2η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ
25-27/2/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
“Χαίρετε εν Κυρίο πάντοτε…(Φιλιππησίους δ 4)
Με πολύ χαρά σας προσκαλούμε στην τριήμερη συνάντηση νέων που θα γίνει στην
Αθήνα (Κορωπί- Ευαγγελικές εγκαταστάσεις).
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 24/2/2017 (άφιξη) έως 27/2/2017 (Καθαρή
Δευτέρα)
Σκοπός μας είναι να απολαύσουμε για λίγες ημέρες την κοινωνία αλλήλων (Ρωμαίους
ιδ 19) και ιδιαίτερα με τα πολύ αγαπητά μας αδέρφια από την επαρχία και το
εξωτερικό, καθώς οι συνθήκες της ζωής δεν μας επιτρέπουν να έχουμε συχνή επαφή
από κοντά.
Επίσης, να έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε μεταξύ μας και να έρθουμε πιο
κοντά ο ένας με τον άλλον ενώνοντας τις προσευχές μας και μελετώντας τον Άγιο
λόγο του Θεού (Εφεσίους δ 3).
Tα μαθήματα, τις ερωτήσεις και γενικά το πνευματικό μέρος της συνάντησης θα το
επιμεληθούν Ποιμένες, Πρεσβύτεροι και εργάτες της εκκλησίας μας.
Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και με συμμαρτυρίες πολλών αδερφών
αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ακόμα μια τριήμερη συνάντηση νέων.
Γι’ αυτό λοιπόν με την χάρη του Θεού θέλουμε να σας ζητήσουμε να προσεύχεστε
ώστε ο Κύριος μας να ευλογήσει πλούσια όλους τους νέους, να γίνει έργο αγαθό και
να απολαύσουμε δυνατά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδίες μας
όλες αυτές τις ημέρες.

Με αγάπη Χριστού,
Υπεύθυνοι διοργάνωσης
Αδ. Ντουρουντάκης Νίκος
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Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24/2/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ
25/2/2017
Πρωινό γεύμα

ΚΥΡΙΑΚΗ
26/2/2017
Πρωινό γεύμα

9.30-10.30

8.30-9.30

Πρωινή προσευχή

Επίσκεψη σε
εκκλησία για θεία
κοινωνία

Πρωινό γεύμα

Αναχώρηση 10.00

Πρωινή προσευχή

10.30-11.00

Πρωινό μάθημα &
ερωτήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ
27/2/2017

10.00-11.00

11.00-12.00

11.00-12.30

Άφιξη και
Τακτοποίηση στα
δωμάτια

Μεσημεριανό Γεύμα

Μεσημεριανό Γεύμα

14.00-15.00

14.30-15.00

Ελεύθερη ώρα
ξεκούρασηψυχαγωγία,
κοινωνία-υμνωδία

Ελεύθερη ώρα
ξεκούρασηψυχαγωγία,
κοινωνία-υμνωδία

15.00-18.00

15.00-18.00

Βραδινή προσευχή

Βραδινή προσευχή
19:00-19.30

19.00-19.30

Συνάντηση με νέους
από την Αττική για
Κοινωνία, Υμνωδία,
Ομολογίες ,
Ψυχαγωγία.
Το φαγητό θα είναι
μπουφές (το οποίο θα
φέρουν όλοι οι
καλεσμένοι)
ΑναχώρησηΧαιρετισμοί
18.00-20.00

15.00-20.00

ΧαιρετισμόςΣυστάσεις

Βραδινό μάθημα &
ερωτήσεις

Βραδινό μάθημα
&ερωτήσεις

20.00-21.00

19.30-21.00

19.30-21.00

Βραδινό δείπνο

Βραδινό δείπνο

Βραδινό δείπνο

21.30-22.30

21.30-22.30

21.30-22.30

Βραδινή ψυχαγωγία,
Ομολογίες, Υμνωδία

Βραδινή ψυχαγωγία,
Ομολογίες, Υμνωδία

Βραδινή ψυχαγωγία,
Ομολογίες, Υμνωδία

22.30-24.00

22.30-24.00

22.30-24.00

*Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες μας.
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Γενικές Πληροφορίες

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
Άφιξη
 24/2/2017 από 15.00 έως 20.00
Αναχώρηση  27/2/2017 από 18.00 έως 20.00

2. ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ:
Περιοχή- Κορωπί Αττικής (Ευαγγελικές εγκαταστάσεις).

3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:
i) Με ιδία μεταφορικά μέσα έκαστος.
ii) Προαστιακός έως Κορωπί.
iii) Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος έως Κορωπί.
iv) Θα υπάρχει τρόπος παραλαβής από το αεροδρόμιο και τον προστιακό προς τις
εγκαταστάσεις εφόσον ο ενδιαφερόμενος μας έχει ενημερώσει έγκαιρα.
v) Επίσης όσοι αδερφοί από επαρχία έρθουν με Κτελ ή τρένο και δεν έχουν τρόπο
να έρθουν να μας ενημερώσουν έγκαιρα ώστε να τακτοποιηθούν.

4. ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ:
Διαμονή και διατροφή για όλες τις ημέρες σύνολο 35,00 ευρώ (ανά άτομο)

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ:
Για την διαμονή χρειάζεστε πετσέτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, ρούχα ύπνου και
προσωπικά είδη καθαρισμού (όποιος μπορεί να φέρει κουβέρτα, μαξιλάρι και,
sleepingbag/υπνόσακο).
Επίσης πρέπει να έχετε μαζί σας Αγ. Γραφή για τα μαθήματα, οι αδερφές μαντήλι
προσευχής και όποιος μπορεί υμνολόγιο και μαξιλάρι προσευχής.
Σημείωση:
α)Ενδυμασία σεμνή για τα μαθήματα και την Κυριακή το πρωί. Για την ώρα της
ψυχαγωγίας, πρόχειρα ή αθλητικά (πάντα σεμνά και πάντα στα πλαίσια της
εκκλησίας μας, όπως είμαστε μέχρι τώρα σε όλες τις εκδηλώσεις μας).
β)Η συμμετοχή στις πνευματικές δραστηριότητες του τριημέρου (μαθήματα –
προσευχές και η συνάθροιση το πρωί της Κυριακής) είναι υποχρεωτική για όλους.
6. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ:
Όλες οι δραστηριότητες θα γίνονται αποκλειστικά από όλους εμάς.
Για αυτό λοιπόν σας παρακαλούμε με Αγάπη Χριστού να έρθετε όλοι πρόθυμοι και
όποιος μπορεί ας μας δηλώσει νωρίτερα τι και που μπορεί να βοηθήσει από την
παρακάτω λίστα εργασιών.
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7. ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
 Κουζίνα (πρωινά και φαγητό, σερβίρισμα και καθαριότητα).
 Γενική Καθαριότητα/τακτοποίηση (Αίθουσας και Δωματίων).
 Μεταφορά υμνολογίων και μαξιλαράκια προσευχής (από τις εκκλησίες της
Αθήνας).
 Μαγνητοσκόπηση και μετάδοση μαθημάτων (Live). Όποιος μπορεί και έχει
να φέρει camera, laptop και φωτογραφική μηχανή.
 Αυτοκίνητα για την μεταφορά αδερφών από και προς τον προαστιακό και
το αεροδρόμιο.
 Όποιος μπορεί και έχει να φέρει υλικά ψυχαγωγίας (επιτραπέζια παιχνίδια,
μπάλες ποδοσφαίρου/βόλεϊ/μπάσκετ, ρακέτες τένις/pingpong κλπ.).
Σημείωση: θα υπάρχει αναλυτική λίστα αρμοδιοτήτων για όλους .

8. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ:
Όλοι οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται ελεύθερα τον χώρο καθημερινά
ολοήμερο και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις (μαθήματα, ψυχαγωγία κλπ).
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν στα γεύματα, θα υπάρχει λίστα
συμμετοχής στην κουζίνα (κόστος ανά γεύμα 3,50 ευρώ) .
Όσοι αδερφοί έχουν τη διάθεση και μπορούν να μας προμηθεύουν με τρόφιμα
όπως διάφορες πίτες, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, κέικ , γλυκά, χυμούς –
αναψυκτικά.
Επίσης λόγο αυξημένου κόστους για τους νέους από την επαρχία, θα θέλαμε να
σας ζητήσουμε να συνεισφέρετε οικονομικά (είτε σαν εκκλησία, είτε προσωπικά)
πάντα εκ καρδίας, καθώς τον ιλαρό δότη αγαπά ο Θεός, ώστε κανείς νέος να μην
μείνει πίσω λόγο του οικονομικού.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας και θα ήταν μεγάλη μας
χαρά να έρθετε για να απολαύσουμε όλοι μαζί όμορφες και ευλογημένες στιγμές
με την αγάπη και την χάρη του Κυρίου μας.
9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
• Μπορούν να συμμετέχουν νέοι και νέες από 18 ετών και άνω (έως 40 ετών).
• Λόγω περιορισμένου αριθμού για διαμονή, προτεραιότητα θα έχουν νέοι
από την επαρχία και το εξωτερικό.
Επίσης προτεραιότητα για διαμονή θα δοθεί σε όσους δηλώσουν
συμμετοχή όλες τις ημέρες –νύκτες.
• Όποιος αδερφός/η χρειαστεί φιλοξενία επιπλέον μέρες της συνάντησης
από πριν και μετά να μας ενημερώσει έγκαιρα ώστε να φροντίσουμε να
φιλοξενηθεί.
• Για κρατήσεις θέσεων να ενημερώνεται μέσω μηνύματος sms-viberwhatsapp στον αδ. Σπινάκη Μιχάλη: 6932298755 δηλώνοντας
ονοματεπώνυμο, ηλικία, κινητό τηλέφωνο και ημέρες διαμονής.
Με αγάπη Χριστού
Οι Υπεύθυνοι Διοργάνωσης
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