VOLYNĚ

potřebuje pomocnou ruku
Česko-švýcarský pracovní pobyt
8. až 15. července 2006
pro všechny od 17 do 99 let*
let*
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Co nás čeká?
LIDI - pozvali jsme skupinu mládežníků ze
švýcarského reformovaného sboru ve WindischHausen, kteří přijedou se svým diakonem a
presbyterem. Nyní zveme vás - kolektivy mládeže,
jednotlivce, rodiny (počet je omezen!!!)
PRÁCE - každý den bychom chtěli věnovat práci na
úpravě sborového domu - odvlhčení domu
(meliorační okop okolo domu), srovnání povrchu
dvorku, pokládka kamenné dlažby, úprava
kamenného schodiště. Příprava dřeva na otop,
výmalba. Případně další práce.
Práce bude připravena pro silné hochy i slabé dívky
a naopak.
VOLNÝ ČAS - pozdní odpoledne bychom pak chtěli
věnovat odpočinku, sportu, výletům do okolí,
pobytům přírodě, slíbeno je promítání filmu v
místním kině, případně návštěva památek
Připravený budou také hry, rozhovory a diskuse.
Chtěli bychom také napomoci seznámení obou
skupin, obou kultur.
S sebou potřebujete jen pracovní oblečení a obuv,
spacák. Úrazové pojištění nezajišťujeme.

PŘIHLÁŠKA
Česko-švýcarský pracovní pobyt - Volyně
8.až 15. července 2006
Jméno: …………………………………………………

Budovu bývalé dívčí školy má evangelická církev v
užívání od dvacátých let dvacátého století. Po více než
třicetiletém období administrace má sbor svého kazatele
od října 2004. Přibližně i tu dobu je budova bez
vnitřních stavebních úprav a udržování. Ještě v roce
2003 zde nebylo ani splachovací WC.

Datum narození / věk: ………………………………...
Adresa: …………………………………………………
Mobil / pevná: …………………………………………
Email: ………………………………………………….
Odhadněte svou zručnost:

Co mohu nabídnout pro volný čas a odpočinek:

Staršovstvo sboru se rozhodlo sborový dům
zrekonstruovat a nabídnout jeho prostory do užívání
širší veřejnosti. Postupně se tak zanedbaný dům mění plánem je nově vybudovat sborovou místnost, farní byt,
sborovou kuchyňku. Vzniká zde prostor pro ubytování
skupin mládeže, sociální zařízení a klubovna s
tělocvičnou pro volný čas. Na dvoře plánujeme
zbudování prostor pro komorní koncerty a divadelní
představení.
Finance na rekonstrukci sháníme z různých zdrojů salár a sbírky, dary od příznivců, Jeronymova jednota,
zahraničí, fondy a nadace, město a kraj. Velmi důležitá
je samotná práce nás členů sboru a našich přátel. Přímo
pod našima rukama tak vzniká dílo, ke kterému opět
získáváme vztah.
Chcete-li nás podpořit, budeme rádi - ruce k dílu,
věcné dary, finance, nápady, modlitby ...

Podpis: …………………………………………………

bankovní účet FS Volyně 0681 127 399 / 0800

