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Szukaj pokoju i dąż do niego. Psalm 34,15b [BE]

LATO 2019

zapraszamy

Wybierz bezpieczny i aktywny wypoczynek, przekonaj się jak dobrze być razem,
nabierz sił, by z nową energią tworzyć wartościowe relacje, szukać pokoju i budować go. Stawiamy na zdrowie, wzrost i rozwój w wymiarze fizycznym i duchowym, dlatego proponujemy ruch, zabawę, zajęcia sportowe i artystyczne oraz
wykłady, warsztaty, spotkania formacyjne i ewangelizacyjne. Również dlatego
na wszystkich naszych imprezach obowiązuje zakaz picia alkoholu, zażywania
środków odurzających i palenia tytoniu. Wszystkie formularze zgłoszeń oraz
szczegóły znajdują się na stronie www.cme.org.pl.

TYGODNIE EWANGELIZACYJNE x 3

pokój z widokiem

Wykłady biblijne, spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty, seminaria, koncerty, programy biblijno-artystyczne, spektakle teatralne, a także
plenerowe kawiarenka i księgarnia, wycieczki, czas wolny – wszystko pod hasłem Pokój z widokiem”.
”

DZIĘGIELÓW
29 czerwca – 7 lipca

www.te.cme.org.pl

ZELÓW
21–28 lipca

MRĄGOWO
18–25 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

FAJNY! OBÓZ MŁODZIEŻOWY

Zapraszamy na Mazury, będzie się działo!
Termin: 1–10 sierpnia . miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Waszeta”, Waszeta 6, 11–015 Olsztynek
”
Zakwaterowanie w domkach 6-osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym.
Uczestnicy: młodzież powyżej 12 roku życia
Koszt obozu: 1200 zł
Zgłoszenia i przedpłata 200 zł do 10.05.2019 r. na konto: ING Bank Śląski oddział Cieszyn
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem: Fajny + imię i nazwisko uczestnika”.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 7.07.2019 r. ”
Kontakt: Katarzyna Wesner-Macura, kierownik obozu
katarzyna.macura@cme.org.pl, tel. 691 978 383 lub 33 857 79 63

OBÓZ DLA DZIECI Z PRZYJACIELEM pod hasłem NA DRODZE DO NIEBA

Będziemy poznawać znaki drogowe, pojedziemy rowerową drezyną i Bieszczadzką Kolejką Leśną,
wybierzemy się na wycieczki Śladami bobrów” i Tropami rysia”, a także odwiedzimy Chatkę Puchatka,
”
”
słowem – zdobędziemy Bieszczady!

Termin: 4–13 sierpnia . miejsce: Ośrodek w Zwierzyńcu w Bieszczadach
Uczestnicy: dzieci z roczników 2007–2011
Koszt: 1300 zł z przejazdem
Zgłoszenia i przedpłata 200 zł do 30.04.2019 r. na konto ING Bank Śląski oddział Cieszyn
81 1050 1083 1000 0022 8838 0138 z dopiskiem Z Przyjacielem + imię i nazwisko uczestnika”.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 7.07.2019 r. ”
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt: Danuta Ostruszka, kierownik obozu
danuta.ostruszka@cme.org.pl, tel. 665 865 353 lub 33 857 79 63
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. Dziękujemy.

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

z cme

fot. Prawny/Pixabay

OBOZY

