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M E G H Í V Ó  

a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége által szervezett  
19. PRESBITERI KONFERENCIÁRA 

       Holzhausen, 2022. április 8-10. 

Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és Gyülekezeti Tagok! 

Szeretettel hívunk mindnyájatokat az idei Presbiteri Konferenciára, amit reménység szerint 
ismét Holzhausenben rendezhetünk meg virágvasárnap hétvégéjén – 2022. április 8-10 között.  

A 19. Presbiteri Konferencia témája: VÁLSÁG ÉS VÁLTSÁG  

Világunkban mindegyre találkozunk a válsággal – az élet minden területén. Hogyan 
szabadulunk meg ettől? Örvendünk, hogy Dr. Kató Szabolcs – a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Fakultás tanára – eljön idén közénk és egy bibliai „válság-helyzetből“ kiindulva 
előadásában elvezet a mai kérdéseinkhez.  

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK 

A konferenciaközpont címe és elérhetőségei: 

Familien-Ferienstätte Holzhausen,  
Blau-Kreuz Heim-Straße 1. 57299 – Burbach-Holzhausen 

(Autobahn: A45 - kijárat: Haiger/Burbach) 
Tel: +49 (0) 2736 2090, Honlap:  

https://www.blaues-kreuz.de/de/westfalen/burbach/bildungs-und-begegnungszentrum-holzhausen/  
 

Jelentkezés határideje: 2022. március 27-ig, Jaskó Irénnél (Jelentkezési ív) 

Járványügyi rendeletek: Egymás egészségének megőrzése érdekében, valamint a konferenciaközpont 
szigorú előírásainak megfelelően kérjük, a résztvevők hozzák magukkal a háromszori oltásról szóló igazolást, 
vagy a felgyógyultságot igazoló bizonylatot, valamint védőmaszkot is. 

ONLINE KONFERENCIA - A személyes találkozó akadályoztatása esetén 
Amennyiben a konferenciára élőben idén sem kerülhetne sor, akkor újra online formában, zoom-közvetítésen 
keresztül tartjuk majd a Presbiteri Konferenciát. A 2021-es online találkozó mintájára a résztvevők az e-mail 
címüket Jaskó Irénnek küldjék el 2022 április 1.-ig. A jelentkezők az e-mail címen keresztül megkapják 
a „zoom-linket”, amivel beléphetnek és részt vehetnek a találkozón.  

Az online-közvetítést – az élőben megtartott konferencia mellett! – azok számára is lehetővé tesszük, 
akik nem vehetnek részt személyesen valamilyen okból kifolyólag a konferencián. 

Örömmel vesszük, ha a Presbiteri Konferencia résztvevői maradnak az EMEIK- Konferencián is. 

A holzhauseni találkozás reményében Isten áldjon mindnyájatokat!  

A Szervező Bizottság nevében: 

Varga Pál lp.        Karvansky Mónika lp. 
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A 19. PRESBITERI KONFERENCIA PROGRAMJA - 2022 

 

A személyes jelenlét esetén így tervezzük a 2022-es konferencia műsorát: 

2022. ápr. 8. - péntek 
15.00 – Érkezés, szobafoglalás 
18.15 - Vacsora 
19.30 - Ismerkedési est, a műsor megbeszélése 
21.00 – Esti áhítat 
Utána: Kötetlen együttlét 
 
2022. április 9. – szombat 
07.30 – Reggeli imaóra 
08.00 – Reggeli 
09.00 – Reggeli áhítat 
10.00 - Előadás Dr. Kató Szabolcs: 

„Asszíria rabjai – a reménység foglyai... - egy ókori politikai válság mai tanulságai“ 
11.00 - szünet 
11.30 – Az előadás közös megbeszélése 
12.30 – Ebéd  
12.30 – 15.30 szünet (esetleg 15.00 órakor kávézás) 
15.30-16.30 - Csoportos megbeszélés 
17.00 - 18.00 - Közös megbeszélés az előadóval 
18.15 – Vacsora 
19.30-  Közös esti műsor az EMEIK résztvevőkkel 
Utána kötetlen együttlét – beszélgetéssel, énekléssel 
 
2022. április 10. – Virágvasárnap 
07.30 – Imaóra 
08.00 - Reggeli 
09.00 - Kiértékelés, új Szervezőbizottság választása és tervezés 2023-ra 
10.30 - Istentisztelet úrvacsorával – az Presbiteri és Ifjúsági Konferencia résztvevői közösen 
12.00 – Ebéd és hazautazás 
 

 
 

A Presbiteri Konferencia szervezését és költségeit támogatja  
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház 


