2019 کنفرانس تابستانی

Sommerkonferenz 2019
persischsprachiger Gemeinden
von Donnerstag 25.07.2019 ; 16:00 Uhr
bis Sonntag
28.07.2019 ; 14:00 Uhr
Veranstaltungsort:

کلیساهای فارسی زبان
16:00 ساعت

14:00 ساعت

CVJM - Haus Siegerland
Neue Hoffnung 3,
57234 Wilnsdorf
Tel: 02739-595311
Gastredner:

25.07.2019 از پنج شنبه
28.07.2019 تا یکشنبه

: محل کنفرانس
:مهمان
کنفرانس
مکان خادمین

Eheleute Louise und Dr. Feridoon Mokhof خواهر لوئیز و برادر دکتر فریدون موخوف
Themen-Komplex:
Mann, Frau, Ehe
und
Familienleben
und

:موضوع کنفرانس
مرد و زن و ازدواج و خانواده و

Die
Eheleute
Louise
تعلیم و تربیت فرزندان
Dr.Feridoon Mokhof werden zu uns
sprechen und uns durch Gottes
امسال این زوج عزیز خدمت پیام و تعلیم زندة خداوند را عهده دار
Wort stärken und ausrüsten.
Die
Hauptdienstbereiche
der
، خواهر لوئیز در زمینه های مشاوره مسیحی بطور خاص خانواده.میباشند
Schwester
Louise
sind  آموزش و تعلیم در خصوص تربیت فرزندان کلیسای خداوند را،خدمت شفا
Orientierungshilfe in der christlich.خدمت می نماید
ethischen
Themen,
bzw.
Familienseelsorge. Ihr Dienst und برادرموخوف از دانشگاه کلورادو دکترای االهیات خود را کسب نمودند و تا
Einsatz zur Unterstützung ihres  ترجمه بیش.کنون کتابهای زیادی را به تحریر ایشان به چاپ رسیده است
Mannes ist vorbildlich und baut die
از دهها کتاب و هشتاد مقاله به توسط ایشان بیانگر خواندگی خاص این
Gemeinde Christi auf.
Bruder Mokhof hat in Colorado  اکثر.عزیز در ارائه و توسعه ادبیات مسیحی به زبان فارسی و آذری میباشد
promoviert in Theologie. Bislang
. قابل دسترسی هستندwww.feridoon.com این آثار در سایت
wurden viele Bücher von ihm
veröffentlicht. Die Übersetzung von
mehr als zehn Büchern und über
achtzig Artikel prägen die christliche
CVJM-Haus Siegerland
Literatur in Farsi. Diese Werke kann
man
überwiegend
unter
www.feridoon.com nachlesen.
PKW-Anreise:
Autobahn 45 Abfahrt Wilnsdorf fahren.
Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt
(Wilnsdorf) nehmen.
An der nächsten Ampelanlage links auf die
Einsiedelstraße abbiegen, danach den Ort
Wilnsdorf verlassen. Nächste Straße rechts
in die „Neue Hoffnung“ abbiegen.
Dem Straßenverlauf für 300m folgen.
Auf der rechten Seite ist die CVJMJugendbildungsstätte Siegerland

h

Veranstalter:

:بر گزار کنندگان

Bund FeG & Allianz - Mission
Willi Ferderer, Referent für Internationale Arbeit in Deutschland
Tel. +49 160 / 58 78 701 / +49 2774 93140
w.ferderer@allianzmission.de
mehr dazu unter: www.akigad.feg.de
Achtung:
Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

:توجه
.شرکت در کنفرانس فقط توسط ثبت نام امکان پذیر است

:هزینه کنفرانس

Konferenzgebühren:

شامل پذیرایی کامل

Inkl. Vollpension
(außer Bettwäsche und Handtücher – diese bitte
mitbringen !)

Kinder-Programm + Betreuung
Kinder bis 2 Jahre

frei

von 3 bis 8 Jahre

70 Euro

von 9 bis 15 Jahre

95 Euro

ab 16 Jahre
Tagesbesucher

)(لطفآ مالفه و روبالشتی و حوله را به همراه بیاورید

برنامه مخصوص کودکان و مراقبت از آنها

رایگان
 یورو70

 سال2 کودکان تا
 سال8  سال تا3 از

 یورو95

 سال15  سال تا9 از

 یورو145
 یورو40

 سال به باال16 از
هزینه شرکت روزانه

145 Euro
40 Euro

Alternative Unterbringung:
Massenlager für Männer, oder Frauen 85 Euro
Zelten: 70 Euro (begrenzt)

Bitte beachten Sie:

:امکانات دیگر
در سالن بزرگ با استفاده از کیسه خواب برای خانم ها یا
 یورو85 آقایان
 یورو70 )استفاده از چادر در محیط کنفرانس(محدود است
:لطفاً توجه نمایید
. می باشد01.07.2019 تاریخ پایان ثبت نام تا

Anmeldeschluß: 01.07.2019
Die Anmeldung wird erst mit Eingang der
vollständigen Konferenzgebühr gültig.
SKB Witten.IBAN: DE86 4526 0475 0009 1109 00
Verwendungszweck: Farsi-Freizeit 2019
Bei Absage nach dem 01.07.2019 muss 70% der
Konferenzgebühr bezahlt werden.

رسمیت پذیرش فقط با پرداخت کامل هزینه کنفرانس شکل
.می گیرد
به دلیل رزرو جا و تدارکات کنفرانس برای هر فر د ثبت نام
 موظف به، شخص متقاضی در صورت عدم شرکت،شده
. از هزینه کامل کنفرانس می باشد% 70 پرداخت


Anmeldung:
:برگه ثبت نام
Name, Vorname:

نام و نام خانوادگی

___________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer:
:خیابان و شماره پالک
___________________________________________________________________________________
PLZ, Ort:
:شهر و کــد پستی
___________________________________________________________________________________
Gemeinde und zuständigen Pastor:
:کلیسای معرف و نام شبان
___________________________________________________________________________________
Telefon / E-Mail der Gemeinde (bitte gut leserlich!)
: ایمیل/ تلفن
____________________________________________________________________________________

