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                                                                                  Meghívó a 6. Nyugat-Európai Magyar 
                                                                                            Presbiteri Konferenciára 
                                                                                     
 
                   A Szövetség Taggyülekezeteinek és a  
                   Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 
                     
 
                   Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, 
                   Presbiterek, Felügyelők és Gyülekezeti Munkatársak ! 
 
 
                   A 6. nyugat-európai presbiteri konferenciánkra szeretettel hívom  - a szervező-bizottság nevében –  a gyülekezetek 
                   fent  megnevezett Vezetőit és érdeklődő  tagjait. Találkozónkat  ismét  a németországi Holzhausenben tartjuk. 
                   A 2008-as konferenciánk pontos ideje: március 14.-16. 
                   Erre a hétvégére esik a március 15.-i nemzeti ünnepünk is, amelyet – az „Ifjúsági Konferencia” rendezőivel együtt – 
                   előkészítünk és együtt fogunk megünnepelni. 
 
                   A Presbiteri Konferencia pénteken, márc. 14.-én  este kezdődik és vasárnap, márc. 16.-án a virágvasárnapi istentisztelettel 
                   ér majd véget, de akik tehetik maradjanak az ezt követő nagyhéten sorra kerülő Ifjúsági Konferencián is. 
 
                   A műsortervünk a következő:  Ismerkedünk egymással az első este (bemutatkozás, beszélgetés) 
                                                                        3 előadást hallgatunk meg,  a HITVALLÀSAINK témáról, amelyeket megbeszélés követ 
                                                                        2 áhítatot és egy vasárnapi istentiszteletet tartunk 
                                                                        közös műsorunk lesz szombaton este és vasárnap az istentiszteleten az Ifj. Konferenciával 
 
                  A három előadás témája ez:    „Az apostoli hitvallás, mint a kereszténység közös hitvallása” ( Dr. Varga Pál) 
                                                                      „ Az evangélikus egyház hitvallásai – Luther katechizmusai”  ( id. Joób Olivér) 
                                                                      „ A református egyház hitvallásai – a Heidelbergi Káté és a  
                                                                         II. Helvét  Hitvallás” ( Dr. Juhász Tamás, Kolozsvár)  
 
                  A konferencia lefolyása hasonló az előző évek  presbiteri találkozóhoz  - az újak kedvéért itt egy vázlatot küldök: 
 
                   2008.3.14. – péntek – Érkezés 15 órától , ( a szobabeosztás már a recepciónál lesz) 
                                                        18.00 órakor: Vacsora 
                                                        19.30-tól ismerkedés, a műsor megbeszélése 
                                                        21.00 órakor: Esti áhítat 
 
                    Márc.15. - szombat – 8.00 reggeli 
                                                         9.00 reggeli áhítat 
                                                         9.30: Előadás az Apostoli Hitvallásról és annak megbeszélése 
                                                       11.00 – szünet - 
                                                       11.30: Előadás az evangélikus egyház hitvallásairól megbeszéléssel 
                                                       13.00-tól – ebéd és ebédszünet – 
                                                       15.00 órakor : Kávé 
                                                       15.30: Előadás a református egyház hitvallásairól megbeszéléssel 
                                                       17.00: Plénum a „Hitvallásaink” témáról és ezek használatáról a gyülekezetekben 
                                                       18.00 órakor: vacsora 
                                                       19.30-tól: Közös műsor az Ifjúsági Konferenciával és megemlékezés márc. 15.-ről 
                                                       21.30: Esti áhítat a 104. zsoltárról  
 
                    Márc.16. –vasárnap-  8.30 reggeli 
                                                         9.30 –tól a presbiteri találkozó kiértékelése, terv 2009-re 
                                                       10.30(?) – Virágvasárnapi istentisztelet 
 
                   A konferenciai költségek nem emelkedtek – az előző évekhez hasonlóan kb. 40 Euró a két-ágyas szobák napi ára 
                   teljes ellátással (egy-ágyas szobákért felár: napi 10 Euró). Tehát a mi konferenciánk teljes idejére kb. 80 ill. 100. Euró.  
                   Akik az Ifjúsági Konferencián is részt vesznek, azok az Ifjúsági Konferencia díjait fizetik és velük számolnak el. 
 
                    Kérjük a pontos (!) jelentkezést a szervező, Varga Pál, címére 2008 febr. 20.-ig a mellékelt jelentkezési ív által. 
                    Útleírást a jelentkezetteknek – kérésre – szívesen küldünk!   
                    Sok szeretettel hívunk és várunk minden gyülekezeti felelőst és  érdeklődőt! 
 
                    A szervező-bizottság nevében: Varga Pál  lelkipásztor 
                                                                      
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 
                                                                                J E L E N T K E Z É S I   Í V 
 
                                    
 
                                Jelentkezem  a németországi Holzhausenben,  2008 március 14.-16. között  a  
                                Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége rendezésében 
                                sorra kerülő 6. Magyar Presbiteri Konferenciára  
 
 
 
 
                                 N é v :  ______________________________________________________ 
 
                                 Egyházi tisztségem: __________________________________________ 
 
                                 Pontos címem : (ország/ helység)_________________________________________________   
 
                                                        ( utca, szám)________________________________________________________ 
 
                                                        Tel. és Fax :_________________________________________________________ 
 
                                                        e-mail címem: ______________________________________________________ 
 
                                  A konferenciára érkezem:  autóval ______   vonattal_________ 
                                                                                   (mikor?) ____________ 
                                                                                   kérem a szállítást innen a konferencia színhelyére:______ 
                                                                                    
 
 
                                  A konferencián tartózkodom ( mettől ?) nap:_________________óra_______ 
                                                                                        ( meddig?)nap:_________________óra_______ 
                                                                                        (kérjük itt a pontos adatokat az étkezés miatt !) 
 
                                   Egy-ágyas szobát szeretnék _____ ( amennyiben van még !) 
                                   Két-ágyas szobát kérek _________ (szobatársam:__________________) 
                                   
                                   További kérésem: (pl. vegetárius) ____________________________________________ 
 
                                   A konferenciai költségeket a helyszínen rendezem. 
                                   Ha jelentkezésem után részvételemet váratlanul le kell mondjam, ezt idejében  
                                   közlöm a fenti címen. 
 
                                   A jelentkezési ívet kitöltve visszaküldöm 2008 febr. 20.-ig) 
 
 
 
 
 
                                   Lakhely /Dátum_________________________________ 
 
                                  Aláírás :            __________________________________ 
 
 
  
 
  
 

          
 
 
 
 
 
 

A Jelentkezési ív lehívható a Szövetség HONLAPJÁRÓL: www.credo-hu-we.org  - vagy elkérhető faxon a szervezőtől 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.credo-hu-we.org/

