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Meghívó a 9. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciára 
 
 
A Szövetség taggyülekezeteinek és a  
Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 
 
 
Kedves lelkipásztorok, gondnokok, 
presbiterek, felügyelők és gyülekezeti munkatársak ! 
 
A szervezőbizottság nevében szeretettel hívom gyülekezeteink vezetőit és érdeklődő tagjait a 9. nyugat-európai presbi-
teri konferenciánkra, melyet ismét a németországi Burbach-Holzhausenben tartunk.  
A 2011-es évi konferenciánk ideje: ápr. 15-17 (péntek estétől virágvasárnap délig). 
Szombaton, ápr. 16.-án este már együtt ünnepelünk az „ Evangéliumi Ifjúsági Konferencia” résztvevőivel és aki teheti,  
maradjon ott az EMEIK húsvét-nagyheti  52. konferenciájára!  

Közvetlenül húsvét után, 2011 ápr. 26 – május 1. között lesz a 6. Magyar Ökumenikus Találkozó Balatonszárszón, 
amelyet a Magyar Pax Romana, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és az Evangéliumi Ifjusági Konferencia 
közösen szervez. Erre az alkalomra is szeretettel várjuk kedves testvéreinket. 

A 9. Presbiteri Konferencia, amelyre itt a nyugati magyar diaszpóra presbitereit – de más gyülekezeti munkatársát is -
szeretettel hívjuk, pénteken, ápr. 15.-én vacsorával kezdődik és a virágvasárnapi istentisztelettel ér véget. 

Idei  témánk:   „Az imádság, mint egyéni és gyülekezeti életünk fontos része”  
Meghívott előadónk:  Ittzés István, magyarországi nyugalmazott evangélikus lelkipásztor 

A 9. presbiteri konferencia lefolyása hasonló az előző évekéhez - az újak kedvéért itt egy rövid vázlatot küldök, végleges 
műsort a helyszínen kap meg minden résztvevő: 

Ápr. 15.  - péntek     Érkezés 15 órától ( a szobabeosztás már a recepciónál lesz) 
18.15:   Vacsora 
19.30-tól:  ismerkedés, a műsor megbeszélése 
21.00:   esti áhítat 

Ápr.16. – szombat 7.30:  imaóra 
8.00:   reggeli 
9.00:   reggeli áhítat 
10.00:  bevezető előadás 
11.00:  szünet 
11.30:  az előadás megbeszélése  
12.30-tól:  ebéd és ebédszünet  
15.00:  Kávé 
15.30:  A téma megbeszélése és kifejtése csoportokban 
                            (egyéni imádkozás, gyülekezeti ima) 
17.00:  plénum a témáról és visszajelzés a csoportokból 
18.00:  vacsora 
19.30-tól:  Közös műsor az Ifjúsági Konferenciával 
21.30:   Esti áhítat 

Ápr. 5.  –  vasárnap 8.30:  reggeli 
9.30:  A presbiteri találkozó kiértékelése, terv 2012-re ( a 10. találkozónk lesz!) 
10.30:  Virágvasárnapi istentisztelet 
12.00:  Ebéd és elutazás 

A konferencia költségei most sem emelkedtek – az előző évekhez hasonlóan kb. napi 40 euró személyenként – teljes 
ellátással, kétágyas szobában (egy-ágyas szobákért felár: napi 10 Euró). A konferencia teljes idejére tehát kb.80-90 
euróval számoljunk. (ágyneműért külön 6 eurót kell fizetnünk!).  
Fontos kérés a ház részéről: Ne hozzunk alkoholt a házba (kék-keresztes ház!). 

Mellékelten küldjük a jelentkezési lapot is, amelyet kitöltve Varga Pál címére kérünk visszaküldeni.  
A jelentkezetteknek  kérésre útleírást küldünk. 

 
 

jelentkezési határidő:   2011 március 15.  

A szervezőbizottság nevében:  

Varga Pál és Joób Olivér  

mailto:vargapaul@yahoo.de�

