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Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Pomáhame mládežiam, jednotlivcom a cirkevným zborom na Slovensku.
www.sem.sk

Čo sa udialo:
Konferencia pracovníkov s mládežou – Nemecko

V dňoch od 11.1. do 14.1. sme sa zúčastnili na
každoročne organizovanej konferencii pre pracovníkov
s mládežou v Bad Blankenburgu v Nemecku. Našou
úlohou bolo pripraviť si seminár na tému ,,Škola a práca
s mládežou na Slovensku.‘‘ Ako inak, nesmel chýbať
ani slovenský večer, kde sme predviedli ukážky našej
kultúry a jedla, a kde sme predovšetkým informovali
o aktuálnom dianí v SEMe. Naša partia pozostávala z
Janka Malovca, Monky Trnkocyovej, Kiky Scholtzovej
a Kika Krempaského. Popri pestrom programe sme
strávili dostatok času v osobných rozhovoroch s našimi
bratmi a sestrami z Nemecka. Silu Pánovho Ducha sme
mohli cítiť aj vo vlastnom spoločenstve a vzájomných
vzťahoch. Neskrývali sme radosť z veľkého záujmu
Nemcov o prácu s mládežou na Slovensku. Taktiež nás
potešila ich úprimná otvorenosť voči nám. Odchádzali
sme veľmi povzbudení – veď Stvoriteľ nás poctil svojou
prítomnosťou v každej situácii.
Stretnutie vedúcich mládeží
V dňoch 22. – 24. januára 2016 sme sa spolu so 47
vedúcimi mládeží a dorastov z celého Slovenska stretli
vo Veľkom Slavkove na víkendovom stretnutí, ktoré
bolo naozaj plné Božieho Slova, spoločného štúdia,
zdieľania svojich skúseností zo služby, spoločných aktivít
a rozhovorov. Sme Bohu vďační, za tento čas, pretože sme
mohli stráviť naozaj požehnané spoločenstvo. Už teraz
sa modlíme za ďalšie takéto stretnutie, ktoré by sa malo
konať v októbri 2016. Veríme, že sa budeme môcť stretnúť
aj s ďalšími z tých, ktorí svoje dary a talenty využívajú na
prácu s mladou generáciou.

[ OC Pú
História OC
Z historického pohľadu je OC SEM Púchov
asi najmladšie oblastné centrum SEM-u,
ktoré oficiálne vzniklo v roku 2002 pod
vedením Paľ ka Bednárika (Béďa). V tom
čase, Béďo prestal aktívne slúžiť na miestnej
úrovni v cirkevnom zbore ECAV Púchov, ale
prešiel do služby na oblastnej a celoslovenskej
úrovni.
Z môjho pohľadu, OC prešlo viacerými
fázami. Boli to obdobia, kedy to nebolo
až také „hutné“, ale zase aj také, že to bolo
„prehutnené“ . Obdobia, kedy sme sa
sústredili skutočne iba na našu oblasť, ale i
také, kedy bola výraznejšia koncentrácia na
región či „vykrývanie“ celoslovenskej úrovne.

Tím OC
Pri pohľade na tím OC, resp. ľudí, ktorí mali nejaké zodpovednosti, to v minulom roku vyzeralo asi takto.

Miroslav Mudrák

Pavol Bednárik
administratíva

vedúci OC, referent HH

Iveta Hudecová
pracovníčka OC, administratíva

Juraj Šponiar

Jakub Török
vedúci projektu IGNORE!

Ondrej Török
vedúci skupiny Royal Rangers

referent pre Meet God

Eva Kadlečíková
stretnutia mládeže v Považskom senioráte

Simona Chreňová
vedúca konfi-víkendovky

úchov ]
V každom infoliste vám chceme krátko predstaviť jedno oblastné centrum. Ako prvé je to OC SEM Púchov.

Súčasnosť
Momentálne je OC SEM Púchov takom
v stave, že sa organizujú aktivity, ktoré sú
osvedčené, prípadne pri ktorých vnímame to,
že sú pre ľudí potrebné. Ak je v oblasti alebo
regióne nejaká potreba a vieme o nej, tak sa
na ňu snažíme nejako reagovať a naplniť ju,
prípadne byť aspoň akým-takým spôsobom
nápomocní.
Veľ kou, resp. obsahovo objemnou, zložkou
práce OC je zahraničná spolupráca a
rozvíjanie partnerstiev v Nemecku, Srbsku a
Bielorusku. Napomáha tomu aj realizovanie
Európskej dobrovoľníckej služby.

Simona Jungová

Tento rok máme v pláne organizovať kluby E,
lyžovačku, konfi-víkendovky, anglicko-biblický
tábor, spoznávací výlet do Osvienčimu, 2 misijné
víkendovky, zastrešovať akcie projektu Helping Hand
a byť nápomocní pri miestnych či celoslovenských
aktivitách.
Miroslav Mudrák

vedúca stretávania sa v klubovni

Daniel Tvarožek
HH výjazdy

Kristína Pobežalová
vedúca stretávania sa v klubovni

Dominik Fojtík
HH výjazdy

Nika Gálová
vedúca anglického tábora pre deti

Jozef Karas
HH výjazdy

Bea Bednáriková
vedúca anglického tábora pre tínedžerov

Kristína Leščova

Peter Bednárik
HH výjazdy

EDS dobrovoľníčka

Infolist

V rámci SEM-u je možnosť sa zapojiť do Európskej dobrovoľníckej služby. Ak máš 18 - 30
rokov a chceš stráviť cca. rok v zahraničí dobrovoľníckou službou, možno toto je niečo pre teba.
Ponúkame ti 3 možnosti, kam by si mohol ísť a slúžiť. Nemecko, Afrika, Česká republika. Ak by si
chcel vedieť viac, kontaktuj prosím Miroslava Mudráka na mudrak@sem.sk alebo na 0918 828 544.
V tomto infoliste ti bližšie predstavíme službu v Afrike.

EDS AFRIKA

Kto sme ?

Projekt Deti Afriky Sk tvoria 3
členovia evanjelického cirkevného
zboru v Košiciach na Terase /
Ondrej Kolárovský, Laco Ivanecký
a Leo Lörinc/ a množstvo
podporovateľov z celého Slovenska.
Činnosť projektu je zastrešená
občianskym združením Kairos.

O čo sa snažíme ?

Cieľom projektu, ktorý trvá už viac
ako 3 roky, je prioritne podpora
chudobných študentov strednej
školy Yedidia v meste Maretadu
patriacej do oblasti Mbulu v
Tanzánii a sekundárne podpora
rozvoja samotnej infraštruktúry
školy či iných potrebných projektov.

Čo sa nám zatiaľ podarilo?

Doposiaľ sme finančne podporili
štúdium približne 45 študentov
školy, výraznou mierou sme
prispeli k výstavbe budovy
2in1 /1 trieda pre žiakov + 1
miestnosť pre učiteľov/, prispeli
sme k zariadeniu tried lavicami a
stoličkami, podporili sme v čase
sucha farmársky projekt školy /
nákup kukurice a fazule na osev/,
spolupodieľali sme sa na vyslaní
3 dobrovoľníkov do neďalekej
partnerskej školy v Dongobeshi a
ďalšie menšie projekty.

Prečo
rečo to robíme
robím
me ?

Snažíme sa o to, aby sme aspoň
malinkú časť nášho požehnania
a obdarovania, ktoré v našich
životoch prijímame, preniesli na
ľudí a miesta na opačnom konci
sveta, kde podmienky na život sú
omnoho ťažšie ako u nás a kde
ľudia takisto ako my túžia po Bohu
a po vzdelaní.

Chceš sa s nami spojiť?

Čo plánujeme ?

V tomto roku by sme chceli v
spolupráci so Slezskou diakoniou
a evanjelickým cirkevným zborom
v Třinci vyslať do Tanzánie opäť 2
dobrovoľníkov na službu deťom v
podporovaných školách. Naďalej
tiež chceme pokračovať v podpore
študentov a projektov.

Kontakty: OZ Kairos, Šafárikova trieda 8, 040 11 Košice, www.detiafriky.sk, mail: detiafriky@detiafriky.sk,
č.ú. 2100346091/8330

Koho hľadáme ?

Dobrovoľníkov vo veku od 20 do
33 rokov, ktorí by mali záujem o
dobrovoľnícku službu na škole v
Tanzánii po dobu 8 mesiacov /
september 2016 až apríl 2017/, ako aj
ďalšie zapálené srdcia pre spravovanie
projektu ako takého.

Čo na to dobrovoľníci ?

„Tanzánia je pre mňa plná vecí, ktoré sú iné aleboo fungujú
fun
ngujú
inak ako čokoľvek, čo som doteraz poznal. Plná kultúrnych
odlišností a vecí, nad ktorými sa bežnému európanovi zastavuje
rozum, ale ktoré, keď sa človek zamyslí, dávajú v lokálnych
podmienkach často (nie vždy) dobrý zmysel. Nad mnohými
som sa zasmial a nad mnohými zamyslel...“ Michal Džetkulič
- dobrovoľník v súčasnosti slúžiaci v Tanzánii - viac tu: http://
invyt.webnode.cz/news/tanzania-na-druhy-pohlad//

Infolist

[ 2% ]
Ďakujeme za všetky dary! Boh vás žehnaj.

2% pre prácu s mládežou.

Rok 2016 dáva opäť šancu získať finančné

prostriedky na prácu s mladými, a preto vás chceme
poprosiť o pomoc. Firmy a pracujúci majú možnosť
rozhodnúť, kam pôjdu 2% z ich daní. Sila tohto
projektu je v tom, že to nikoho nič nestojí, lebo sú
to dane, ktoré sú už odvedené. Ak daňovník neurčí
komu venuje 2% zo svojej už zaplatenej dane, tak
ostanú v prospech štátu.

Ak teda chcete podporiť prácu s mladými v SEMe,
viac informácií a tlačivá nájdete na:
http://sem_sk.dolnykubin.net/sem/2-pre-mladych/
Ďakujeme za všetky dary! Boh vás žehnaj.
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[ PRIPRAVUJEME: ]
Valné zhromaždenie

Milí SEMáci. Dovoľte, aby sme vás pozvali na Valné zhromaždenie SEM

(všetkých vedúcich mládeží alebo ich zástupcov – vyslancov), ktoré sa
uskutoční 4. - 5.3. 2016 vo Veľ kom Slavkove. Nechceme, aby sme sa stretli
len tak „formálne“, ale máme túžbu prežiť s každým z vás čas pri Božom
slove, piesňach, modlitbách, crazy hrách a pod. Každý, kto sa zúčastní, to má
prirodzene zadarmo (ubytovanie a strava). Preto vás chcem čo najsrdečnejšie
pozvať prežiť čas spolu s nami.
Vaše prihlášky, ktoré budú obsahovať meno, adresu, kontakt, mládež (zbor)
posielajte prosím elektronicky na pridavkova@sem.sk do 28.2.2016.

Program
Piatok
19:00 Spoločná večera
20:00 Večerný program

Sobota
8:00 Ranné stíšenie
pred raňajkami
9:00 Zamyslenie
10:00 Aktivity
12:00 Obed
13:00 Valné
zhromaždenie
15:00 Spoločný záver

SEMFEST 2016
S Novým rokom pripravujeme opäť ďalší ročník festivalu
Semfest 2016, ktorý sa uskutoční 7.-10.7. 2016 v
Necpaloch pri Martine. Príď a zaži okrem dobrej hudby,
skvelých workshopov, svedectiev, seminárov či športových
aktivít hlavne spoločenstvo s našim Pánom Ježišom a spolu
ako rodina s bratmi a sestrami z celého Slovenska.
Témou tohtoročného Semfestu je „Všetko alebo nič“.
Budeme sa spoločne zamýšľať nad tým, aká je podstata a
realita hriechu a aké sú následky nášho hriechu. Premýšľať
o tom, kto je Boh a či sme naozaj Kristovi učeníci. Patrí
Mu všetko, čo máme?
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[ WWW.SEMFEST.SK ]
Registrácia bola spustená, preto neváhaj a už dnes sa zaregistruj na
webstránke www.semfest.sk, kde nájdeš všetko potrebné o festivale.

Zapoj sa aj ty – staň sa
dobrovoľníkom!

Ak by si chcel zažiť viac ako len samotný festival,
môžeš sa stať jedným z dobrovoľníkov, ktorí chcú slúžiť
Pánu Bohu a svojím bratom a sestrám počas festivalu.
Príď s nami zažiť 11 dní jedinečného spoločenstva,
práce, zábavy, zdieľania, študovania Božieho Slova
a mnoho iného. Ak by si mal záujem, všetky
informácie nájdeš na stránke: www.semfest.sk v časti
DOBROVOĽNÍK.

Ak máš túžbu podporiť festival finančne, môžeš tak urobiť na účet
284392973/7500, je potrebné
potreb uviesť variabilný symbol: 1021.
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