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A nagyheti Ifjúsági Konferencia  
1960 óta minden évben megrendezésre kerül. Európa különböző 
országaiból  jönnek  össze,  keresztény  fiatalok,  családok  és  
idősebbek, hogy hitükben, magyarságtudatukban erősödjenek és 
a közösség élményével gazdagodjanak. Sokak számára jelentett 
eddig az Ifjúsági Konferencia örömteli találkozást hasonló 
helyzetben élő magyarokkal és adott fontos támaszt keresztény 
hitükben. 59. konferenciánkat az elmúlt években bevált helyen, 
Németországban, a Dortmund és Frankfurt között fekvő 
Burbach/Holzhausen-i konferenciaközpontban tartjuk. 
  
A téma 
Konferenciánk témája - A Lélek gyümölcsei -  keresztyén életünk 
látható, mások számára élvezhető oldaláról szól. Az ilyen értékes 
tulajdonságokat a Biblia gyümölcsöknek nevezi, melyek sokfélék, 
ízesek és természetesen teremnek a jó fán, vagyis a Szentlélek 
által megújított ember életében. Melyek ezek a gyümölcsök? és 
Hogyan lehetünk mi ilyen gyümölcstermők? - ezekre a 
kérdésekre keresünk választ a konferencián. 
  
A program  
A mellékelt lapon látható. A témát négyrészes bibliatanulmány és 
négy előadás dolgozza fel. A programban szerepel egy 
virágvasárnapi istentisztelet, nagycsütörtöki úrvacsorai alkalom, 
az előadások kis csoportokban történő megbeszélése, kulturális 
és szórakoztató műsorok, kirándulás.  Lesz  alkalom  karénekre,  
sportra,  játékra  és  kötetlen együttlétre. A Bibliatanulmányok és 
az előadások ideje alatt gyermekfoglalkozásról is gondoskodunk.  
  
Hozzájárulás  
A konferencián szívesen fogadunk süteményeket a délutáni 
kávézáshoz. A konferencia közös kiadásainak (az előadók 
költségeinek és a gyermekfoglalkozásnak)  fedezésére  
adományokra  is  rászorulunk, melyeket egyének és gyülekezetek 
a helyszínen adhatnak át vagy az alábbi bankszámlára fizethetnek 
be (az EMEIK számára):  
Simon Klaudia IBAN  :  DE72 6035 0130 3001 9232 31 
 BIC    :   BBKRDE6BXXX  
  
Elérhetőségünk  
A konferencia alatt hívható szám: +49 171 916 21 32  
Honlapunk: http://church.lutheran.hu/emeik  
A Facebook-on található csoportunk neve: „EMEIK”. 
 
 
 

Név:________________________________________________________ 
Cím:________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Telefonszám:_________________________________________________  
Születési dátum:_______________________________________________  
Érkezés napja: ___________________első étkezés: __________________  
Távozás napja: __________________ utolsó étkezés:_________________ 
Kívánság szobát és szobatársat illetően: ___________________________  
Egyéb kívánság:_______________________________________________  
A gyermekfoglalkozásban szívesen segítek:             Dátum és aláírás: 
____________________________________________________________ 

Részvételi díj   
      egy napra   
Felnőttek (2 ágyas)    €53,00 ,-  
Felnőttek (1 ágyas) €65,00,- 
Fiatalok (14-17 év)   €29,00,-           
Gyerekek (7-13 év)  €21,00,-  
(6 éves korig)         €0,-  
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MEGKÖZELÍTÉS 
vonattal: A Frankfurt-Gießen-Hagen-i vonalon vonattól függöen Dillenburg-ban illetve Haiger-ban kell átszállni az un. 
"Hellertal-Bahn"-ra Betzdorf irányába. A megállóhely Holzhausen (Kreis Siegen). Onnan felfelé menve két percre van a 
konferencia központ.  
autóval: AzA45-ös autópályáról(Dortmund vagy Frankfurt felöl) a 24-es, Haiger/Burbach-i kijárattól a mellékelt rajz 
szerint 5km-t kell menni. 
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Cím: 
Familien-Ferienstätte Holzhausen,  
Blau-Kreuz-Heim-Straße 1 
57299 Burbach, Ortsteil Holzhausen  
 



24. Szombat 25. Vasárnap 26. Hétfö 30. Péntek 28. Szerda 29. Csütörtök 27. Kedd 

Imaóra Imaóra Imaóra Imaóra Imaóra Imaóra 

Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli 

Bibliatanulmány: Lészai Lehel református lelkész, Kolozsvár, a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem Református Tanárképző Karának újszövetségi tanára 
 

 

Elöadás: Dr. László Virgil evangélikus lelkész, az EHE Újszövetségi Tanszékének 

tanára és PhD. Agod Anett evangélikus lelkész, az EHE Újszövetségi Tanszék 

Istentisztelet  

Ebéd, Band (Ifjúsági zenekar – Bella Péter), Szabadidö  

Csoport Csoport Csoport Kirándulás 

Szabadidö, Énekkar 
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Nyomtatás előtt gondoljon a környezetére! © Czöndör István 

EMEIK - 2018. március 24-30. 

Csoport 

Zenei est –   

Tóth Pál Zoltán 
Irodalmi est – 

Deli Csanád  


