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Soome,
misjonikursusele!
Soomes!
Organisatsioon
Kylväjä pakub ühele eestlasele võimalust

osaleda misjonikursusel septembrist kuni detsembrini 2017.
Majutus ja toit on Eestist osavõtjale tasuta. Intensiivne õppetöö
toimub kas soome või inglise keeles Soomes kohapeal.
Kursuslaselt oodatakse kõrgharidust ja vähemalt kahte aastat
töökogemust. Kursuse läbimine ei kohusta minema misjonitööle.
Lisainfo: Helene Toivanen, tel 5646 4135, helene.toivanen@eelk.ee.
Otsustamisaega on kuni aprillini 2017.

Märtsis õpetame taas „Kasvuaega” läbi viima
Ootame huvilisi kogudusekooli „Kasvuaeg” juhendajate
õppepäevile EELK Tartu Maarja koguduse majas (Õpetaja 5).
Tänavu on õppepäevi kolm: 11.03 ja 25.03 kell 10-17, 26.03 kell 12
jumalateenistus, lõuna ning kell 14-18 jätkub koolitus.
Kursus annab õiguse „Kasvuaja“ materjalide kasutamiseks oma
koguduses. Oodatud nii koguduste vaimulikud kui ka need ilmikud, kes
vaimuliku hinnangul sobivad kogudusekooli läbi viima.
“Kasvuaeg” juhatab, mida tähendab olla kristlane, kuuluda
kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.
Materjal jaguneb kuueks põhiteemaks: Palve ja Piibel, Usuelu alused,
Kristlasena kasvamine, Koguduse liikmeks olemine, Kristlaste ühine
vastutus, Hingehoiukursus - Issanda jalajälgedes. Põhiteemad koosnevad
moodulitest, mida saab kombineerida väikerühma, leerikooli, piiblitunni
jm läbiviimiseks.
Juhendajate õppepäevad sisaldavad õpetust materjalide
kasutamisest, samuti vaimulikku osa. Arutletakse teemade üle ja
rakendatakse kuuldut praktikasse.
Osaleda tuleb kõigil päevadel, hind kokku 25 €.
Küsimused ja registreerimine:
koordinaator Helene Toivanen, tel 5646 4135, helene.toivanen@eelk.ee.
Registreerida hiljemalt 5. märtsiks 2017.

Kasvava koguduse võti on misjonitöö

Põltsamaale tuli 23 piibliõppijat
27-28. jaanuaril algas Põltsamaa pastoraadis
kolmas EELK Täiskasvanute Piiblikursus.

Kokku saadakse traditsiooniliselt üheksa korda aastas, kahel
päeval kord kuus. Loenguid ja seminare piibli- jm vaimulikel
teemadel peavad kõrgkoolide õppejõud.
Esimestele loengutele tuli 23 huvilist. Kaks mahuks
kursusele veel – kiirustage! Liituda saab veel ka veebruaris.
Kursust korraldab Misjonikeskus koos TÜ usuteaduskonna ja
EELK UI-ga.

Seminar Tartus
"Aafrika kultuur
ja meie"
Misjonikeskus soovitab:
EELK Tartu Maarja koguduse ja MTÜ Sambia
Sõbrad koostöös toimub 18.02 Aafrika-misjoni
teemaline õppepäev.

Aafrika kultuuri ja eluviisi tutvustab kogudusemajas Õpetaja 5
kell 11-14.30 aastaid Aafrikas elanud ja töötanud misjonär
Martti Toivanen.
Sissepääs kõigile huvilistele vaba; toetada saab
Sambia abivajajaid.
Et mitte jääda kohvi ja koogita, tasub oma tulekust
teatada tel 5556 3876 või sambia.sobrad@gmail.com.
Vt ka: sambiasobrad.com

Eelmised „Kasvuaja” õppepäevad toimusid 2016 sügisel Tallinnas Misjonikeskuses.

SA EELK Misjonikeskuse töö toetub annetustele. Annetusi võib teha nii ühekordseid kui luua pangas püsikorraldus
arveldusarvetele EE551010602016015008 (SEB) või EE482200001120254269 (Swedbank).
Täname kõiki, kes on võtnud südameasjaks misjonitöö toetamise!

