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HÍREK

Elindult a jelentkezés! ÁPRILIS 20-ig kedvezményesen regisztrálhatsz! Minden egyebet
a honlapon és a Facebook eseménynél találhatsz meg!

Vendégeink

Két angol házaspár lesz a vendégünk és egyben az előadónk is a találkozón.

Adrian és Bridget Plass, akiknek könyvei közül több magyarul is olvasható. Leghíresebb talán az "Egy
kegyes kétbalkezes naplója" című.

Phil és Diane Stone - a Scargill movement vezetői. 

A témáról: "Nem jó az embernek egyedül" - olvashatjuk a Biblia első lapjain. Nem csak a
párkapcsolatra igaz ez a bölcsesség. A közösséget keressük Istennel és egymással is. Megpróbálunk
közösségben élni a családi, társadalmi, iskolai, kollégiumi, egyházi szinteken. De miért is jó nekem
egy közösség? Miben más egy keresztyén közösség, mint bármilyen másik?

Szeniorok találkozója virágvasárnap - április 9., Budapest

Április 9-én, 14:30-kor Budapesten a Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet (Gyulai Pál u. 9.)
földszinti termében gyűlnek össze és találkoznak a szenior SDG-sek. Erre az alkalomra is sok
szeretettel várnak mindenkit!

BESZÁMOLÓ
Bibliaismereti verseny

A 2017. március 3–4. között megrendezett XXIII. SDG Bibliaismereti versenyen Pál apostolnak a
Korintusiakhoz írt két levele volt a verseny anyaga. A Bibliavasárnaphoz kapcsolódó Kárpát-medencei
rendezvényre 28 iskolából 39 (háromfős) csapat érkezett Miskolcra. A versenyről készült sok-
sok képet, az eredményeket, illetve Mező Janka, a Sárospataki Református Gimnázium csapatának
tagja által írt személyes beszámolót honlapunkon találjátok meg.

http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tavaszi-talalkozo
http://sdg.org.hu/node/10921/form
http://sdg.org.hu/rendezvenyek/tavaszi-talalkozo
https://www.facebook.com/events/383825335343950/
http://www.harmat.hu/hetkonyve/kegyes-ketbalkezes/
https://scargillmovement.org/
https://www.google.hu/maps/place/Soli+Deo+Gloria+Reform%C3%A1tus+Di%C3%A1kmozgalom/@47.4941414,19.066345,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4741dc5dae41f069:0xbd5c5df08f0807cd!2sBudapest,+Gyulai+P%C3%A1l+u.+9,+1085!3b1!8m2!3d47.4942051!4d19.0674153!3m4!1s0x0:0x9ee831d091804bc9!8m2!3d47.4940949!4d19.0674628
http://sdg.org.hu/galeria/2017-marcius-miskolc-xxiii-bibliaismereti-verseny
http://sdg.org.hu/irasok/xxiii-bibliaismereti-verseny-beszamoloja
http://sdg.org.hu/irasok/xxiii-bibliaismereti-verseny-beszamoloja
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SDG nap

Március 11-én, szombaton az SDG Irodájának is helyet adó budapesti Gyulai Pál utcai Református
Gyülekezet egyik termében tartottuk meg közgyűlésünket, délután pedig műhely beszélgetések során
a következő témákat érintettük:

Hogyan tovább Zsoltár-és népdaléneklő verseny?
SDG-t az általános iskolákba!?
Mózes projekt: források fakasztása…
Mit értünk az alatt, hogy SDG ház?

Kiskunhalasi csendesnap

Március 17-én, pénteken, Kiskunhalason jártak az SDG-s munkatársak, ahol a 11. évfolyam számára
az Imaházban egész délelőttös közösségfejlesztő tréninget tartottak a reformáció jegyében. Képek
>>

AJÁNLÓ
SDG-s szolgálatok

Egy nagyon izgalmas április áll előttünk! Lesz egy csomó lehetőség bekapcsolódni programokba,
szolgálatokba. Ezért szeretnénk olyan egyetemista, esetleg már dolgozó SDG-seket is meghívni ebbe,
akik szívesen szolgálnának gimisek között!

Aki további információkat szeretne megtudni a programokról, keresse fel Kovács Petit (PiKét),
utazótitkárunkat a részletekért! (Írjatok rá facebookon vagy e-mailen: info(kukac)sdg.org.hu)

Iskolamissziós napok:

MAKÓ: április 10–12.
GÖDÖLLŐ: április 19–21.

Feladatkörök: Szünetekben beszélgetés a diákokkal, sport alkalom, lelki alkalom, hittanórán
csoportvezetés.

http://sdg.org.hu/galeria/2017-marcius-kiskunhalas-csendesnap
http://sdg.org.hu/galeria/2017-marcius-kiskunhalas-csendesnap
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Valamint három egyéb program, amelyen nem
főszervezőként leszünk jelen, de a segítségetekre
szükségünk van:

ZSIF (Zsinati Ifjúsági Fórum) Budapest, április 28–29.

Református fiatalok fóruma, rendszerint az Egyházat érintő kérdés köröket lehet egymással
megvitatni, azokról kreatívan véleményt formálni. Feladatkörök: kiscsoport vezetés

MISKOLCi Ifjúsági Dicsőítő Alkalom - Miskolcon, április 29-én.

A református gimisek szervezik és szeretnék, ha mi is részt vennénk. Feladatkörök: imaséta,
Befogadó frissítőpont

TATA: május 25., Áldozó csütörtöki csendesnap. Feladatkörök: kiscsoport vezetés

Ajánld fel adód 1%-át vagy ajánlj minket szüleidnek!

Kérjük, ha teheted, idén is támogasd, illetve idén támogasd te is az SDG-t adód 1%-ával, vagy ha
még nem adózol, ajánlj minket szüleidnek, rokonaidnak, barátaidnak! További információt a
támogatási lehetőségekről ezen a linken találsz.

A felajánláshoz szükséges név és adószám:

Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, 18242076-1-43

Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség felhívása

Attól tartasz, hogy a középsuli után nem lesz olyan frankó
közösséged, mint amilyen az SDG volt? Szívesen találkoznál

majd az egyetemeden is heti rendszerességgel, keresztény diákokkal, akikkel együtt tűzitek ki célul,
hogy megszólítjátok a karon lévő nem keresztényeket? Ha ezekre a kérdésekre igennel feleltél, akkor
jó MEKDSZ-es válna belőled! Felekezetközi diákköreink az egyetemi missziós jelenlét jegyében
országszerte 21 egyetemi kampuszon építik Isten országát, hogy közben ők maguk is mint élő kövek,
lelki házzá épüljenek föl (1Péter2,5). Ha szívesen lennél e templom alkotóeleme, keresd a (leendő)
fősulidon/egyetemeden a helyi MEKDSZ-diákkört. (http://mekdsz.hu/diakkorok)

Mert Krisztus egyetemes.

A Szentírás Szövetség önkénteseket keres a következő
feladatokra:

Bibliaolvasó kalauzokkal (Útjelző, Lélekfrissítő) kapcsolatban: korrektorokat, angol/német
fordítókat
Angol gyermek és ifjúsági heti klubokba angolul beszélő segítőket.
Nyári gyermek és ifjúsági táborokba önkénteseket.

Bővebben.

http://sdg.org.hu/files/201511/tamogatoi_level_sdg.pdf
http://mekdsz.hu/diakkorok
http://szentirasszovetseg.net/onkentesseg/nyari-onkentesseg/
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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 


