Törökőri Református Gyülekezet
Honnan van az erőd? - nyári gyermektábor
2018. július 8-13.
A tábor a Csillagok Háborúja néhány motívuma segítségével ismertet meg Illés próféta történetével.
Egy gonosz uralkodó elnyomása már tűrhetetlen – megalakul a vele dacolók kicsiny csoportja. De velük van az
igazság és az erő – utóbbira nagy szükségük van, hogy győzhessenek. A hét során megismerkedünk ennek az
erőnek a forrásával – aki nem más, mint a Mindenség Ura. A gyermekek tudatára ébredhetnek a bennük
szunnyadó különböző képességeknek – és ezeket kamatoztathatják a jó ügy és csapattársaik javára.
Helyszín Környe-Tagyospuszta, református táborhely, amely távol a világ zajától és fényétől rendkívül
alkalmas az elvonulásra és az égi megfigyelésekre. Ugyanakkor csupán néhány kilométernyire helyezkedik el
Tata városától, ami számos színes programot tesz elérhetővé számunka.
A tábort szervezők, vezetők fele tapasztalt és képzett felnőtt, főként pedagógusok. A vezetők másik
csoportját olyan fiatalok alkotják, akik néhány éve még résztvevőként szereztek jó tapasztalatokat a törökőri
gyülekezet táborairól, az utóbbi pár esztendőben pedig immár nélkülözhetetlen segítőtársakként tettek
tanúbizonyságot rátermettségükről és lelkesedésükről.
Indulás
14.00 Gyülekező a Törökőri Református Templomnál
14.30 Indulás a Törökőri Református Templomtól
14.50 Találkozó a Keleti Pályaudvaron
15.10 Vonat indul a Keleti Pályaudvarról
16.28 Vonat érkezik Környére
Egy átlagos nap rendje
7.30
Ébresztő
8.15 – 8.45 Reggeli
9.00 – 9.30 Éneklés, imádság
9.30 – 9.45 Bibliai történet
10.00 – 10.15 Utazás egy távoli galaxisba...
10.15 – 11.00 Csapatfeladat
11.15 – 12.00 Kiscsoportos beszélgetés a bibliai történethez kapcsolódóan korosztályos csoportokban
12.15 – 12.45 Ebéd
13.00 – 14.00 Csendespihenő (pihenés, csendes, lehetőleg önálló foglalatosság,
pl. munkafüzet töltögetése, kézművesség befejezése, társasjáték, beszélgetés)
14.00 – 18.00 Délutáni program (számháború, kirándulás, múzeum, strand)
18.00 – 18.30 Vacsora
18.30 – 20.30 Szabadidő, esti teendők
20.30 – 21.00 Esti alkalom (előadás, éneklés, esti történet)
21.00
Hazaút
16.54 Vonat indul Környéről
17.57 Vonat érkezik Kelnföldi Pályaudvarra
18.30 Várható visszaérkezés a Törökőri Református Templomhoz
A tábort követő, július 15-i, 10 órai kezdetű istentiszteletünkön – fényképes bemutatóval – beszámolunk a
gyülekezetnek a gyermektáborról. Erre az alkalomra szeretettel várjuk a Kedves Szülőket, családtagokat és –
nem utolsósorban – a táborban részt vett gyermekeket is.

