5. – 9. září 2014

Schwäbisch Gmünd, u Stuttgartu, NSR

1. kongres Služby žen Interevropské divize
představení cílů a aktivit Služby žen
v jednotlivých uniích / duchovní poselství /
přednášky / workshopy

obohatit – uschopnit – potkat své bližní
www.women.eud.adventist.org

Přednášející

Heather-Dawn Small

Vedoucí Služby žen při Generální konferenci,
obor pastorační služba ženám.

Raquel Arrais

Zástupkyně vedoucí Služby žen při Generální
konferenci, obor pastorační služba.

Denise Hochstrasser

Vedoucí Služby žen při Interevropské divizi s bohatou a autentickou praxí ve službě ženám. Iniciuje
programy a vzdělávání žen v zemích naší divize.

Carla Park

Ředitelka Centra pro duchovní život a integritu.
Asistující profesorka Vztahových studií, Univerzita
Loma Linda. Vytváření multidisciplinárních programů pro truchlící. Přednáší v řadě zemí na témata
spiritualisty, zdraví, zdravých emocí a mezilidských
vztahů.

Waris Dirie

Zvláštní vyslankyně OSN, bývalá modelka
a herečka, autorka zfilmované knihy Květ pouště
a aktivistka pro lidská práva (ženská obřízka).

Evelyn Brenda

Pracuje pro Službu žen a ADRA Německo, podporuje 3 záchranná centra v Keni. Nezávislá konzultantka pro Evropskou unii.
Je maminkou nejen svým vlastním dětem, ale
i svým 250 dívkám, které jí říkají mami.
Její modlitba: „Pane, učiň mne nádobou svého
milosrdenství, a ať je to vše o Tobě.“
a další

Místo konání
Křesťanské hostitelské centrum, Haus Schönblick
Willy-Schenk-Strasse 9, 73527 Schwäbisch Gmünd, NSR (poblíž Stuttgartu)
• kapacita ubytování 450 osob
• moderní objekty a krásné okolí (středisko je zapojeno do zemské
zahradnické výstavy 2014)
http://www.schoenblick-info.de

Ubytování
• v hlavní budově Schönblick
• v penzionech v městečku Schwäbisch Gmünd
• v mládežnické ubytovně

Finanční náklady
• 190 € — ubytování v hlavní budově, strava, účastnický poplatek
• 60 € — účastnický poplatek, obědy, večeře + ubytování
v penzionech či ubytovně (3 noci včetně snídaní) — cena
ubytování podle konkrétního hotelu, penzionu či ubytovny
blíže o ubytování na: http://women.euroafrica.org/women-in-action
menu vlevo: Accomodation and Lodging (konkrétní ubytovací objekty)

Jednací řeč
• angličtina
• němčina
• překlad do sluchátek zajištěn
vše o kongresu: http://women.euroafrica.org/women-in-action

Přihlášky
zájemkyně z České a Slovenské republiky, hlaste se výhradně
na adrese: psustkova@casd.cz, tel.: +420 731 734 731
zde rovněž další informace

Jsou zvány všechny ženy, které se rády dávají
motivovat k plnému životu a službě

Schwäbisch Gmünd, Německo
je vhodným místem pro konání kongresu Služby žen z celé Interevropské
divize, protože leží uprostřed tohoto teritoria

Women in Action – Ženy v akci
• Obohatit
Ženy jsou povzbuzovány k osobní zbožnosti a utvrzovány v duchovním
růstu. Vnitřně vyrovnané mohou tak podepřít jiné. Interevropská divize
se snaží působit v tomto směru už od ustavení oddělení Služby žen.
• Uschopnit
Ženám se nabízí odborné a metodické vzdělání, aby mohly vyvíjet aktivity a vytvářet projekty pro ženy ve sboru i v okolí. Vzdělávací program
byl spuštěn v roce 2010.
• Potkat své bližní
I když Služba žen působí ve všech třech oblastech: obohacení, uschopňování i potkání, bude počínaje kongresem „Ženy v akci“ především
podporovat vytváření malých skupin, kde můžeme „potkat“ své bližní —
jiné ženy, které žijí blízko nás. K tomu chce kongres přinést impulzy.

Pořádá
Generální konference Církve adventistů sedmého dne
Služba žen, Schosshaldenstr. 17, Bern, Švýcarsko

www.women.eud.adventist.org

