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Június utolsó hetében táboroz-

tunk idén Őrimagyarósdon. Témánk
volt: a teremtés 7 napja. Képek vetí-
tésével, kérdésekkel beszéltük át nap-
ról napra a teremtés hetét. Minden
nap tartottunk reggel és este áhítatot,
sok énekléssel. Kirándultunk bicikli-
vel Viszákra, megnéztük az ottani
evangélikus templomot, majd elláto-
gattunk a Tündérkertbe. Terveink

között szerepelt, hogy fürdünk a Vadása-tóban, de
sajnos a hűvös idő ezt a tervünket keresztbe húzta.
Így azonban volt idő és lehetőség bőven sportverse-
nyekre, közös játékokra, számháborúzásra a közeli
erdőben, foci meccsekre a falu szélén lévő pályán.
Rendeztünk bátorság próbát és a tábor te-
rületén éjszakai bujócskát.

Délutánonként kézműves foglalko-
zásokat tartottunk, melyek egyben egy-
másnak készített kis meglepetésként is
szolgáltak. Mindenki arcáról gipsz-masz-
kot is készítettünk, melyet aztán saját ízlés
szerint lehetett dekorálni. Utolsó napon, a
záróalkalomra szülők is érkeztek. A
délután programja már a készülés jegyében zajlott, az
esti Ki mit Tud?-ra. Vacsorára szabad tűzön,
bográcsban főtt pásztortarhonyát ettünk. Még a előtte
lezajlott a várva-várt árverés: a héten gyűjtött
zsetonokért (melyeket segítségnyújtásért,
szobarendért, terítésért, különböző versenyeken való
ügyeskedésért lehetett begyűjteni) lehetett licitálni 1-
1 tárgyra, melynek értékére, fontosságára csak a
kikiáltási árból lehetett következtetni, hiszen
pokrócokkal volt minden letakarva. Az áhítat után az
est könnyedebb része következett: a Ki Mit Tud?

ahol többnyire tréfás
jelenetek hangoztak el,
vagy éppen ügyességi
bemutatót láthattunk.

2013. július 31. és
augusztus 2. között tar-
tottuk gyülekezetünk
napközis táborát az új
Gyülekezeti Otthonban.
Nem titkolt célunk volt,
hogy azok a gyermekek is eljussanak táborba, akik
valamilyen okból nem tudtak eljönni Őrimagyarósdra
a nyár elején. Legnagyobb örömünkre Bobáról és a
környező falvakból több, mint 40 gyermek gyűlt
össze. Témánk volt: Templom-otthon, otthon-temp-

lom, mellyel azt hangsúlyoztuk, hogy a
Gyülekezeti Otthon és  templom váljék
ugyanúgy a gyermekek életének részévé,
mint a családi otthonuk. Sok játékkal, lo-
csolkodással, kézműves foglalkozással
vártuk a gyermekeket, melyeket egy-egy
kiadós étkezés szakított csak meg. Reggel
rövid áhítatot tartottunk sok-sok éneklés-
sel, majd délután úti áldással indítottunk

útnak mindenkit.
Már a táborok szervezése közben felmerült az

ötlet, hogy az ősz elején újra jó lenne találkozni a tá-
bori résztevőkkel. Ezért is szerveztük meg szeptem-
berben Bobán a Tábortalálkozó. Közös éneklés után
egy rövid áhítatot követően felelevenítettük közös
élményeinket, ki-ki elmondhatta, mi történt vele az-
óta. Az alkalmat közös vacsora zárta. A délután fo-
lyamán végig a nyáron készült képeket vetítettük ki.

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon
részt vett és segített, hogy ez a tábor és a találkozó
létre jöhessen.

Köszönjük!
A Bobai Evangélikus Templomért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szelestey László hozta tudomásunkra néhány

héttel ezelőtt, hogy megérkezett az Alapítvány számlájára az a 236 679.- Ft, melyet az elmúlt évben (2012.) befizetett
adóink 1%-nak felajánlása nyomán utalt át Alapítványunknak a NAV. Ide kívánkozik azonban az a hír is, amelyet
ugyancsak néhány héttel ezelőtt tett közzé Egyházunk evangelikus.hu című internetes portálja: A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház kitűzött céljainak megvalósítására 265 430 329.-Ft érkezett az 1%-okból.

Mik is ezek a célok? Egyházközségi szinten az 1%-os felajánlásokból évről évre kisebb nagyobb javíttatásokat vé-
gez el az Alapítvány a templomon. A nyár folyamán elkészült a templom előtti járda térkő borítása, melyet ugyancsak az
Alapítvány finanszírozott. Terveink között szerepel a közeljövőben, adományokból és az Alapítvány támogatásával, egy
új úrvacsorai készlet beszerzése. Országos szinten az 1%-ból diakóniai munkát, oktatási feladatokat finanszíroz egyhá-
zunk.

Ezúton is megköszönjük minden testvérünknek, akik az adójuk 1+1%-nak felajánlásával helyi szinten és országos
szinten támogatják a közösség érdekében végzett munkát. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon.

Egyházfenntartói járulék beszedése.
Törvényeink kimondják, hogy az tartozik bele az egyházközség választói névjegyzékébe, aki elmúlt 18 éves (nagykorú),
konfirmált és a gyülekezet anyagi terheiből is kiveszi a részét. Ebben az esztendőben egyházközségünk területén sok
beruházás indult el, vagy éppen fejeződött be: a kemenespálfai templom fűtés kiépítése, a bobai új Gyülekezeti Otthon
felépülése, vagy a nemeskocsi templomfalújítás, melynek kivitelezési munkái ezekben a napokban indulnak el.
Mindezek különösen nagy anyagi terhet jelentenek a gyülekezeteknek. Ezért, ha lehet még inkább szeretnénk a testvérek
szívére helyezni az egyházfenntartói járulék befizetésének fontosságát, mely idén havi 500 Ft/fő (évi 6000 Ft). A
befizetés gördülékenysége érdekében tartunk ún. „beszedő napot” a gyülekezet területén.
Boba: november 20. (szerda) és december 4. (szerda) 16 órától 18 óráig. (Természetesen minden nap lehetőég van a
befizetésre a Szeretetszolgálat irodájában Horváthné Ovádi Nikoletta pénztárosnál.)
Kemenespálfa: november 15. (péntek) 16 órától 17 óráig.
Nemeskocs: a hagyományoknak megfelelően, kérjük a gondnok asszonynál (mielőbb) fizessék be a testvérek.

Gyülekezeti hírlevél 5/6. oldal — 7. évfolyam, 3. szám, 2013. november 11.


