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Meghívó
a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
2013-as évi találkozójára és közgyűlésére
Tångagärde /Svédország/ 2013 szeptember 5–8
A Szövetség taggyülekezeteinek és minden más
nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetnek
Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, felügyelők és gyülekezeti tagok !
A Szövetség elnöksége nevében – és a szervezők megbízásából - sok szeretettel hívom magyar gyülekezeteink vezetőit, felelőseit és érdeklődő tagjait
Szövetségünk őszi találkozójára és közgyűlésére. Házigazdánk idén a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség lesz. A találkozó helye a
Tångagärdei Magyar Gyülekezeti Otthon (www.keve.se). Ennek elérhetőségei:
Postai cím: SE- 523 98 HÖKERUM, Tångagärde 136 / Sverige – Schweden.
Telefon: +46-33-275 022 Mobil: +46-70-602 29 68
E-mail: parokia@keve.se vagy tggparokia@gmail.com
Néhány tudnivalót már most közölhetek:
- Svédországba utazhatunk: autóval (Tångagärdéig), vonattal vagy repülővel (Göteborgig).
- Tångagärde Közép-Svédországban, a Tolken-tó partján, festői környezetben fekszik, a Göteborg-Borås-Ulricehamn útvonalon.
A Magyar Gyülekezeti Otthon egyszerű és barátságos berendezésű, fekvése és környéke gyönyörű. A szállás a Gyülekezeti Otthon ún. „Nagy
házában” (5 szoba) és a mellette álló kisebb ún. „Fiúházban”(8 szoba) lesz. A szobákban többnyire 2-3 ágy van, s mert ezeknek többsége emeletes
ágy, így egy szobában általában 4-6 személy számára biztosított a fekhely.
Ha az ágyaknak csak az alsó fekhelyeit vesszük igénybe, a két ház 13 szobájában összesen 35 személyt tudunk elszállásolni.
Ha az ágyak felső fekhelyeit is igénybe vesszük, a két ház 13 szobájában összesen 65 személy elszállásolására van lehetőség.
A Jelentkezési lapot csatoltan mellékeljük, és kérjük mielőbb, a nyári szünidő kezdete előtt, tehát legkésőbb június 30-ig a fenti postai címre vagy email címek valamelyikére küldeni.
Ha valaki korábban szeretne érkezni, vagy a konferencia után még tovább kívánna maradni, az időben jelezze szándékát,
a részleteket pedig beszélje meg a helyi szervezőkkel (az elérhetőségeket lásd fennebb).
A konferencia műsorterve a következő:
Szeptember 5. - csütörtök: érkezés (estig), elszállásolás, vacsora, ismerkedési est;
Szeptember 6. – péntek: közgyűlés a Gyülekezeti Otthonban (a tárgysorozatot a jelentkezők idejében megkapják);
Szeptember 7. – szombat: egésznapos kirándulás a Vänern és Vättern tavak közötti Västra Götaland tájegységben;
Szeptember 8. – vasárnap: kiértékelés, istentisztelet a közeli templomban, ebéd és elutazás.
Költségek:

A konferencia egész idejére, szállás és teljes ellátás személyenként kb. 90 € (euró).
Az egésznapos kirándulás utazási különköltsége személyenként kb. 20 € (euró).

A Svédországba való utazás költségei igen eltérőek lehetnek, aszerint, hogy ki mivel utazik, vagy mikor rendeli meg a repülő- vagy vonatjegyét,
autósok pedig a kompjegyet.
Tångagärde távolsága néhány fontosabb várostól: Budapest 1644 km, Bécs 1450 km, Ulm 1359 km, München 1321 km, Stuttgart 1318 km, Köln
1088 km, Hannover 814 km, Berlin 775 km, Stockholm 388 km, Koppenhága 350 km,
Kérem a gyülekezetek vezetőit, hogy idejében – lehetőleg máris (!) - értesitsék valamennyi gyülekezetben az érdeklődőket, és ők a sikeres szervezés
érdekében idejében küldjék el Svédországba a jelentkezési íveket!
Remélve, hogy szép és sikeres találkozásunk lesz Svédországban, küldöm üdvözletemet:

Varga Pál nyug. lp.
a Szövetség társelnöke

