A TÁBOR LELKI TARTALMA

CSALIT-NNI 2019

Táborunk keresztény tábor, ezért a lelki és ﬁzikai felüdülésre egyaránt odaﬁgyelünk. A
közös programokon (áhítat, hitfoglalkozások, közösségi programok) való részvétel kötelező minden táborozó számára.

Az élet egy nagy útvesztő, amiből az ember
gyakran nem találja a kiutat. Keresztény emberként azonban számíthatunk az isteni segítségre a tájékozódásban, hiszen ki tudná
jobban az utat, mint aki készítette? Isten számos eszközzel ellát minket, hogy eljussunk
az úticélba. Erről a tájékozódásról szól az idei
egyházi táborunk.

A tábor hétfőn egy ebéddel kezdődik, pénteken pedig szintén az ebéddel zárul.

Áhítatok
A napokat áhítattal kezdjük és zárjuk, ami
idén a biblikus életvezetés témakörben lesz.

Hitfoglalkozások
A gyermekkorcsoport „A mi világunk” címmel lelki szokásokat tanul, mint amilyen az
imádkozás, igevers-tanulás és a gyülekezetbe járás. Várjuk a kicsiket ezekre az interaktív órákra, ahol rajzolás, festés,
ragasztgatás, ételkészítés és éneklés is szokott lenni.
Az NNI korcsoportba tartozó ﬁatalok „Rendszer-váltás?”címmel az életüket meghatározó rendszerekről (baráti-, rokoni-,
gyermeki-, házastársi rendszerek, szülői függés, rossz viszonyulási rendszerek) fognak
tanulni, lehetőségük lesz megvizsgálni saját
sérelmeiket, traumáikat, egészséges és
egészségtelen függőségeiket, valamint elsajátíthatnak helyes stresszkezelő technikákat
mint keresztény ember.
A felnőttek „Nem én” címmel a lelki gyógyulásról, az emlékek és múlt rendetételéről és
az újratervezésről beszélgetnek majd.
Emellett más lelki tartalmú programokkal is
várunk mindenkit (pl. pacsirta ima, éneklés).

Mi pedig szeretnénk ellátni mindenkit olyan
információkkal, amikkel a táborba el tud
jutni. Hogy miért érdemes jönni? Mikre lehet
számítani? Minden kiderült ebből a kis brosúrából. Jó olvasgatást, és reméljünk, találkozunk Erdőtelken. A mi GPS-ünk biztos
odavisz.

Üdvözlettel:
a tábori bizottság

Isteni GPS
Újratervezés!?
Csalit-NNI
családi és ifjúsági tábor
2019. július 15–19.

HELYSZÍN & SZÁLLÁS

PROGRAMOK

A panzió Heves megyében, Erdőtelek külterületén, egy 30 ha-os területen található.
Csendes, nyugodt környezet, fenyőfákkal és
tavakkal körülvett tiszta levegő jellemzi.

Minden évben igyekszünk kihasználni a
táborhely által felkínált lehetőségeket. Idén
a tábordíj a következő programokat
tartalmazza:

A táborra való jelentkezés az idei évben online formában történik. A regisztráció a tábor
honlapján keresztül érhető el az alábbi
címen: csalit.hu/2019.

•

kültéri- és beltéri medence, jakuzzi

A jelentkezés határideje: 2019. április 21.

•

teke, biliárd, csocsó, tenisz

•

játszótér, horgászat

Az egyház által biztosított kedvezményes tábordíjak szállással, napi háromszori étkezéssel, programokkal:

•

koronglövészet, lézerharc taktikai játék

Emellett egyénileg van lehetőség térítéses
szolgáltatásokat is igénybe venni:

A szállás faházban (iﬁ), kőépületben és panzióban, 2-3-4 ágyas, komfortos szobákban
(zuhanyzó, wc, egyes szobákban mini hűtő)
lesz. Közös hűtő, teakonyha és mikró használatára is van lehetőség.
Cím: Pintér-tanya, 3358 Erdőtelek, Külterület.

REGISZTRÁCIÓ & TÁBORDÍJ

•

3 év alatti gyermekeknek étkezés nélkül
díjmentes,

•

3 év alatti gyermekeknek étkezéssel
6 200 Ft,

•

frissítő masszázs: 3000 Ft/20 perc

•

masszázs: 4000 Ft/50 perc

•

3 és 10 év közöttieknek 20 000 Ft,

•

kerékpár: 700/1400 Ft/óra/fél óra,
4 db

•

11 és 18 év közöttieknek 23 000 Ft.

•

18 év felett 28 500 Ft.

•

csónak használat: 1500 Ft/nap, 2 db

•

szauna: 1500 Ft/fő

Emellett még esti teaház, valamint számos
gyermek-, ifjúsági és felnőtt program vár
minden táborozót, de maradjon egy kis
meglepetés is nyárra.

Szép kártya elfogadóhely (MKB, OTP, K&H).
A táborral kapcsolatos minden további információ elérhető a csalit.hu/2019 oldalon
valamint a folyamatosan frissülő „Családi és
Ifjúsági Tábor” Facebook oldalon.

