
  



Program 
Április 18., szombat: 

9.30-10 h érkezés 

10-10.15 h  köszöntés, ismerkedés 

10.15 h         előadás:  Dr. Vladár Gábor:  Megmaradás-megtartatás 

12 h   városnézés  

13.30 h  ebéd  

15 h-17.30 h műhelyfoglalkozások:  
        (Egy személy csak kettő műhelyben tud részt venni!) 
                            1.  énekes  műhely     /György Levente operaénekessel /Hildesheim                                                                

               2. irodalmi műhely  Téma: 125 éve született Reményik Sándor   

   Németh Alíz magyar irodalom tanárral/Bréma és egy pápai teológussal                                         

                3. dogmatikai műhely   / Téma sokak kívánságára: Mi a különbség      

                       a katolikus, református, evangélikus  egyházak tanítása között?  

                             4. játék műhely  /  csoportos játékok felnőtteknek 

            E négy műhellyel párhuzamosan: 

  - német házastársak csoportja  / Volker Menkével  

                                    ismerkedés, beszélgetés, Sopron bemutatása és egy ott  

     készült rövidfilm megtekintése a határnyitás soproni oldaláról 

                              - gyermekfoglalkozás  /éneklés, bábozás, Mózes,  

     csoportos játékok, barkácsolás 

  - serdülők csoportja / pápai teológusokkal; beszélgetés, játék, 

     gitáros éneklés 

   - láthatalan színház  / egyszerre csak 1-2 személy mehet be és 

      kb. 15 perc alatt vezetik végig bekötött szemmel egy olyan 

   "élménypályán", amit valamilyen történet alapján már 

    előkészítettek erre/  pápai teológusokkal; 

18 h-19 h    Dr. Vladár Gábor előadása németül /kérdésfeltevés lehetőségével/: 

   Die reformierte Kirche  in Ungarn  heute 

                                /az egyház(ak) társadalmi helyzete,- egyház és politika, -az egyesült

   nagy magyar ref. egyház, -felekezetek egymáshoz való viszonya…./ 

  Erre az előadásra német érdeklődőket is meghívunk.  

19 h         kötetlen beszélgetés soproni kékfrankos borok kóstolgatásával 

  



április 19. vasárnap:  

11.30 h  istentisztelet  Úrvacsorával  /   Dr. Vladár Gábor igehirdetési 

   szolgálatával és a pápai teológusok műsorával 

13 h    ebéd és búcsúzás 

A részvétel ingyenes  (Adományokat a hétvége költségeihez szívesen fogadunk!)  

Kérjük, aki csak tud, hozzon süteményt szombatra!  

Jelentkezni lehet ápr. 10-ig  telefonon vagy e-mailben: Dózsa Évánál 

emdozsa@gmx.de   T: 0511/ 51061916,  mob:0152 53604430 

 - vagy az alul található jelentkezési lap megküldésével postai úton: 

 Dózsa Éva,  Hilde-Schneider Allee  4.    30173 Hannover  

- további információk:  Menkéné Pintér Magdolna 

m.p.magdolna@gmail.com   T: 05171/802 44 445 mob.:  0173 /352 4852  

………………………………………………… …………………………………………………….. 

Jelentkezem a gyülekezeti hétvégére. / Jelentkezés legkésőbb ápr. 10-ig!  

Név: …………………………………………………………..…………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………e-mail:…………………………………………………….. 

Velem jön    o házastársam ………………………..………………..……. anyanyelve….…… 

          o gyermeke(i)m: 1.…………………………….………………… kora…… 

2.…………………….…………….... kora…… 3.………..…….……………..………kora…… 

A helyeset X-el jelölje!:                               4…….………….…………………… kora…… 

ebédet kérek/-ünk    o szombaton    o  vasárnap  ;      o szállást kérek/-ünk 

(Hannoverieknek: 18-án este tudok szállást adni o 1 fő o 2 fő o 3 fő részére) 

Kérés, egyéb megjegyzés számára a másik oldalon van hely. 

 

Dátum, aláírás:  

mailto:emdozsa@gmx.de
mailto:m.p.magdolna@gmail.com


Figyelem!   

 Vasárnap a városi maratonfutás miatt a templomot más 

útvonalon lehet megközelíteni. A jelentkezőknek küldeni fogunk 

pontosabb útleírást és térképet, amivel egyszerűen el lehet jutni 

közvetlenül a templom mellé. 

Egyelőre a német lelkésznő útleírását tudjuk közzé tenni: 

„Mit dem Pkw aus Richtung Westen d.h. über die Humboldstraße (dort 

befindet sich auch das Friederikenstift) und Calenberger Straße zum 

Gemeindezentrum. Auch die Lavesallee ist teilweise für Anfahrende 

gesperrt.  Aus dem Norden, dem Süden und dem Osten muss man die 

Innenstadt weit umfahren und von Westen her anfahren d.h. 

Westschnellweg, Abfahrt Ihmezentrum,.... über den Goethekreisel in 

die Humboldstraße.” 

 

…………………………………………………. ..………………………………………………….. 
(A jelenkezési lap hátoldala) 

 

 

 

kérés, megjegyzés, egyéb:  

 

 

 

 

 

 

 

Cím: Dózsa Éva,  Hilde-Schneider Allee  4.    30173 Hannover  

 


