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BESZÁMOLÓ
Tavaszi Találkozó
Idén
májusban
több,
mint
százan
találkoztunk Balatonszárszón. A résztvevők nagy
része református gimnáziumokból érkeztek, de sok
egyetemista és fiatal felnőtt is csatlakozott és nagy
örömünkre a szenior SDG-sek közül is néhányan
ellátogattak Szárszóra.
Adrian és Bridget Plass megalapozták a hangulatot, a
szombati délutáni műhelyek közül nehéz volt
választani, az est fénypontja, az SDG ötperces show
mindenkinek mosolyt vagy könnyeket csalt a
szemébe. A vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten
pedig a legfontosabb közösségbe léphettünk be
közösen.
A
honlapunkon
Szűcs
A.
Yvett
beszámolójátolvashatjátok és sok-sok új képet is
találtok a Tavaszi Találkozós albumokban.
A reformatus.hu-n pedig Feke Eszter cikkeit
olvashatjátok: egyrészt a találkozóról, másrészt
pedig Adrian Plass-szel készített interjúját, amiben az
író sokat mesél a scargilli közösségről is.
Aki ott volt a találkozón, de még nem töltötte ki
a kiértékelő kérdőívet, kérjük, tegye meg!

HÍR
SDG Évadzáró piknik - június 18. délután, Budapest Margitsziget
Idén is szeretnénk közösen hálát adni a 2016/2017-es SDG-s évadért! Arra gondoltunk, milyen jó
lenne egy szabadtéri áhítat, éneklés utána egy kötetlen beszélgetős, játszós pikniket tartani. Június
18-án, vasárnap délután 3 órakor gyülekeznénk a Margitszigeten, a Nagyréten. Ez a térkép segít
megtalálni a helyszínt! Ha jönnél vagy érdekelnek a további infók, jelölj vissza a facebook
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eseménynél!

Tagdíjak befizetése
Tagja vagy az SDG-nek, de már nem emlékszel, hogy mennyi az éves tagdíj? Vagy nem tudod hogy
fizetheted be? Biztosak vagyunk abban, hogy csak ezért maradtál el a befizetéssel! Sebaj, június 30ig még várjuk a tagdíjak átutalását! Kattints erre a linkre és mindent megtudhatsz!
Minden támogatás és tagdíj sokat jelent az egyesületünknek, ha időben befizeted, fenntarthatóbbá
válik működésünk is! Köszönjük.

Csillagpont - július 25–29., Debrecen
Június 5-ig kedvezményesen tudtok regisztrálni a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóra! Lelki
alkalmak, kiscsoportos beszélgetések, mint egy táborban, esti koncertek, sátrazás, mint egy
fesztiválon, gyertek el és formálódjatok át ti is! Mi is ott leszünk, hogy hol és milyen programokkal
készülünk, arról hamarosan bővebben is tájékoztatunk Titeket!

AJÁNLÓ
„Legyenek mindnyájan egy” - Ökumenikus zarándoklat az
egyházak megbékéléséért 2017. július 15–21.
Aki idén is szívesen zarándokolna, annak szeretettel ajánljuk ezt az ökumenikus utat. Szaki, Nusi és
Viktor is benne vannak a szervezésében, és persze hasonlít majd a Tájolóra.
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet június 11-ig. >>>
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Jelentkezés budapesti fiúkollégiumba
Szeretettel várja leendő első és másodéves egyetemi vagy főiskolai hallgatók jelentkezését a
Budapesti Tirannosz Ház keresztény fiúkollégium! A kollégium célja, hogy a tanulmányok mellett
Isten ismeretében is növekedjenek az itt lakók és mély, krisztusi közösségben legyenek egymással.
További információ és jelentkezési felület a www.tirannoszhaz.hu honlapon található.
A jelentkezési határidő 2017. júl. 26.

Pünkösdi ökumenikus
Bibliaolvasás Budapesten – jún. 5.
Az első pünkösd csodáját felelevenítve, a Reformáció 500.
évfordulóján középiskolások, egyetemisták és érdeklődők
olvassák fel a Biblia választott részeit, melynek idei
témája: „Isten szól hozzád”.
Helyszín: Budapest, Kálvin téri református templom
lépcsője.
Program:
14:00 – 17:00 Bibliaolvasás
17:30 Orgonakoncert
18:00 Ökumenikus istentisztelet
Ha
szívesen
részt
vennél,
mint
felolvasó,
szándékodat
június
2-ig
jelezheted
az info@bibliatarsulat.hu címen. Részletek >>>

Kérdéseiteket, észrevételeiteket az info(kukac)sdg. org. hu e-mail címre várjuk.
Életetekre, tanulmányaitokra, munkátokra Isten áldását kérjük!
Az SDG csapata nevében:
Gyöngyi és Viktor
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