagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények,
játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek
(fogyatékkal élők, idősek stb.).
Ajánljuk még a MEKDSZ Hozzáértő segítő  avagy a lelkigondozás alapjai című képzését, illetve a Magyar
Bibliatársulat online Bibliaismereti játékát, amelyre ezúttal nem csak középiskolások, hanem egyetemisták jelentkezését is
https://grey.kybest.hu/webmail/?_task=mail&_action=show&_uid=221&_mbox=Sent&_safe=1
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várják.
http://www.mekdsz.hu/index.php/hu/490hirhozzaertosegito
tanfolyam2016osz
http://bibliatarsulat.hu/jatek
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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