marturie prin prietenie

A.T.O.R.G.
Pr. Savatie Baștovoi

În perioada 10-12 octombrie 2014, Asociația Tinerilor Ortodocși Români din
Germania (ATORG) vă invită la întâlnirea anuală a tuturor membrilor și
susținătorilor asociației.
Ediția de anul acesta va fi găzduită de tinerii din Hamburg, evenimentul
desfășurându-se în orășelul Timmendorfer Strand/Niendorf, oraș turistic la
malul Mării Baltice.
Invitatul întâlnirii este Părintele Ieromonah Savatie Baștovoi, binecunoscut
în rândul tinerilor și foarte apreciat atât pentru conferințele susținute cât și
pentru cărțile publicate.
Tema sub care se va desfășura întâlnirea - „Ortodocși în societatea
multietnică și pluriconfesională actuală” - este una de interes atât pentru
tinerii care trăiesc în străinătate, cât și în general pentru toții creștinii din
vremurile noastre.
Avem bucuria ca și anul acesta întâlnirea să fie onorată de participarea
președintelui asociației, Preasfințitul Episcop-vicar Sofian Brașoveanul, care
va fi alături de tineri pe toată durata evenimentului.
O încheiere deosebită va fi dată în acest an de către un grup de elevi de la
Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, care vor interpreta
piesa de teatru creștin „Hoțul de mărgăritare”, piesă scrisă de Mitropolitul
Bartolomeu Anania.
Ca și în anii anteriori, programul întâlnirii va cuprinde pe lângă conferință și
grupe de discuții, momente de rugăciune și activități de recreere.

Vă așteptăm pe toți cu mare drag!

Înscrieri prin formular la rataliviu@yahoo.com și gs_opran@yahoo.com sau
pe pagina www.atorg-muenchen.de până la 1 septembrie 2014.

10 - 12 oct. 2014
Timmendorfer Strand /
Hamburg

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania

Întâlnirea anuală - Hamburg 2014

Programul întâlnirii
Vineri, 10.10.2014
13:00

Sosirea participanților (cazare de la ora 15:00)

14:00 – 18:00

Vizitarea împrejurimilor, plimbare pe malul Mării Baltice

19:30

Masa de seară
Bine v-am regăsit!

21:15

Rugăciunea de seară

Sâmbătă, 11.10.2014
08:45 - 09:00

Rugăciunea de dimineață

09:15 - 10:00

Micul dejun

10:15 - 12:30

Conferința Părintelui Savatie Baștovoi

13:00 - 14:00

Masa de prânz

14:00 - 15:00

Timp liber 

15:00 - 16:00

Grupe de discuții tematice

16:30 - 17:30

Prezentarea rezumatelor grupelor de lucru
Întrebări și răspunsuri cu Pr. Savatie

18:00 - 18:45

Vecernia

19:00 - 19:45

Masa de seară

20:00 - 21:00

Piesă de teatru

21:30

Discuții libere

Duminică, 12.10.2014
07:00 - 07:30

Predarea camerelor

07:45

Plecarea spre Hamburg

09:00 - 12:30

Utrenia și Sf. Liturghie Arhierească

12:30 - 13:30

Agapă

14:00 - 17:00

Vizitarea orașului Hamburg

18:00

La revedere în 2015 

Înscrieri prin formular la rataliviu@yahoo.com și gs_opran@yahoo.com sau pe pagina
www.atorg-muenchen.de până la 1 septembrie 2014.
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Cazare
Întâlnirea se va desfășura în orășelul Timmendorferstrand/Niendorf, la malul Mării Baltice.
Adresa:
Jugendgästehaus Niendorf
Strandstraße 48
23669 Niendorf/Ostsee
http://www.freizeit-am-meer.de/timmendorfer-strand.html
Camerele sunt de două tipuri:
1. Camere cu 4 paturi cu grup sanitar și duș propriu.
2. Camere cu 6 paturi, cu grup sanitar și dușuri centrale.
La repartizarea pe camere se va ține cont de ordinea înscrierilor.
Prioritate mai mare primesc familiile cu copii mici.
La hostel se vor servi în total 4 mese: cina de vineri seara și trei
mese sâmbătă. Duminica la amiază se va participa la agapa
organizată de parohia din Hamburg.

Înscrieri prin formular la rataliviu@yahoo.com și gs_opran@yahoo.com sau pe pagina
www.atorg-muenchen.de până la 1 septembrie 2014.
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Transport
Timmendorfer Strand/Niendorf este situat la 80 km de Hamburg. Cel mai ușor mijloc de transport
până acolo este mașina (cca. 1h din Hamburg).
Pentru cei care doresc să vină cu trenul, se poate coborî:
 în gara Timmendorferstrand și de acolo cu autobuzul până la Niendorf Hafen, sau
 în gara Lübeck și de acolo cu autobuzul tot până la Niendorf Hafen.
Durata: cca. 2 ore din Hamburg Hbf.
Cel mai apropiat aeroport este cel din Lübeck, dar oferta de zboruri este mai limitată. Următorul
aeroport este cel din Hamburg.
Pentru cei care vor sosi cu trenul sau cu avionul vom încerca să ne organizăm cu tinerii din Hamburg și
cu ceilalți participanți din apropiere pentru a fi preluați cu mașina fie din gara Hamburg (de la
aeroport circulă un S-Bahn direct până la Hamburg Hbf), fie din gara Timmendorferstrand sau Lübeck.
Bineînțeles că acest lucru este posibil doar pentru un număr limitat de participanți, vă rugăm așadar
să anunțați din timp dacă aveți nevoie de transport și la ce oră sosiți.

Costuri
Taxa de participare se calculează în funcție de vârstă și data sosirii și a plecării. În taxă sunt incluse
cazarea și masa. Costurile de transport sunt suportate de fiecare participant în parte.
Taxa de participare

Vineri - Duminică

Sâmbătă - Duminică

Adulți

74 EUR

45 EUR

Tineri (6-26 ani)

62 EUR

35 EUR

Copii (3-5 ani)

40 EUR

25 EUR

Copii mici (0-2 ani)

---

---

Incluse în taxa de participare sunt pentru perioada
 vineri-duminică: 2 nopți cazare și 4 mese;
 sâmbătă-duminică: 1 noapte cazare și 2 mese.

Burse ATORG
Ca în fiecare an, se organizează și anul acesta sistemul de burse „Mărturie prin prietenie - tineri ajută
alți tineri”. Participanții care doresc și își pot permite să susțină fie integral, fie parțial participarea
unui alt tânăr o poate face acordând o astfel de bursă.
Pe parcursul ultimilor ani au reușit să participe astfel la întâlnirile ATORG mai bine de 20 de tineri cu
posibilități financiare reduse. Mulțumim celor care au ajutat până acum și celor care vor ajuta în
continuare.

Înscrieri prin formular la rataliviu@yahoo.com și gs_opran@yahoo.com sau pe pagina
www.atorg-muenchen.de până la 1 septembrie 2014.

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania

Întâlnirea anuală - Hamburg 2014

Formular de înscriere
pentru Întâlnirea Anuală ATORG, 10-12 octombrie 2014, Hamburg
Nume
Prenume
Vârsta
Localitate
Email
Telefon

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Număr de persoane:
1 persoană – vin singur
_ persoane – vin cu familia ( __ copii de ______ ani)
Perioada de participare:
integral (10-12.10) – 74 EUR / 62 EUR
particip și la excursia de vineri
de sâmbătă (11-12.10) – 45 EUR / 35 EUR
Transport:
vin cu mașina
vin cu avionul până la __________________
vin cu trenul/autobuzul până la ________________
Finanțare (sistemul de burse):
solicit ajutor pentru finanțare
aș putea co-finanța la nevoie
1 persoană (74 EUR)

sau

_____ EUR

Alte mențiuni (vă rugăm să menționați numele și vârsta tuturor participanților):

Înscrieri prin formular la rataliviu@yahoo.com și gs_opran@yahoo.com sau pe pagina
www.atorg-muenchen.de până la 1 septembrie 2014.

