Egy hagyomány: a nyári
táborokról

a nairam
szabadidőközpontról

Magyarországon a Názáreti Egyház 2000-ben
rendezte meg az első családi tábort egy názáretis
család kezdeményezésére. A kísérletből hagyomány lett, és azóta is – egy-két pihenőévet leszámítva – minden évben sor kerül az egyházkerületi
táborra.

Akik szeretik a rendszerváltás előtti hangulatot
visszaidéző táborhelyeket, azok ne jöjjenek idén táborba. Mint arra sok táborozó emlékezhet, az elmúlt években szebbnél szebb helyeken voltunk,
kitűnő szálláshelyekkel. Ilyen volt Hercegkút és Verőce, és ilyen európai szintű a szajoli Nairam Szabadidőközpont is. Örülünk, hogy ilyen színvonalas
helyszínen, ilyen kedvező árak mellett tudunk táborozást biztosítani 2018-ban.

A nyári tábor vált az egyik legnagyobb kerületi eseménnyé, amelyhez számtalan szép élmény és kedves emlék kötődik egyre több generáció számára.

„A táborok egyik célja a testvéri közösség
és helyi gyülekezeteken túlmutató
lelki háló és az egység építése
az egyházkerületben.”
A hitoktatás lehetősége korcsoportokra bontva,
valamint a keresztény és biztonságos környezetben
való kikapcsolódás szintén fontos értékünk.

„Fontos cél továbbá a generációkon
átnyúló, az egyház és gyülekezetek változó
történelmi hullámait átívelő hagyomány
ápolása a testvéri kapcsolatokon
keresztül.”
Szeretnénk, ha a gyermekek csecsemő kortól
ebben a közegben nőnének fel, közös élményeket
szereznének és ezzel gazdagodnának. Szeretnénk,
ha názáretisek több generációja részt venne fiatal
szülőként, majd nagyszülőként, vagy gyermekként,
majd fiatal szülőként, ha gyermekeink gyermekei
és minden idős osztozna a közösségi hagyományban. Helye van itt a kisbabáknak és a 80-90 éveseknek is. Ez a hagyomány a globális egyházunkban
sok országban évtizedek óta jelen van.

Csalit-NNI tábor
2018. július 9–13.

szállás
A szállás motelszobákban, családi motelszobákban
és apartmanokban lesz. Ingyenesen használható a
zárt parkoló a vendégek részére.

navigáció
Cím: 5081 Szajol, Külterület, Hrsz.: 096/8
GPS koordináták: N: 47.1428991, E: 20.2872824
A Budapest felől érkezők a 4-es főúton a 105 km
kő után 400 m-re forduljanak jobbra, majd ezen a
bekötő úton 5 km-t kell még megtenniük a Szabadidő központig.
A Debrecen felől érkezők a 4-es főúton haladjanak
át Szajol településen, majd a település után közvetlenül a vasúti felüljáró után soroljanak be a
balra soroló sávba, forduljanak le balra, s ezen a
bekötő úton még 5 km-t kell megtenniük,
A Nairam Klubhotel és Szabadidő Központ a Mol
Bázistelep szomszédságában van, így aki látja a
nagy fehér Mol tartályokat, az biztos lehet benne,
hogy jó úton halad.

Családi kalandra
fel!

Csalit-nni 2018

a tábor fElépítésE,
programjai és költségE

Hívunk mindenkit egy családi kalandra az idei táborban! Hogy miért család? Mert 2018-ban gyülekezeteink a család évét ünneplik, és szeretnénk
közösen felfedezni, mit jelent a család a mai világban. És hogy miért kaland? Mert az egész keresztény életünk kaland: van benne titokzatosság (hisz
nem tudod mit bíz rád az Úr a jövőben), kihívás
(megfelelni a rád váró feladatoknak), izgalom és
öröm. Mindehhez azonban kell bátorság, hogy
egyáltalán belevágj, kellenek társak, akik segítenek,
akik együtt élik át veled a kalandot, akikkel majd
együtt emlékezhetsz vissza a szép élményekre.
Ilyen kalandra hívunk mindenkit!

A táborban a lelki és fizikai felüdülés egyaránt fontos, ezért mindkettőre nagy hangsúlyt fektetünk. A
közös programokon (áhítat, hitfoglalkozások, közösségi programok) való részvétel kötelező minden
táborozó számára.

Idén lesz Csalit családi vetélkedő, és a tervek szerint közös főzés/szalonnasütés és Ki mit tud? is.
Mivel ez egyúttal ifjúsági tábor is, a fiatalokat külön
események is várják majd.

A tábor hétfőn egy ebéddel kezdődik, pénteken
pedig egy délelőtti áhítattal zárul.

szabadidős programok

Összhangban a témával, idén családokat fogunk
alakítani a táboron belül, és minden család kap
egész táboron átívelő közös feladatokat.

Délután kapnak helyet a játékok és szabadidős tevékenységek, az este (áhítat után) pedig beszélgetés, társasjátékozás és egyéb programok terepe.
Némi ízelítő az idei táborból:

áhítatok
A napokat áhítattal kezdjük és zárjuk, ami idén egy
nagyon különleges csomagolásban lesz, de ez maradjon meglepetés.

hitfoglalkozások
A korcsoportos foglalkozásokat délelőtt tartjuk.
A gyermekkorcsoport arról fog tanulni, hogy Isten
hogyan szereti őket a családjukon keresztül. Általában ennek a korcsoportnak a legizgalmasabb,
mert sokat rajzolnak, festenek, ragasztanak és még
finomságokat is szoktak készíteni.
Aki készen áll, azt várjuk szeretettel!
Találkozunk Szajolban!
Üdvözlettel:
a tábori bizottság

Az NNI korcsoportba tartozó fiatalok az emberi
kapcsolatokat fogják gorcső alá venni: milyen az
egészséges kapcsolat, milyen a diszfunkcionális,
hogyan építsek egészséges családot, hogyan szabaduljak meg a rossz mintáktól stb. Gyakorlatias
témák, amely a tinik számára ugyanolyan érdekes,
mint a fiatal házasoknak.
A felnőttek arról beszélgetnek majd, hogy mit jelent Isten jelenléte a családban: a mindennapok kihívásaiban, kapcsolatainkban.

közösségi programok

Szabadulószoba. Jó csapatjátékos vagy?
Együtt tudsz működni másokkal, amikor szükség van rá? Milyen a csapat megoldóképessége? Mindez kiderül a szabadulószobában!
Tábortüzes dicsőítés. Az esti tábortűz melletti
közös dicséret más, mint a megszokott vasárnapi éneklés. A szabad ég alatt, akusztikusan
kapcsolódunk a Teremtőhöz.
Baba-mama program. Vélemények cseréje,
játék a lurkókkal. Kifejezetten kisgyermekes
családoknak szól, 0– 3/4 éves korig lévő gyerekekkel.
(Bővebb listáért lásd a táborhelyet bemutató információs lapot, ami elérhető a gyülekezetekben.)

költség
Az idei évben pályázati támogatással minden táborozó kedvezményesen vehet részt a táborban:
3 év alatti gyermekeknek 7 900 Ft,
3 és 18 év közöttieknek 19 900 Ft,
felnőtteknek (18+) pedig 27 900 Ft.

