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Kedves SDG-s, Hírlevél Olvasó!

HÍREK
Zsoltár- és népdaléneklő verseny
Megrendezésre kerül 2017. február 10–11. között a Soli Deo Gloria
Református Diákmozgalom és a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző
Főiskolai Karának közös rendezvényeként a Zsoltár- és népdaléneklő versenyünk,
melyre minden diákot, énektanárt és kísérőt szeretettel hívunk és várunk
Nagykőrösre! Jelentkezni 2017. január 31-ig lehet a honlapon erre kialakított
felületen. Versenykiírás és további részletek a honlapon. Tovább >>>

Bibliaismereti verseny

Örömmel értesítünk mindenkit, de elsősorban a középiskolásoknak és
tanáraiknak jó hír, hogy 2017. március 3–4. között rendezzük meg XXIII.
Bibliaismereti versenyünket a Biblia vasárnap hétvégéjén, a miskolci Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthonban. A verseny témája: 1-2
Korinthusi levél. Jelentkezni 2017. február 17-ig lehet a honlapon erre
kialakított felületen. Versenykiírás és további részletek a
honlapon. Tovább >>>

A versenyek dobogós helyezettjei ingyen vagy kedvezményesen vehetnek
részt az SDG Tavaszi találkozóján. Érdemes tehát készülni a
megmérettetésre!

ÉletreValó Műhely – Vezetőképző

Helyszín: Nagykőrös

Időpont: 2017. január 20–22.

Jelentkezési határidő: január 13., péntek éjfél

Az ÉletreValó műhelyt azoknak a diákoknak szervezzük, akik középiskolai bibliakört (imakör, SDG csoport,
vagy bármilyen más néven) vezetnek vagy ilyet szeretnének az iskolájukban szervezi.

A műhely célja, hogy a résztvevők megerősödjenek elhívásukban, Istennel való kapcsolatukban,
fejlődjenek önismeretükben és csoportvezetői képességeikben. Nem mellékes az sem, hogy mindez egy
közösségben történik, ahol egymás által is csiszolódunk, tanulunk.

A következő műhely témája: a vezetés.

Célszerűnek tarjuk, hogy egy iskolából többen jöjjetek (ideális esetben 2-3 fő). Ha egyedül vagy még,
keress valakit, aki társad lenne a csoport vezetésében, elindításában, ha most még ilyet nem találsz, téged
akkor is szeretettel várunk. Ha jelentkezel a vezetőképzőre, kérünk, hogy az elejétől a végéig vegyél részt
rajta.

Jelentkezés és további részletek >>>

AJÁNLÓ
Csillagpont önkéntesség

Jelentkezz önkéntesnek az SDG-s program kialakításához! Voltunk már kávéházzal, szabadulósátorral és
mindig törjük a fejünket újabb kreatív dolgokon. Ha az idei Csillagponton az SDG-s programot támogatnád
jelenléteddel, írd meg nekünk szándékod az info@sdg.org.hu címre!

http://sdg.org.hu/rendezvenyek/xxiii-zsoltar-es-nepdaleneklo-verseny
http://sdg.org.hu/rendezvenyek/bibliaismereti-verseny-2017
https://docs.google.com/forms/d/1BdI1u3jBr7NYYS6wYQCXE7aUKMUvGnZfLjnUJdtSZrc/edit
mailto:info@sdg.org.hu
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VAGY 

Jelentkezz önkéntesnek a Csillagpontra! 5
munkaágba várják a lelkes és tenni vágyó
fiatalokat!

Tovább >>

Lelki munkaág (SDG-s kiscsoportvezetők,
figyelem!)
Közönség munkaág (ha szívesen segítenél a
táborozók mindennapi eligazításában,
figyelem!)
Logisztika munkaág (zarándoklatokon
megedződött férfiak, figyelem!)
Kommunikáció munkaág (tehetséges fotós és
újságíró jelöltek, figyelem!)
Program munkaág (koncertre járó, kulturálisan tájékozott, kreatív SDG-s fiatalok, figyelem!)

Lelkigondozás Budapesten a REFISZ Irodában

Kedves REFISZ és SDG tagok!

Ha úgy érzitek, jó lenne valakivel beszélgetni, olyan dolgokról, témákról, amiben elakadtatok, vagy amit
sem a lelkészetekkel, ifivezetőtökkel, vagy a barátaitokkal nem tudtok, vagy nem szívesen osztotok meg,
lehetőséget kínálok arra, hogy beszélgessünk. Akik még nem ismernek: Pogrányi Marcsi vagyok,
református lelkész és lelkigondozó. Három gyermekes anyuka vagyok és férjemmel, Pogrányi Károllyal
(Karesszal), Diósdon szolgálunk. A REFISZ irodába (Bp. Práter u) hétfőként tudok bemenni du. 14 órától
18-ig. Ha jönnétek, emailben tudtok nekem jelezni,  a pogranyi.marcsi[kukac]gmail[pont]com-ra. A
beszélgetés ingyen van, de támogatói adományt elfogadunk (1000,-Ft), hogy az útiköltségemet fedezze,
de természetesen mindenki képessége szerint tesz a perselybe.

 
Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu e-mail címre várjuk.

http://csillag.reformatus.hu/
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Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!

Az SDG csapata nevében:

Gyöngyi és Viktor


