کنفرانس تابستانی ٌمحبت
دانمارک  -تابستان 2016
***
یکشنبه  03جوالی الی جمعه  08جوالی

)(03\07\16 - 08\07\16

بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرا نباران و من شما را
آرامی خواهم بخشید  .یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم
یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی
خواهید یافت زیرا یوغ من خفیف است و بارمن سبک.
«عیسی مسیح»

* خدا محبت است *

فرم ثبت نام در کنفرانس تابستانی ٌمحبت

لطفا این فرم و رسید پرداخت را تا قبل ا ز  30مای (  ) 30 / 05 /2016به آدرس زیر ارسال فرمایید

)Navn og efternavn (LATIN

) سال زادروز( Alder
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_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

_______________________________

_______________

 )2آدرس کامل پستی  ،شماره تلفن و در صورت امکان ای ِمیل
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
 )3آیا تاکنون درکنفرانس مسیحیان بوده اید ؟  ------آیا تعمید آب گرفته اید؟ -----
 )4آیا مقیم اروپا هستید یا پناهجو می باشید ؟-----------------------------------
 )5آیا به لحاف و بالش احتیاج دارید؟  ----------------چه تعداد؟ ----------------
 )6آیا مایلید از استعداد و خدمات شما در کنفرانس بهره مند شویم؟ ---------------
 )7مال حظات__________________________________________ :
اینجانب کلیه شرایط و توضیحات مربوط به کنفرانس را مطالعه کرده و ضمن تقبل واطاعت
از نکات ذکر شده  ،عالقه خود را جهت شرکت در این کنفرانس اعالم می کنم.

امضاء  -------------------------تاریخ -------------------------
کلیسای فارسی زبان ٌمحبت
info@mohabat.net , www.mohabat.net
Church of Love, Postboks 92, 5100 Odense C, Tel. +45-40532523
Denmark

از کلیه شما ایمانداران عزیز خواهشمندیم برای این فرصت مقدس و
استثنائی از خداوند تشکر نموده و موضوع کنفرانس را هر روزه
در دعاهایتان به حضور پر جالل خداوند بلند نمایید.
در ضمن از کلیه خادمین  ،دست اندرکاران و هدیه دهندگان امین د ر
خداوند مجددا سپاسگزار هستیم و از خداوندمان طالبیم تا راه را
برای همگی ما خصوصا حقجویان گرامی هموارسازد تا بتوانیم
همگی ٌمتفقا نام پٌر شکوه وی را درا ین کنفرانس تابستانی ٌمحبت

جالل دهیم.

فیض عیسی مسیح با همگی شما باد
شورای رهبری کلیسای محبت
دانمارک

هموطنان و دوستان گرامی :
با درود و شادی فراوان به اطالع یکا یک شما ایمانداران و حقجویان
مقیم و پناهجو در اروپا می رسانیم که در ادامه کنفرانسهای اخیر که
بسیار ٌپر برکت و موفقیت آمیز بوده است و به علت بیداری و تشنگی
روحانی که درحال حاضر در میان عزیزان فارسی زبان ( ایرانی و
افغانی) به چشم می خورد ،آرزو داریم که به فیض خداوند امسال هم
خیمه خداوند را در دانمارک بر پا کنیم  .لذا با فیض خداون ِد محبت که
تحقق بخشنده وعده هاست ،این فرصت طالیی را غنیمت شمرده واز
کلیه شما ایمانداران و حقجویان گرامی دعوت به عمل می آوریم تا در
اردوی تابستانی محبت  2016شرکت کرده و ٌمتحدا روزهای شاد و ٌپر
برکتی را سپری نماییم.

هدف و محتویات این کنفرانس :
در تمامی برنامه های این کنفرانس توجه و تاکید خاصی به نحوه داشتن
یک زندگی سالم و وقف شده به خداوند خواهد شد .با دروس گوناگون و
با سمینارهای متنوع  ،نه فقط شناخت ما نسبت به مسیح ومسیحیان
گسترش پیدا خواهد کرد ،بلکه همراه با پرستش ،دعا  ،سرودهای متنوع
و گردهم آیی های پیک نیکی  ،اوقات خوش و سالمی را در کنار
یکدیگر سپری خواهیم کرد .در ضمن برای نوجوانان ،جوانان وحتی
بزرگساالن نیز چندین مسابقات ورزشی و هنری (رنگارنگ) ،شب فیلم
و برنامه های تفریحی در نظر گرفته شده است که در فضای سبز و در
داخل ساختمان اجرا خواهند شد .لطفا در فرم ثبت نام هنر و استعدادهای
روحانی خود را همراه با نوع خدماتی که می توانید ارائه دهید را
درستون مالحظات درج نمایید.

مکان و زمان کنفرانس :
در ادامه کنفرانسهای پر شکوهی که درسالهای گذشته در دانمارک برگزار گردیده
است و به علت استقبال عالقه مندان به شرکت در کنفرانسهای ٌمحبت ،امسال هم
همان محل سابق که دارای امکانات عالی و با رفاه می باشد را اجاره و فراهم
کرده ایم.
زمان  :یکشنبه  03جوالی الی جمعه  08جوالی ( 08\07ـ )03\07
مکان :
Skamlingsbanke Efterskole, Gl. Skamlingvej 1, 6093 Sjølund
در اتوبان  E45از خروجی شماره (Kolding S( 65خارج شوید و بطرف
شهر ادامه دهید .بعد از  2کیلومتر به سمت راست پیجیده  ،بعد از  3کیلومتر به
سمت چپ بپیچید  ،بعد از  5کیلومتر مجددا به سمت چپ بپیچید و حدودا بعد از
 1500متر محل کنفرانس را در سمت چپ خیابان خواهید دید .به اٌمید دیدار

ترانسپورت :
به عهده خود شرکت کنندگان است !

کسب اطالعات :
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با این شماره تماس حاصل فرمایید:
برادر ناصر مجیدی

+45 - 22448110

معلمین و پیام آوران :
کشیش جلیل سپهر از امریکا  ،کشیش فریدون موخوف از انگلیس و دیگر
خادمین امین با گذراندن دروس و سمینارهای متنوع کیفیت خاصی به غذای
روحانی این کنفرانس خواهند داد.

توضیحات مهم :
 )1لطفا تاریخ پرداخت هزینه را مالحظه و رعایت فرمایید.
 )2لطفا توجه فرمایید که درصورت عدم شرکت در کنفرانس مبلغ
پرداخت شده برنمیگردد!
 )3در صورت تمایل به خدمات داوطلبانه ،لطفا همراه فرم ثبت نام شرح
کوتاهی ازتجربیات و یا استعدادهای خودتان را اعالم فرمایید.
 )4به کلیه حقجویان گرامی یک جلد کتاب مقدس به زبان فارسی بطور
رایگان تقدیم خواهد شد .ولی داشتن دفترچه  ،قلم و یک جلد کتاب ٌمقدس
ضروری می باشد.
 )5لطفا ملحفه ،روبالشی و روتختی حتما به همراه خود بیاورید.
 )6داشتن کارت شناسائی  200 +کرون (بطورامانت) جهت تحویل کلید
اتاقها برای تمامی شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 )7لطفا لباس و کفش ورزشی فراموش نشود.

شرایط و تسهیالت اتاقها :
الزم به ذکراست که یکی از عمده ترین مشکالت در برگزاری چنین کنفرانسهایی ،
کمبود اتاق و جای خواب در ساختمان کنفرانس می باشد .بنابراین تقسیم اتاقها به ترتیب
الویت در دریافت فرمهای ثبت نام انجام خواهد گرفت.
 )1محل کنفرانس دارای اتاقهای  2تخته و خانوادگی می باشد.
 )2اتاقها فقط دارای تخت و تٌشک می باشند .لذا داشتن کیسه خواب و یا لحاف  ،بالش
و ملحفه ،روبالشی و روتختی به عهده خود شرکت کنندگان می باشد.
 )3کسانی که قادر به آوردن لحاف و یا بالش نمی باشند ،می توانند در محل کنفرانس
یک لحاف همراه با یک بالش بطور رایگان قرض فرمایند .لطفا در صورت نیاز تعداد
مورد احتیاج را در فرم ثبت نام درج نمایید( .و اما آوردن ملحفه ،روبالشی و روتختی
برای همه شرکت کنندگان ضروری وبه عهده خود شرکت کنندگان می باشد!)
 )4در صورت کمبود اتاق و جای خواب  ،جوانان و افراد ٌمجرد در سالن و اتاقهای
عمومی و یا چادر خواهند خوابید.
 )5درصورت لزوم می توانید تشک اضافه (البته تعداد محدود است) بطور رایگان
قرض کنید.

مخارج وهزینه شرکت در کنفرانس :
از آنجایی که هدف از برگزاری این کنفرانس بشارت است ونه تجارت ،سعی
کرده ایم که یکی از بهترین و اما ارزانترین اردوهای تابستانی را با باالترین
امکانا ت برای شما عزیزان فراهم سازیم  .بنابراین لطفا کلیسا را مدد کنید وهزینه
کنفرانس را تا قبل از تاریخ  30مای به حساب بانکی کلیسا و یا به میز کتاب در
کلیساهای محلی پرداخت کنید.

توجه  -توجه

در صورت تاخیر در پرداخت هزینه کنفرانس
برگه ثبت نام بی اعتبار خواهد بود و امکان شرکت لغو می شود !

امکانات

بزرگساالن
( 16سال به باال)

خردساالن
(  3الی 15سال)

_______________________________________________________________________________________________

اتاق خواب
 400کرون،نفری
 900کرون،نفری
و خوراک
---------------------------------------------------------------توجه :
هزینه کنفرانس برای کودکان زیر 3سال رایگان می باشد.
هزینه کنفرانس برای پناهجویان (البته فقط در حد سهمیه) رایگان می باشد.

نحوه پرداخت هزینه کنفرانس :
کلیه عالقمندان به شرکت در این کنفرانس باید لطفا فرم ثبت نام را تکمیل پر
کرده و آن را همراه با رسید بانکی (کل هزینه واریز شده به حساب بانکی کلیسا)
حداکثر تا قبل از تاریخ  30مای  )30/05/2016( 2016به آدرس ذکر شده در
زیر فرم ثبت نام ارسال فرمایند.

شماره حساب بانکی کلیسا جهت ارسال هزینه کنفرانس :
– Danske Bank
Reg.nr. 1551 - Konto nr. 4767154720
---------------IBAN - nr.: DK0530004767154720
SWIFT: DABADKKK

