
„De akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, 
futnak, és nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el.”

(Ézsaiás 40,31)

Péntek vacsora: Grillezett csirkemell rizzsel, grillezett zöldségekkel
Szombat ebéd: A. Gulyásleves, ízes bukta

B. Zöldségleves, grillezett sertéscsíkok petrezselymes 
burgonyával, vecsési vegyes vágott savanyúsággal

Szombat vacsora: Kapros, tejszínes pulykatokány galuskával
Vasárnap ebéd: Húsleves zöldségekkel, vörösboros

marhapörkölt tarhonyával, vitaminsalátával

JELENTKEZÉS

Jelentkezni az illetékes lelkészi hivatalokon
keresztül lehet. (Jelentkezési lap igényelhető a
lelkészi hivatalokban.) Kérjük, a jelentkezési
lappal együtt fizessék be az igényelt étkezést.
A befizetések után, a találkozót megelőző he-
tekben juttatjuk el a belépő kártyákat és az ét-
kezési jegyeket az illetékes lelkészi hivatalokba.
Jelentkezési határidő: 2018. május 15.

A 2018. évi REND-re érkezők számára szállást
központilag nem szervezünk. (Kivétel a rende-
zők és a több napon is szereplő csoportok.)
Tisztelettel kérjük, hogy gondoskodjanak a
szállásuk megszervezésről! A szállás lehető-
ségekről, többek között, a www.szallas.hu hon-
lapon tájékozódhatnak.

Étel és ital
REND
A 2018. évi REND-en
pénteken a vacsora,
szombaton az ebéd és a
vacsora, vasárnap pedig az ebéd lehetőségét biz-
tosítjuk. Amennyiben előre jelentkezik valamelyik
étkezésre, és a jelentkezési lappal együtt az ét-
kezési igényét is leadja a Lelkészi Hivatalokban,
akkor kedvezményesen kapja meg az ételt. 
Az ebéd illetve a vacsora előjegyzési ára 1300
Ft/menű. 
A helyszínen csak a lacikonyhásoknál lehet ételt
vásárolni.

Kaposvár

RREENNDD
2018
június 29-július 1.

SZÁLLÁS
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KÖSZÖNTŐ

Nyolcadik alkalommal rendezi meg a 
Dunántúli Református Egyházkerület
a REND-et. Ez alkalommal a Somogyi Reformá-
tus Egyházmegye szervezésében, Kaposváron
lesz a dunántúli reformátusság nagy találko-
zója. 
Az idei REND vezérigéje így hangzik:
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
(Ézsaiás 40,31)

Az alapige köré szerveződik minden istentisz-
telet, áhítat, előadás, alkalom és programpont.
Pénteken nyitó istentisztelet, koncert, filmvetí-
tés és a programfüzetben közölt számos prog-
ram várja az érkezőket; – a szombati teljes
napon pedig a 9:30 órai megnyitó után 13
óráig előadások, majd ebéd után, 14 órától
találkozókkal indul a fesztiváljellegű alkalmak,
fórumok, beszélgetések sora, miközben egész
napos program lesz a gyermekek számára is.
Vasárnap közös istentisztelet, néptánc bemu-
tató, zenei programok zárják a fesztivált.

Várunk mindenkit sok 
szeretettel!

TERVEZETT PROGRAMOK

Előadások
„Akik az Úrban bíznak,

erejük megújul” –  bibliai és teológiai alapvetés.
Bízz az Úrban! – a keresztyénség jövője.
Szárnyalj az Úrban! – kegyességi irányzatok és

megújulási mozgalmak a református egyházon
belül és kívül, valamint ezekhez való viszonyunk
lehetőségei.

Erősödj az Úrban! –
mit mutatnak a tények
és a számok, valamint
mit mutathat a remény-
ségünk?

Igehirdetők:
Steinbach József, 
Kató Béla, 
Nagy Csaba

Pedagógus, orvos és 
jogász, agrár és műszaki

értelmiségi találkozók, presbiteri és nőszövetségi
találkozó, kórustalálkozó.

Dunántúli Református Egyházkerület,
Somogyi Református Egyházmegye,
Kaposvári Református Egyházközség

REFORMÁTUS UTCA

EGYÉB PROGRAMOK

MIÉNK A SZÍNPAD
Református iskolák, intézmények, valamint
gyülekezeti csoportok fellépése.

KONCERTEK
Cantores Ecclesiae
Pécselyi Király Imre Rézfúvós Zenekar 
AZÉ, Fábián Éva
Kis Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes 
Vadkerti Imre 

Iskolák, intézmények, 
református missziók bemutatkozása, 
keresztyén kiadók, kézművesek vására.

Kiállítások, filmklub, gyermekprogramok.

ELŐADÁSOK

TALÁLKOZÓK

ISTENTISZTELETEK

leporello 0311.sss:Elrendezés 1 2018.03.13. 11:23 Oldal 2


