KONFERENCJA KOBIET
WISŁA 2019

Przeczytać w najbliższą Sobotę
Drogie Siostry,
Zapraszam serdecznie do pięknej scenerii Wisły, gdzie w dniach 15-17 marca odbędzie się
Konferencja Kobiet Kościoła ADS. Podczas Konferencjii będziemy gościć siostry z Anglii ze
Stowarzyszenia ,,SisterHood” – zboru w Newbold College. Hasłem spotkania jest: ,,W podróży”.
W życiu dużo podróżujemy, ale najważniejsza to podróż życia… Opowiemy o niej w różnej formie
w czasie konferencji.
Czeka na Was dużo atrakcji i niespodzianek. Program rozpocznie się w piątek po kolacji,
a zakończy w niedzielę obiadem. W niedzielę planowana jest wycieczka. Szczegóły poniżej.
Drogie Siostry, rezerwujcie czas i przyjeżdżajcie! Czekam na Was!
Wasza Siostra w Panu – Halina Jankowska

Warunki uczestnictwa:
Zbór może wydelegować do 2 osób
1. Podróż pokrywa uczestnik
2. Wyżywienie - 45 zł / dzień – pokrywa diecezja
3. Nocleg – 35 zł/ noc – pokrywa zbór płatne gotówką bezpośrednio w Ośrodku „Orion”

Zgłaszanie do 11 marca br. (poniedziałek)
1. Osoby delegowane przez zbór zgłaszają to do właściwej diecezji:
Diecezja Południowa: Biuro Diecezji Południowej sekretariat@maranatha.pl tel.: 12 633 34 69,
Diecezja Wschodnia: maja.makarewicz@wp.pl tel.: 22 3131 421,
Diecezja Zachodnia: Biuro Diecezji Zachodniej diecezja@zaufanie.pl, tel.: 61 847 28 76.
2. Osoby przyjeżdżające na własny koszt zgłaszają to do kancelarii Kościoła
kancelaria@adwent.pl ; tel. 22 313 14 31 . Nocleg i wyżywienie w cenach jak wyżej płatne
gotówką w Ośrodku „Orion”.
Uwaga:
osoby, które nie widnieją na liście sponsorowanych przez daną diecezję, a nie udowodnią, że wysłały
w terminie email do diecezji, będą zobowiązane zapłacić za nocleg i wyżywienie gotówką w Ośrodku
„Orion”.

PROGRAM KONFERENCJI KOBIET – WISŁA 2019

PIĄTEK
17:30 – Rozpoczęcie Sabatu
18:00 – Kolacja
19:00 – 20:30 - Wieczór Uwielbienia. W programie: śpiew, modlitwy, doświadczenia

SOBOTA
9:30 – 9:40 – Uwielbienie poprzez pieśni
9:40 – 9:45 – Czas modlitw
9:45 – 9:50 – Psalm
9:50 – 9:55 – Pieśń solowa – Aleksandra Smyk-Parma
10:05 – 10:35 – Lekcja Szkoły Sobotniej
10:35 – 10:45 - Scenka: ,,W podróży”
10:50 – 11:10 - Refleksje ewangelizacyjne – doświadczenia: ,,SisterHood” – Newbold College

