M E G H Í VÓ

„Árnyék mögött fény ragyog,
Nagyobb mögött még nagyobb,
Amire nézek, az vagyok.”
(Dr. Gyökössy Endre)

Szeretettel meghívunk minden
Barátot, Kollégát, Érdeklődőt
a
Fiatalok a k(üsz)öbön – fiatalok
fiatalokról fiataloknak
konferenciára
Időpont:
2012. szeptember 26. (szerda)
10:00 – 18.00
Helyszín:
Budapest, I. Szilágyi Dezső tér
református templom

FIATALOK A K(ÜSZ)ÖBÖN
Tisztás Közösségi Hely

konferencia
fiatalok, fiatalokról, fiataloknak

Választható műhelyek
Virtuális (vagy) valóság?

Program:
10:00 – 10:45 áhítat (Igét hirdet: Dr.
Szabó István püspök) a templomban
10:45 – 11:00 SZÜNET
11:00 – 12:30 műhelymunka
12:30 – 13:00 SZÜNET
13:00 – 14:30 műhelymunka
14:30 – 15:00 SZÜNET
15:00 – 16:00 műhelyek beszámolói
és fórum a templomban (moderátor
Dr. Grezsa Ferenc)
16:00 – 16:30 SZÜNET
16:30 – 17:30 örömzenélés/dicsőítés
(vezeti: Temesvári Mónika)

Vezeti: Szontágh Szabolcs református
lelkész, a Magyarországi Református
Egyház Ifjúsági Irodája vezetője
Milyen lehetőség és veszélyek vannak
az online világban, amiben a fiataljaink
élnek?
Hogyan lehet kimozdítani valakit a gép
mögül, hogy lehet más értékrendet
adni annak, akit a gép nevel? Számos
kérdés, ami közül egy téged is érint....
Nyomtató ökörnek olvasod a
lapját?
Vezeti: Bagdán Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró (Reformátusok
Lapja), műsorvezető (Mária Rádió)
Van olyan hús-vér fiatal, aki egyházi
néplapot olvas, egyházi rádiót hallgat?
Erre keresi a műhely a választ.
Egyház az iskolában, iskola az
egyházban
Vezeti: Bölcsföldiné Türk Emese,
tanár, hittanoktató (Baár-Madas),
mentálhigiénés szakember, valaha
egyházi iskola diákja
"A református iskolák az egyház
veteményeskertjei." (Ravasz L.) De
kell-e, ami friss? És van-e még talaj?
Vagy inkább a patyolatra van
szükség?

Keresztyénség a bulikultúrában
Vezeti: Csákai István építőmérnök,
amatőr DJ, Sziget-látogató, amatőr
apologéta, presbiter, Café el Mondo
projektveztő
Bulikultúrában élünk, halljuk
mindenhonnan. Hogyan érjük el őket?
Verjük be a fiatalokat korbáccsal a
templomba? Vagy esetleg csináljunk
keresztyén diszkót? Azt gondolom,
hogy a hegy és Mohamed viszonyából
kiindulva jó lenne nekünk, hegynek
megmozdulnunk. De merre? Hogyan
tudjuk elérni a Z generációt? De hát
nem is ismerjük őket, mi kell nekik? Mik
a külföldi példák? Milyen itthoni
kezdeményezések vannak?
Jó pap holtig? A tanulás, mint a
segítői hivatásszemélyiség
karbantartásának és elmélyítésének
eszköze
Vezeti: Dr. Grezsa Ferenc pszichiáter,
szupervizor, a Károli Gáspár
Református Egyetem mentálhigiéné
szakának vezetője
„A műhelycsoportban számba vesszük
a segítői szerephez gyakran kapcsolódó
terheket és a teherbíró képesség
növelésének lehetőségeit, mindezeken
belül pedig a képzések és
továbbképzések jelentőségét, illetve a
velük kapcsolatos tapasztalatokat.”
Önként az oroszlánverembe –
önkéntesség a fiatalok között?
Vezeti: Victorné Erdős Eszter lelkész,
addiktológiai szakember, lelkigondozó,
coach-szupervizor, a református
drogmisszió vezetője
A műhelyen sorra vesszük az önkéntes
szolgálatok lehetőségeit: hogyan
lehetek önkéntes, hol és miben tudok
segíteni?

A műhelyek korlátozott
létszáma miatt az egyes
műhelyekbe előzetes
jelentkezés szükséges.

Kérjük, hogy részvételi
szándékukat legkésőbb
szeptember 22-ig
jelezzék:

Tisztás Közösségi Hely
1011 Budapest,
Szilágyi Dezső tér 3.
e-mail: eszter@kimm.hu

