Germana sekcio de KELI
invitas Vin kore al la

KRISTANA KONGRESO
(67-a kongreso de KELI)

TEMO:
Ĉiu bona arbo donas bonajn fruktojn, sed
putra arbo donas malbonajn fruktojn (Mt 7,17).
- Kiaj fruktoj el 1517?
7. – 14. aŭgusto 2017, Z Ö B L I T Z, Germanio
Kongresejo: Kristana Libertempa Centro „Hüttstattmühle“: www.huemue.de
El la provizora programo:
 lunde:
◦ 19.00 horo: vespermanĝo
 marde:
◦ komenca diservo
(predikas Václav Pospíšil)
◦ enkonduka prelego
◦ interkona vespero
 merkrede:
◦ tuttaga busekskurso al
Dresdeno
 ĵaŭde:
◦ jarkunveno de KELI
◦ kultura vespero
 vendrede:
◦ manlabora
vespero
 sabate:
◦ duontaga ekskurso al la galerio
„Die Hütte – kontraŭ la
forgesemo“: unikaj lignoskulptaĵoj
de Gottfried Reichel
pri la Sankta Biblio kaj
la Holokaŭsto
◦ kviza kaj luda vespero







dimanĉe:
◦ dulingva diservo kun sankta
manĝo en Zeblico (predikas
Philippe Cousson, liturgio Wolfram
Rohloff)
o invito al „eklezia kafejo“
o vizito en Serpentenŝtona Muzeo
o koncerto por soprano (Elisabeth
Rohloff) kaj orgeno (KMD Ernst
Leuze) en la baroka preĝejo;
◦ kradrostado en la paroĥa
ĝardeno
◦ adiaŭa vespero en la
kongresejo
lunde:
◦ malfermo de kongreso
Krome: temaj kaj distraj prelegoj,
kantado, bela
pejzaĝo, ebloj por
migrado, propra
subĉiela banejo

ALIĜILO
Familia nomo:................................................. Persona nomo:.....................................................
Adreso:.......................................................................................... Lando:....................................
Telefono:................................................ Retadreso:.....................................................................
Mi mendas ĉambron:

unu-litan

du-litan

Mi estas vegetarano:

JES / NE

Mi preferas loĝi kun:.....................................................

Dato:..........................................

tri-litan

............................................................................
subskribo

Notoj de LKK:

-----------------------------------------fortranĉu---------------------------------------------------------La aliĝilon sendu al: Pavel Polnický, Lidická 939/11, 290 01 Poděbrady, Ĉeĥio
Telefono : +420 723 672 335
retadreso: polnickypavel@seznam.cz
La kongreson organizas KELI, sed partopreni povas ankaŭ IKUE-anoj kaj ĉiuj aliaj esperantistoj, kiuj volas ĝui kristanan
medion en belega naturo. Z ö b l i t z estas ĉarma montara urbeto 40 km de Chemnitz kaj estas atingebla trajne (haltejo:
Nennigmühle), buse (linio 207 de Chemnitz Hbf, haltejo: Ansprung Goldene Sonne) kaj aŭtomobile (parkejo ĉe la
kongresejo).
La kongresejo estos: Bibel und Freizeitheim Hüttstattmühle, adreso:
Hüttstattweg 6, 09496 Marienberg / Ansprung, 4 km de la urbeto Zöblitz.
Je nia dispono estos 1 – 4 litaj ĉambroj, kelkaj kun necesejo kaj duŝo.
La aliĝo validas nur post la pago de garantia sumo!
garantia sumo
Kategorio A
40 €
ekssocialismaj landoj, Afriko, Sudameriko
Kategorio B
60 €
ĉiuj aliaj landoj



restadkostoj
190 €
310 €
(360 € por unulita ĉambro)

Sendoj de monbiletoj (EUR) per registrita letero al Pavel Polnický.
Esperanto-Liga für Christen, Ev. Bank Kassel
IBAN DE20 5206 0410 0006 4349 16
BIC GENODEF1EK1
Indiko: Zoeblitz 2017

Organizaj informoj:
Mi estas preta gvidi ĉiutagajn preĝojn :

JES / NE

Mi povus prelegi pri : .....................................................................................
Mi postulas (specialajn dezirojn): ...................................................................
........................................................................................................................
Mi alveturos: trajne / buse / aŭtomobile
kiam (proksimume):..................................................................
Numero de mia poŝtelefono: .................................. ........................................

