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Konfivíkendovky 2017
Aj v tomto roku pokračujeme s projektom tzv.
„konfivíkendoviek“, ktoré sú určené pre konfirmandov
jednotlivých seniorátov ECAV po celom
Slovensku. Každoročne sa týchto víkendových pobytov spolu
zúčastňujú už stovky konfirmandov z rozličných oblastí.
Väčšinu konfivíkedoviek už máme za sebou:
10.-12.3. 2017 Myjavský seniorát
31.3.-2.4. 2017 Turčiansky a Považský seniorát
31.3.-2.4. 2017 Konfirmačná víkendovka INSIDE
7.-9.4. 2017 Hontiansky a Novohradský seniorát
7.-9.4. 2017 Konfirmačná víkendovka INSIDE
5.-7.5. 2017 Turčiansky a Považský seniorát
Niektoré ešte pripravujeme:
19.-21.5.2017 Zvolenský a Rimavský seniorát
21.-23.9.2017 Košický a Šarišsko-zemplínsky seniorát
A ako bolo na jednej z nich?
„ Už cesta vlakom naznačovala, že na víkendovke bude
super. A nemýlili sme sa. Zábava, hry, rozhovory ale aj
vážny duchovný program zaujal nielen mladých, ale aj nás,
dospelých. Počúvali sme podobenstvá a ich výklady,
napríklad o stratenej ovečke, o dvoch staviteľoch,
o štvorakej pôde, o márnotratnom synovi.... Vypočuli sme
si aj príbehy mladých ľudí o tom, ako sa oni dostali
k Pánovi Ježišovi Kristovi a viere. Myslím si, že práve
tieto svedectvá veľmi zaujali našich mladých konfirmandov.
Mnohí sa so slzami v ociach v sobotu lúčili s tým, že sa
ešte chcú stretnúť, že ešte prídu na také stretnutie. A
vtedy si človek povie, že má význam robiť takéto podujatia, že má význam ísť s deťmi, podporiť ich, aby sa
stretávali a aby spoznávali Pána Boha aj cez takéto
stretnutia.“
- Katarína Zatková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce - konfivíkendovka Hontianskeho a Novohradského seniorátu -

Luneburg trip (4.-8. máj 2017)
V nemeckom meste Lüneburg máme už od septembra minulého roku
dve dievčatá na EDS (európskej dobrovoľníckej službe) – Janku
Diežkovú z Dolného Kubína a Evku Janotovú z Krupiny. A tak
sme nabalili SEMácku červenú Toyotu a vybrali sa za nimi, aby
sme zažili kúsok ich života a služby v miestnom zbore (Freie
evanglische Gemeinde).
Počas 3 dní, ktoré sme tam strávili sme toho stihli naozaj
veľa. Pomohli sme s programom na stretnutí skautov (Royal
Rangers), na mládeži (Lighthouse), športovali sme, grilovali
a robili pizza párty s mladými zo zboru, navštívili sme
nádherné okolité mestá a dedinky (Lüneburg, Hamburg a tiež
dedinku Kovahl, kde dievčatá prvé mesiace svojho pobytu bývali) odvážili sme sa na rieku (na kánoe) a zažili sme kopec
zábavy a spoločenstva s bratmi a sestrami v Kristovi.
Zúčastnili sme sa tiež nedeľného zhromaždenia, ktoré neprebieha tak typicky ako naše slovenské Služby Božie. Už
skoro ráno prichádza mnoho ľudí, ktorí pripravujú priestory, nápoje a jedlá na občerstvenie a potom o 10:00 začína
spoločenstvo, na ktorom sú prítomné všetky generácie
– od detí, cez mladých až po starších v zbore. Po ňom všetci
zostávajú v rozhovoroch pri občerstvení. Je to také rodinné
dopoludnie, ktoré končí často až v popoludňajších hodinách.
Mňa osobne najviac očarilo samotné mesto Lüneburg, ktoré je
nádherné...však pozrite sami ;)
- Veronika Prídavková, Dolný Kubín –

Seniorátne stretnutie konfirmandov a mládeže Hontianskeho seniorátu
(13. máj 2017)
Po roku sme sa opäť stretli so vzácnymi ľudmi
z Hontianskeho seniorátu – s konfirmandmi, ktorých stretávame
na víkendovkách, s dorasťákmi, bratmi a sestrami farárkami
– aby sme strávili spoločné chvíle na seniorátnom stretnutí
konfirmandov a dorastu. Téma stretnutia
bola „Vidieť inak“.
ˇ
Všetci sme sa pokúsili vidieť inak seba a Pána Boha a to
na pozadí príbehu o slepcovi pri Jerichu.
V rámci dopoludňajšieho programu sme spoločne robili mnohé
aktivity, chválili Pána Boha piesňami, vypočuli sme si
svedectvá o živote s pánom Bohom. Po chutnom obede a sladkých
koláčikoch sme hrali veľkú hru s rozličnými úlohami a tiež
sme zápasili v nafukovacom tyčovom futbale.
Skvelí ľudia, nové vzťahy, slniečko, kopec zábavy a Božej
prítomnosti – také boli naše spoločné chvíle. A veríme, že
o rok sa vidíme opäť. Možno aj na podobných stretnutiach
v iných seniorátoch.

Čo sa pripravuje?
SEMFEST 2017 (6.-9. júl 2017) „Nepremárnený život“
Semfest 2017 už je za rohom!! Tohtoročná téma festivalu znie: „Nepremárnený život“. Môžete sa tešiť
na rečníkov: Miroslav Eštok, Tibor Jančík, Peter
Michalčík, Dodo Michalec a Peter Soukup.
Okrem hlavných tém, seminárov a životných príbehov,
športov, hier či programu v detskom stane, medzinárodnom stane a relaxstane sa môžete tešiť na hudobné
skupiny:
Zion ≈ Loved
One way ≈ Sheva ≈ Nádej
Bread & vine ≈ MC Dárce ≈ A sharp
Dominika Gurbaľová ≈ L+ ≈ Yzop
SK 29 ≈ Ignore! ≈ Heavy rain
Preto, ak si sa ešte neprihlásil/a, môžeš tak ešte
urobiť na webstránke: www.semfest.sk, , kde nájdeš
všetky informácie o festivale. Festival môžeš podporiť
aj finančne na účet IBAN SK71 1100 0000 0029 2989 4217,
variabilný symbol: 1021.
Tešíme sa na Teba!
SEMFEST dobrovoľníctvo
Zapoj sa aj ty a 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 Registrácia
DOBROVOĽNÍKA.

Športové olympiády
Teplé letné mesiace sú ako stvorené na športové podujatia. Preto
sa aj tento rok môžete tešiť na množstvo oblastných olympiád:
17.6.2017 – Online Cup (OC SEM Liptov – Orava; Oravská Poruba)
23.-24.6.2017 – Poď von! (OC SEM Tatry)
24.6.2017 – INSIDE Games (OC SEM Bratislava)
16.9.2017 – JK Games (OC SEM Liptov – Orava; Liptovský Mikuláš)
30.9.2017 – iSKejp412 games (Oblasť Myjava)
September 2017 – futbalová olympiáda Šarišsko-zemplínskeho
seniorátu
EDS 2017/2018 – Podˇ to zažitˇ!
SEM hosťuje dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej
služby (EDS). V rámci tohto istého programu sme začali vysielať
dobrovoľníkov aj do zahraničia. Najbližší program začína
v septembri 2017 a končí v lete 2018. Možno by si chcel stráviť
rok služby pre Pána Boha a ľudí v inej krajine. Ak áno, prípadne
poznáš niekoho, komu by si to odporučil, kukni nižšie uvedené
linky. Sú to informácie a blogy, ktoré píšu dobrovoľníci v daných
krajinách.
Zárovenˇ ti dávame do pozornosti projekt Love the Difference!
V rámci programu Erazmus realizujeme tiež trojročný cyklus
mládežníckej výmeny s mládežníkmi z Nemecka a Islandu. Plán je, že
jeden rok bude tábor v Nemecku, jeden na Slovensku a jeden
na Islande.Tento rok sa ide do Nemecka. Ak by si mal záujem, viac
info v prílohe tohto e-mailu :-).
Ak by si mal vážny záujem, kontaktuj mudrak@sem.sk a porozprávame
detailnejšie :-).
Nemecko:
http://old.sem.sk/ocsempuchov/europska-dobrovolnicka-sluzba-eds/
vysielanie-20162017/vysielanie-20162017-janka-a-evka/
Česko:
http://old.sem.sk/ocsempuchov/europska-dobrovolnicka-sluzba-eds/
vysielanie-20162017/danica/
Afrika:
https://invytblog.wordpress.com/2017/01/31/dva-mesice-v-zivote-dobrovolnic/
Anglicko:
Church Army Marylebone Project – only female volunteers (5 places
available)
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/944928605_en

Yeldall Christian Centres – only male volunteers (1 place available)
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/946733290_en
The Lodge Trust – male or female volunteers (4 places available)
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/946729119_en
Bethany Christian Trust – male or female volunteers (1 place
available)
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/944048233_en
Morley Community Church Trust – only female volunteers (2 places
available)
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/947253113_en

Medzinárodné tábory – WORKCAMPy 2017
Dávame vám do pozornosti možnosť zažiť niečo iné, stráviť časť
leta prácou, pomocou ale aj zábavou spolu s ľuďmi z iných krajín.
Tieto pracovné tábory organizuje naša partnerská evanjelická
cirkev vo Württembergu (v Nemecku), ale budú sa konať
v rôznych termínoch na rôznych miestach (Slovensko – Levoča,
Grécko, Bielorusko, Nemecko).
V prípade záujmu nájdete viac informácií na tejto stránke: http://
www.ejw-weltdienst.de/aktiv-werden/workcamps/

K dispozícii máme nasledovné atrakcie:
vodný futbal ≈ futbal v 3-kombinácii (vodný futbal, ľudský kicker,
bungee futbal) ≈ body zorbing ≈ skákací hrad pre deti ≈ nafukovacie šípky ≈ stack’em ≈ weykick ≈ spoločenské hry ≈ nízke laná
≈ a iné
Projekt Helping Hand zastrešuje OC SEM Púchov – referent projektu:
Miroslav Mudrák - e-mail: mudrak@sem.sk
Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.sem.sk
(pod projektom Helping Hand: http://old.sem.sk/projekty/helpinghand/)
O projekte Helping-Hand z pohlˇadu iných:
„Helping Hand nám pomohol pri organizácii našich akcií, ako napr.
zborový deň. Ponúkol nám športové a zábavné vyžitie pre deti,
dorast i mládež, ktorých to pritiahlo a zabavilo. A o to nám šlo,
aby sme sa vedeli zísť všetky generácie na jednom mieste a bavili sa spolu, trávili spolu čas, spoznávali sa navzájom a zároveň
nášho Pána. V tomto nám HH doteraz pomohol a sme za to vďační.“		
			
					
(zborový farár CZ ECAV Tornaľa)
										
Marcel Ištváň

Do pozornosti dávame!
Projekt Helping Hand
Helping Hand je misijný projekt SEM-u, ktorým chceme podať
pomocnú ruku (podľa vašej potreby) VÁM, aby ste VY mohli podať
pomocnú ruku ĽUĎOM, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista.
Ak chcete prostredníctvom Helping Hand-u zasiahnuť ľudí vo vašom
okolí, ponúkame Vám na výber 2 možnosti:
1.

Máte predstavu a my vám ju „spestríme“ – prinesieme niektoré z
našich atrakcií a doplníme program, ktorý máte Vy pripravený, alebo Vám
pomôžeme pripraviť aj časť programu.

2.
Nemáte predstavu, ale chcete poslúžiť ľuďom vo vašom okolí – v tom
prípade nás kontaktujte a radi budeme s Vami komunikovať a hľadať pre
Vás
vo Vašej situácii optimálne riešenie, aby sme spoločne ľuďom vo vašom
okolí mohli zvestovať evanjelium.

„Helping hand je skutočne pomocná ruka v našich cirkevných
zboroch. Naše cirkevné zbory nie sú vybavené týmito zaujímavými atrakciami, ktoré deti priťahujú. Sme radi , že vás máme
a odporúčame vašu pomoc aj iným. To, čo robíte nám pomáha
predovšetkým pri zvestovaní Božieho slova. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s vami.“
Andrea Lukačovská (CZ ECAV Sládkovičovo, konseniorka BAS)

„Doba sa stále posúva. Kde pred 20-timi rokmi stačilo si ísť
s mladými zahrať futbal a následne im hovoriť evanjelium, dnes
tieto veci už nezaberajú. Mladí sú oveľa viac vnímaví a pre cirkev
vyrástla omnoho lákavejšia ponuka rôznych iných alternatív. Takže
som veľmi rád, že za roky spolupráce môžem povedať, že všetky
nafukovacie atrakcie slúžia ako magnet pre deti, ktoré ak
neprídu kvôli Bohu, prídu sa zahrať. Následne sa s nimi dá
nenásilne rozprávať o evanjeliu.“
Martin Riecky (zborový farár CZ ECAV Levice)

PODPOR
SEMFEST 2017!
Rozpočet SEM a účastnícke poplatky žiaľ
nepokrývajú celkové náklady, ktoré festival
so sebou obnáša. Preto vám dávame do pozornosti možnosti podpory SEMFESTu 2017:

„Výjazdové akcie nám 2x pomohli pri rozbiehaní nových
spoločenstiev, kedy sme pre konfirmandov pripravili program
na celé popoludnie, a tak sme sa s nimi mohli viac spoznať,
zahrať a oni mohli počuť Božie slovo, svedectvo a zamyslenie
od niekoho nového. Inokedy nám výjazdová skupinka pomohla
osviežiť naše každotýždenné stretnutie mládeže. Mali sme iný
program, robili sme rôzne aktivity...
Eva Kadlečíková (MZ SEM Adamovské Kochanovce)

1. materiálna podpora - v prípade možnosti
podporiť Semfest 2017 nejakým materiálnym
darom (potraviny, hygienické potreby,
kancelárske potreby a iné) nás kontaktujte
na adrese: sponzoring@semfest.sk
2. finančná podpora - finančným darom
na účet: SK71 1100 0000 0029 2989 4217
variabilný symbol: 1021

Kontakt
Centrála SEM
evanjelickej mládeže
Zvonárska 23, 040 01
Košice
sem@sem.sk
www.sem.sk
Telefón: 055/622 00 96

ˇ
Spolocenstvo

