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Beszámoló 

a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének 
2013-as évi találkozójáráról Tångagärden  

 
Ez a beszámolóm személyes élményeken alapszik, mégis szívesen adom ezt közzé a magyar gyülekezeteink számára is. 
2013 szept. 5-8. között vendégei lehettünk a svédországi magyar protestánsok gyülekezeti otthonának Tangagärdén.  

„Isten hozott“ – ezzel a magyar felírattal és köszöntéssel találkozik már a bejáratnál az érkező vendég. Aztán szembe 
találkozik a „házigazdával“, az állandóan ott lakó lelkipásztorral és feleségével! Enikő és Pali itt élnek már 2 éve ebben 
a régi szép házban ( 3 szobát alakítottak át - sok munkával - lelkészi lakássá) és itt van a svédországi magyar gyülekezet 
„Lelkészi Hivatala“ is.  De  -  mint már régebben is  – most is az év folyamán számos vendégnek ad otthont ez – az 
utóbbi évenkben renovált – gyülekezeti  ház! 

Idén mintegy 30 vendég jött el egész Nyugat-Európából erre a 2013-as évi találkozóra és a Szövetség közgyülésére  
Tangagärdére – és akik eljöttek, nem bánták meg! Megjegyzem, hogy éppen 10 évvel ezelőtt már járt itt a Szövetségünk 
egy svédországi konferencián, de ez alkalommal is voltak „újak“, akik először jöhettek el erre  a festői tájra Közép-
Svédországba. Gyülekezeti képviselők voltak itt az idén Svájcból, Németországból( 4 gyülekezetből),  Angliából, 
Finnországból, Észtországból és természetesen Svédországból, de volt egy  teológiai hallgató Magyarországról is. Bár 
hiányoltuk a többi tag-gyülekezetünk képviselőit, mégis egy jól sikerült konferenciáról beszélhetünk és ebben nagy 
részük volt a helyi szervezőknek! Míg más években egy Jugendherberge, vagy egy vendéglő kosztján éltünk, most itt az 
igazi „magyar konyha“ ízeivel, saját főztjükkel fogadtak a háziak – köszönet a „főszakácsnak“  és valamennyi 
segítőjének! 

A találkozó műsora is igen változatos volt! Nehányan már az előző napokban megérkeztek – hogy a vidékkel is 
ismerkedjenek – s a konferencia idején nem csak üléseztünk, hanem kirándultunk is és vasárnap egy szép gyülekezeti 
istentiszteleten vettünk részt a közeli kis svéd evangélikus templomban, ahol a magyar gyülekezet tagjai is rendszeresen 
találkoznak. Röviden a közgyülés tartalmáról: az első este ismerkedési est volt – sok érdekes, személyes beszámolóval 
– majd esti áhitat. A második nap a közgyülés “munkanapja” volt. Itt sor került – egy reggeli áhitat után – a Szövetség 
új Választmányának megválasztására (3 évre szól ez a megbízatás és a Választmánynak 10 tagja és 4 póttagja van), 
majd meghallgattunk a  svédországi  Magyar Konzulátus küldötteinek tájékoztatását. Ebéd után a gyülekezeteink 
beszámolójára került sor (különösen örültünk annak, hogy ezuttal Finnország és Észtország  küldöttei is közöttünk 
voltak) és megbeszéltük a Kárpát-medence magyar egyházaival való kapcsolatainkat is. Ez a  munkanap szintén 
áhitattal zárult – a budapesti teológina tartotta – majd vetített képeket néztünk meg előző konferenciákról és 
találkozókról. 

A szombati kiránduláson  megtekintettük Gökhems 1.100 körül épült szép kolostor-templomát (amelyben áhitatot is 
tartottunk), egy madár-rezervátumot, még két régi híres templomot és a vidéket megcsodálva értünk haza. A vasárnapi 
istentisztelet végén a svédországi gyülekezet gondnoka bejelentette, hogy a tangagärdei magyar házat a nyugat-európai 
magyar gyülekezetek “sajátjuknak” is tekinthetik és  - egyeztetés után – bármikor jöhetnek ide csoportokkal vagy 
magán kirándulásra! 

Ezt a küldöttek nagy örömmel vették tudomásul és megindultak a tervezgetések.... 

A Nyugat-Európai Magyra Protestáns Gyülekezetek Szövetsége jövőre Németországban szeretné megrendezni évi 
találkozóját és közgyülését – esetleg  Münchenben – és hálasan gondol vissza a vendégszerető svédországi 
gyülekezetre. E sorok irója már mintegy ötször volt vendége a tangagärdei háznak – ífjusági csoporttal (1983-ban), a 
Szövetség küldötteivel(2003-ban) és családja tagjaival többször is – és csak ajánlani tudja az érdeklődőknek ezt a 
csodás helyet és a ház rendkivüli melegét. “Isten hozott “– így köszöntött ránk a svédországi magyar gyülekezeti ház – 
“Isten veletek” így búcsúztunk Tangagärdétől és reméljük nem utoljára jártunk ott! 
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