
„Engem keressetek, és éltek” 

 Ám 5:6 

 

Kedves Testvérem! 

Szeretettel hívunk, várunk 2019. nyarán 

gyülekezetünk nyári táborába!  

Az év 51 hetében, munkában és pihenésben az 

Istennel töltött idő fontosnak tartott, ám az 

időbeosztásunkban sokadik helyen levő 

„programponttá” válhat. Mindannyiunknak 

szüksége van arra, hogy az Istennel való 

kapcsolatunk megújuljon, felfrissüljön, hogy újra 

átéljük a közelségét, és megértsünk valamit az 

életünkre vonatkozó tervéből. A táborban töltött 

idő ezt a célt szolgálja. Kiszakadva a napi 

teendők szorításából felszabadulunk arra, hogy a 

teljes figyelmünkkel Isten felé forduljunk.  

A délelőtti alkalmakon a megújulással 

kapcsolatos előadásokat hallgathatunk majd meg, 

melyekről kiscsoportban beszélgetünk majd 

tovább. Az esti alkalmakon az imádságnak, 

dicsőítésnek szánunk nagyobb teret, ahol a saját 

válaszunk megszülethet Isten hívására.  

A közösen eltöltött szabadidő, az élettér 

megosztása az egymással való kapcsolatunk 

mélyülését is segíti. Az a vágyam, hogy ahogyan 

Istenhez közelebb kerülünk, úgy kerüljünk 

egymáshoz is közel: a közösségi élményeken, 

játékon és programokon túl a közös Isten-élmény 

legyen az, amely közösséget teremt és 

gyülekezeteként tovább formál minket.   

 

Legfontosabb tudnivalók 

 

  

Időpont:  2019. július 15-20. 

 

Érkezés hétfőn délután, az első étkezés a 

vacsora. Hazaindulás szombaton ebéd után. 

 

Helyszín: Bétel Evangélikus Missziói Otthon 

Piliscsaba, Széchenyi István u. 8-12. 

 

Tervezett napirend: 

 délelőtt előadás és beszélgetés  

 a délelőtti alkalmak alatt a gyermekeknek 

külön foglalkozás 

 ebéd után csendespihenő és délutáni 

szabadidős programok 

 este közös áhitat  

Részvételi díj: 

 

2019. április 28-ig jelentkezőknek:  

 30.000 forint / felnőtt 15.000 forint/ 

gyermek (3-14 év) 

2019. június 2-ig jelentkezőknek:  

 35.000 forint/ felnőtt, 17.000 forint/ 

gyermek 

 

Előleg:  

 10.000 forint/ felnőtt, 5000 forint/ 

gyermek 

A részvételi díj magában foglalja a szállás, 

étkezések és szabadidős programok költségeit is. 

Jelentkezési lap 

 

Név: ……………………………..……………. 

+ ………. fő,  

ebből: felnőtt:………..  gyermek:…………….. 

Gyerekek életkora:………………………….. 

Telefonszám: …………………………………. 

E-mail:………………………………………… 

 

Autóval megyek, ..….. főt tudok elvinni 

Szeretném, ha el tudna vinni autóval valaki 

 

Szívesen vállalok a táborban szolgálatot. 

 

Speciális étkezésre van szükségem: 

…………………………………………….. 

 

Szeretném anyagilag segíteni mások 

részvételét ………. forinttal. 

Szeretnék támogatást kérni a résztvételi 

díjból. (ÁPRILIS 28-IG KÉRHETŐ, személyes 

egyeztetés alapján) 

 

A jelentkezés végső határideje:  

2019. június 2. 

 

A jelentkezési lapot az előleggel együtt 

Nyíriné Ilikének kell odaadni.  


