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A 16. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferencia programja 
                                                                                     

                   A témánk ez évben:  Az egyetemes papság jelentősége a presbiteri szolgálatban 
 

                   Előadónk:  Nánási Sámuel evangélikus lelkész, ösztöndíjas (Lipcse, Leipzig) 

                                                                         

     P r o g r a m: 
 
                   Márc. 23.  - péntek –    Érkezés 15 órától  ( a szoba-beosztás már a recepciónál lesz) 
                                                          18:15  vacsora 
                                                          19:30  ismerkedés, a program megbeszélése 
           bevezetés a presbiteri konferencia témájába 
                                                          21:30  esti áhítat, utána együttlét 
 

                    Márc. 24. - szombat –  7:30 Imaóra 
               8:00 Reggeli 
                                                           9:00 Reggeli áhítat  
                                                         10:00 Megemlékezés Sebe Enikőről és Pósfay Györgyről 

 10:30  Előadás: Az egyetemes papság jelentősége a presbiteri szolgálatban                
                                                                      (I.rész) 
                                                         11:30 Szünet  
                                                         12:00 Az előadás megbeszélése  
                                                         12:30 ebéd, majd ebédszünet  
             15:00 Kávé 

                                                         15:30 Előadás:Az egyetemes papság jelentősége a presbiteri szolgálatban  
                                                                       (II. rész)    
                                                         17:00-18:00  A téma megbeszélése plénumban 
                                                         18:15  vacsora 
                                                         19:30  közös esti műsor az Ifjúsági Konferenciával 
                                                         21:00  Esti áhítat - utána: együttlét 
 

                    Márc. 25. – vasárnap-    8:30   Reggeli 
                                                           9:30   A presbiteri találkozó kiértékelése és tervezés  
                                                         10:30   Virágvasárnapi istentisztelet 
             12:00   Ebéd és elutazás 
 

Az Ifjúsági Konferencia műsora folytatódik nagypéntekig! Az árak a kövekezők:  

2 ágyas szobában - 115 EUR, egyágyas szobában ü 135 EUR. 
  
    Kérdésekkel titkárnőnkhöz, Jaskó Irénhez lehet bizalommal fordulni – oda kérjük a jelentkezést is 
                   2018 március 1-ig!   
 

 

   A konferenciát előkészítő bizottság nevében: Csákvári Dániel 

 

 

  
 



  
 

 

 

                                                                                       
                                                                      J E L E N T K E Z É S I   ÍV 
 

                                 

    
 
                                Jelentkezem  a németországi Holzhausenben,  2018  március 23-25 között a  
                                Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége rendezésében 
                                sorra kerülő 16. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciára  
 
 
 
 
                                 N é v:  ______________________________________________________ 
 
                                 Egyházi tisztségem: __________________________________________ 
 
                                 Pontos címem: Ország/ helység:_______________________________________________________   
 
                                                        Utca, házszám:___________________________________________________________ 
 
                                                        Telefon:_________________________________________________________ 
 
                                                        E-mail cím: _____________________________________________________________ 
 
                                  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 _____  
                                   Két-ágyas szobát kérek _________ (szobatársam:_______________________________) 

                                   
                                   További kérésem: (pl. vegetárius) ____________________________________________ 
 
                                   A konferenciai költségeket a helyszínen rendezem. 
                                   Ha jelentkezésem után részvételemet váratlanul le kell mondjam, ezt  2 nappal a kezdés előtt  
                                   közlöm a fenti címen. Amennyiben nem jelentkezem és hiányzok, kifizetem a konferenciai 
                                   költséget. 
 
                                   A jelentkezési ívet kitöltve  visszaküldöm 2018 március 1.-ig az alábbi címre: 
     email: iren.jasko@moose.co.uk 
        Jaskó Irén 

   16 Melrose Place 
   Watford,  WD17 4LN  
   England 

 
 
 

   Dátum_________________________________ 
 
                                  Aláírás__________________________________ 
 
 
  A Jelentkezési ív letölthető 2018 januárjától a Szövetség HONLAPJÁRÓL is:  www.credo-hu-we.org  

mailto:iren.jasko@moose.co.uk
http://www.credo-hu-we.org/
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