
Vă�  mulț	umim că�  ăț	i ăles să�  fiț	i î�mpreună�  cu noi lă Conferinț	ă Europeănă�  de ținereț

s	 i fămilii. Speră�m că�  ăceăsță�  să� rbă� țoăre ă bisericilor evănghelice romă�ne din Europă să�  fie

benefică�  ăcțuălei generăț	ii s	 i să�  ăducă�  î�n biserici țrezireă de căre ținerii ău nevoie.

Măi lipsesc puț	ine zile pă�nă�  lă finălizăreă î�nscrierilor de ăceeă vin cu rugă�mințeă

de ă făce s	 i î�nscriereă efecțivă�  lă liderul grupului din biserică locălă�  din căre făceț	i părțe.

Liderii  de  ținereț  din  biserici  î�mpreună�  cu  păsțorii  ău desemnăț  persoănele  căre  să�  se

ocupe de î�nscrieri. Aceăsță�  î�nscriere consță�  î�n ăchițăreă sumei pențru opț	iuneă doriță�  (70 E

– persoănă�  /ămbele Conferinț	e; 50 E – persoănă�  / Conferinț	ă ținereț; 30 E – persoănă�  /

Conferinț	ă de fămilii). Pențru ălțe opț	iuni țrebuie să�  vă�  ădresăț	i liderului de grup pențru

dețălii. Odăță�  cu ăchițăreă sumei veț	i fi î�nscris	 i pe Tăbelul căre vă fi țrănsmis imediăț după�

15 Ocțombrie pențru orgănizăreă cămerelor. Î1n ăcesț Tăbel vă fi țrecuță�  s	 i cămeră pențru

căre ăț	i opțăț.

Î1nscriereă  online  esțe  doăr  informățivă�  s	 i  ăpreciem  că�  ăț	i  fă� cuț-o  dăr  ăcum

urmeăză�  să�  ăchițăț	i lă î�nscriereă î�n Tăbel sumă necesără�  s	 i să�  vă�  î�nscrieț	i efecțiv pe lisță de

grup ă bisericii voăsțre.

Dăcă�  nu veniț	i cu un grup orgănizăț său Biserică voăsțră�  nu ă orgănizăț un grup

puțeț	i să�  vă�  î�nscrieț	i s	 i individuăl său că fămilie dăr țrebuie să�  scrieț	i un emăil î�n căre să�

specificăț	i ăceăsță�  ințenț	ie.

Vă�  ățăs	ez s	 i Tăbelul pe căre î�l ău țoț	i liderii de grupuri. Î1n căzul î�n căre nu ăț	i fosț

î�nscris	 i pe un Tăbel î�n biserică voăsțră�  său veniț	i î�n mod individuăl, țrebuie să�  complețăț	i

ăcesț Tăbel cu țoț	i părțicipănț	ii din grupul/fămiliă dvs. s	 i să�  țrănsmițeț	i ăcesț Tăbel pă�nă�

cel  ță� rziu  15 Octombrie pe  ădresă  de  emăil:  conferintaeuropa@philadelphiamansue.it

său prin Whățsăpp lă nr. +39.328.8697.983 Mărius Livănu. Sumă țoțălă�  î�nscrisă�  pe Tăbel vă

fi ădusă�  lă Conferinț	ă�  s	 i î�nmă�năță�  liderului căre se ocupă�  de cei căre nu vin î�n grupuri mări

s	 i  orgănizățe.  Î1n  căzul  dvs.  țrebuie  să�  conțăcțăț	i  pe  frățele  Adrian  Amariei  (  +39.

328.409.6726 ) căre se vă ocupă de eliberăreă chițănț	ei s	 i î�nmă�năreă cheilor de lă cămere,

ă bonurilor de măsă� , bră� ț	ă� rilor de ințrăre s	 i ă ecusoănelor.

Pențru dețălii nu ezițăț	i să�  ne scrieț	i său să�  ne conțăcțăț	i țelefonic.

Î1n  sperănț	ă  că�  vom  pețrece  un  țimp  minunăț,  vă�  ăs	țepță�m  s	 i  vă�  dorim

binecuvă�nțăre deplină�  din părțeă Domnului!

                                                                                                               Păsțor, 

                                                                                                               Mărius Livănu
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