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pragniesz?

Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Objawienie Jana 21,6

Zapraszamy
Wybierz bezpieczny i mądry wypoczynek – wykorzystaj czas
i osobiście doświadcz, co znaczy być razem. Stawiamy na zdrowie,
wzrost i rozwój – z myślą o takim wypoczynku przygotowaliśmy
letnią ofertę. Również dlatego trzymamy się niezmiennie naszej
„żelaznej” zasady, która obowiązuje na wszystkich imprezach, czyli
zakazu picia alkoholu, zażywania środków odurzających i palenia
tytoniu. Wszystkie formularze zgłoszeń oraz szczegóły znajdują
się na stronie internetowej www.cme.org.pl.

Tygodnie Ewangelizacyjne
Wykłady biblijne, seminaria, koncerty, spotkania dla młodzieży
i dorosłych, dla dzieci specjalne programy biblijno-artystyczne,
plenerowe kawiarenka i księgarnia, czas wolny – wszystko pod
hasłem „Pragniesz?”.

Dzięgielów
30 czerwca – 8 lipca
www.te.cme.org.pl

Zelów
15–21 lipca
Mrągowo
19-26 sierpnia

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8 / 43–445 Dzięgielów / telefon 33 852 97 81
cme@cme.org.pl / www.cme.org.pl / fb/CentrumMisji

obozy
,

Termin: 23 lipca – 3 sierpnia
Uczestnicy: roczniki 2004–2009
Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Wczasowy „Piecki” w Pieckach na Mazurach
Koszt: 1300 zł z dojazdem wynajętym autokarem z południa Polski, a 1100 zł bez dojazdu
Przedpłata w dniu zgłoszenia: 400 zł na konto ING Bank Śląski SA o. Cieszyn
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
Termin zgłoszeń: 31 maja br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt: Danuta Ostruszka, kierownik obozu, danuta.ostruszka@cme.org.pl, tel. 33 857 79 63
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Fajny! Ob0z dla mlodziezy
Las... dowody… odciski palców… słońce… winny, niewinny… alibi…
Pomóżcie nam rozwiązać zagadkę!
Będzie się działo, bo wakacje bez fajnego obozu, to nie wakacje!

fajny

!

obóz

Rezerwujcie termin 2–11 sierpnia
Uczestnicy: roczniki 1999–2005
Koszt: 1000 zł / Przedpłata w dniu zgłoszenia: 100 zł na konto
ING Bank Śląski SA o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138
Termin zgłoszeń: 31 maja br.
Śledź nas na fb/CentrumMisji
Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu, katarzyna.macura@cme.org.pl
Uwaga! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za pobyt dziecka na obozie lub tygodniu ewangelizacyjnym,
proszone są o kontakt z księgowością CME przed dokonaniem przedpłaty – od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–14.00, telefon 693 946 363 lub ksiegowosc@cme.org.pl.

Wydrukowano dzięki wsparciu Drukarni „Augustana”. www.augustana.com.pl

Oboz dla dzieci Z Przyjacielem pod hasłem „Niezwykła wędrówka”
…o dniu, w którym nie zachodziło słońce, o niezwykłych ubraniach i sześciu niezwykłych miastach…,
a także rejs statkiem, spływ kajakowy Krutynią i wiele niezwykłych chwil nad jeziorem Wągiel.

