Mivel többen jelezték, hogy nem kapták meg email-ben, ezért postai úton is küldöm!      Aradi A.
Déli Evangélikus Egyházkerület
1085 Budapest, Puskin u. 12.
Déli Evangélikus Egyházkerület Konfirmandus és Ifjúsági Tábora


Kedves Kollégáink!

	Öt évvel ezelőtt kezdtük el a Déli Evangélikus Egyházkerületben a konfirmált fiatalok egybegyűjtését Bonyhádon. Célja, hogy a frissen konfirmáltakat integráljuk a kerület életébe, megerősítve ezzel aktív gyülekezeti taggá válásukat. Idén is hívunk minden fiatalt Bonyhádra, de nemcsak a konfirmáltakat, hanem a középiskolás korosztályt is. Már tavaly is igény volt egy kerületi szintű ifjúsági táborra, amit most együtt szervezünk meg a konfirmáltak táborával, részben külön programokkal. Ezért kérünk Benneteket, hogy amennyiben nincs saját tábora a gyülekezetnek, különösen is küldjétek, bátorítsátok fiataljaitokat a részvételre.

Tudnivalók:

Időpont: 		2009. június 22-26. (5 nap)
Helyszín: 		Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
			7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
Résztvevők:		idén konfirmáltaktól egészen a középiskola végéig
Tábor költsége: 	12.000 Ft/fő (ebből a gyülekezet is átvállalhat)

Jelentkezés: 		2009. május 30-ig.
Jelentkezni:		Aradi András (20/824-35-74)
			Cím: 7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. 
			email: andras.aradi@lutheran.hu
			(e-mailben is lehet)

Szükséges:	Túra felszerelés, orvosi igazolás (táborban való részvételről), TAJ kártya vagy másolata, szedendő gyógyszer listája, allergiára vonatkozó információk.

A tábor teljes ellátást biztosít, illetve helybeli büféből vásárlási lehetőséget nyújt. A részvételi díjat helyben kell fizetni, az első napon. Érkezés június 22-én 11 óráig. Jelentkezőknek programot küldünk (lelkészen keresztül). A következő oldalt sokszorosítva kézbe is lehet adni a fiataloknak.
	

Előre is köszönjük segítségeteket!



Bonyhád, 2009. április 20.


A tábor szervezői nevében:



										Aradi András

Déli Evangélikus Egyházkerület
1085 Budapest, Puskin u. 12.
Déli Evangélikus Egyházkerület Konfirmandus és Ifjúsági Tábora


Kedves Fiatalok!

	Öt évvel ezelőtt kezdtük el a Déli Evangélikus Egyházkerületben a konfirmált fiatalok egybegyűjtését Bonyhádon. Célja, hogy megismertessünk Benneteket a kerületben élő többi fiatallal, megerősítve titeket abban, hogy aktív gyülekezeti taggá válhassatok. Idén is hívunk Titeket Bonyhádra, ezért kérünk Benneteket, hogy gyertek, és bátorítsátok barátaitokat, konfirmált társaitokat is a gyülekezetben a részvételre. Ha most konfirmáltál, vagy már középiskolás vagy, mindenképpen köztünk van a helyed.

Tudnivalók:

Időpont: 		2009. június 22-26. (5 nap)
Helyszín: 		Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
			7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
Akiket várunk:	idén konfirmáltaktól a középiskola végéig (18-19 éves korig)
Tábor költsége: 	12.000 Ft/fő

Jelentkezés: 		2009. május 30-ig.
Jelentkezni:		Aradi András (20/824-35-74)
			Cím: 7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. 
			email: andras.aradi@lutheran.hu
			(e-mailben is lehet)

Szükséges:	Túra felszerelés, orvosi igazolás (táborban való részvételről), TAJ kártya vagy másolata, szedendő gyógyszer listája, allergiára vonatkozó információk.

A tábor teljes ellátást biztosít, illetve helyi büféből (a tábor területén) vásárlási lehetőséget nyújt. A részvételi díjat helyben kell fizetni, az első napon. Érkezés június 22-én kb. 11 óráig. Jelentkezőknek programot küldünk (lelkészen keresztül).
	

Előre is köszönjük jelentkezéseteket!



Bonyhád, 2009. április 20.


A tábor szervezői nevében:



										Aradi András



Jelentkezési lap
a 5. Déli Evangélikus Egyházkerületi
Konfirmandus és Ifjúsági Táborba 
Bonyhád – 2009. június 22-26.



Gyülekezet:		….....................................................

Résztvevő adatai
Név:	…...............................................	Telefon:  …...........................	
E-mail:.....................................................................................................
Postacím: ................................................................................................
Szül. dátum:.................................... Konf. éve:........................................


A fiatalra vonatkozó különleges információk (pl. gyógyszer szedés, stb.): ………………………………………………………………………………….. ......................................................................................................................................................................................................................................................

Számlázási cím (ha kér számlát): ................................................................
………………………………………………………………………………………..



									…………………………….
										Gondviselő


Gyülekezetenkénti összesítő:
Gyülekezet: __________________________________________
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