Comunitatea Creștinilor în România
cabanele de lemn din tabără,
gospodăriile ţăranilor, pensiuni, în cortul
propriu.
:

Lidia Blidariu
email:lidia.blidariu@yahoo.com
tel.0753143203
Informații: Monica Culda tel: 0753701986 .
monicaculda@hotmail.com

taxă de participare (reducere pentru cei ce
platesc cotizatie) 100 lei;
masa 38 lei/ zi;
cazare tabara: 6 lei/zi
taxa participare 50 lei;
Masa 38 lei/zi;
Cazare tabără:6 lei/zi .
masa 30 lei/zi
Observaţie:
Taxa de participare reprezintă contribuţia
noastră la costurile docenţilor şi a preoţilor cât
şi pentru repararea şi întreţinerea taberei.
Participanții sunt rugaţi să aducă : Noul
Testament; instrumente muzicale, sac de
dormit/salteluță; pelerină de ploaie şi cizme
de cauciuc, pantofi de euritmie, lanterna.
pe traseul Cluj -HuedinBeliș-Gorga
* Până la Huedin cu trenul sau, apoi cu taxi din Huedin
până la punctul Belis Gorga, dupa staţia Dealu Negru,
apoi încă 1 Km de la drumul naţional în dreapta (urmând
indicatorul).
* Cu mașina personală din Huedin până la punctul Belis
Gorga, dupa staţia Dealu Negru, apoi încă 1 Km de la
drumul naţional în dreapta (urmând indicatorul).
* microbuz Cluj, pța M.Viteazul - Belis Gorga,
tel.sofer
0745796026
firma
AlinDorin

Important!
In tabără copiii vor fi supravegheaţi de părinţii lor.
Asistenţa este asigurată doar pe timpul atelierelor
artistice.

*Tabăra Comunităţii Creştinilor se
înfiripă în fiecare an din darurile și
experiențele pe care le aduce fiecare și le
pune la dispoziția celorlalți. Fiecare tabără
devine astfel un moment unic de artă
socială.
* Bunul mers al taberei depinde de
participarea la treburile gospodăreşti,
curăţenie, căratul apei, adusul şi tăiatul
lemnelor!
* Orele de liniște ale nopții încep la 22,30.
Focul de tabără va fi stins până la 23.oo.
* In Tabăra Beliş consumul de alcool este
neacceptat!
* Fumatul este permis doar în locul
amenajat, din afara taberei!
* Telefoanele mobile vor fi închise în timpul
activităţilor şi nu pot fi folosite în jurul
capelei!
* Expresia concretă a respectului reciproc
este respectarea programului şi a regulilor
taberei.

Eul în confruntarea și responsabilitatea
față de sine și față de comunitate

16.00 – Gustare
Dragi prieteni,
Tabăra Belis 2019 va avea două etape:

16.15 - 17.15 – Comunitatea GraaluluiComunitatea crestinilor cu Agenor Crisan

22 – 27 iulie 2019 - Tabăra de lucru va
începe joi, în 22 iulie și se încheie în 27 iulie
cu încheierea cultică și cu strângerea taberei.
Mesele vor fi pregătite intern.

Initiative libere

27 iulie – 4 august 2019 - ”Tabăra mare”
Copii, tineri și adulți vom petrece împreună,
dar și separat, nouă zile pline de experiențe!
Cu cei ”mari” vom aborda tema:

18.30 - Cina

Eul în confruntarea și responsabilitatea
față de sine și față de comunitate

17.30- 18.30 Cercul de seară pentru toţi
participanţii;

19.30 - Cerc de discutii (legate de cult; alte
teme) / concert / jocuri

8.00 Actul de Sfinţire al Omului

21.15- Cercul de seara pentru tineri

9.00 Micul dejun

Focul de tabără -

10.00 - 10.30 Cercul de dimineaţă pentru toți
participanţii; muzică, motivele zilei

23.00 - Noapte bună!

si responsabilitate fată de sine si fața de
comunitate/ Ateliere pentru copii

12.15-13.30 Cursuri artistice : teatru / pictura
meditativă
13.30 – Prânzul
15.00-16.00 Cursuri pentru tineri-introducere
in antropozofie/cursuri artistice

Responsabili:
Pr.Monica Culda,
Pr. Armgard Hasselmann

20.30 Incheierea cultică a zilei
20.45-21.15- Intalnirea responsaililor,
docentilor ; retrospectiva zilei

10.30-11.45 Curs pt. adulţi: Eul in confruntare

Partea artistică va fi sustinuta anul acesta de
prieteni dragi binecunoscuți Alice Popescu
(teatru ”Fantoma casei Canterville” dupa Oscar
Wilde), Judith Dan (muzică), Agneta Cismașiu
(pictură), Marius Malaescu (gimnastica),
Daniela Giurgiu (euritmie cu adulti si copii),
Marie-Helene van Tool (cantat la lira), Ana
Maria Aprotosoaie (lucru de mana), Monica
Nicolici (cantat la flaut, pictat), Cristian
Cerbulescu
(pt.
copii
si
tineri).

Vă invităm la Adunarea generala a
Asociatiei Comunitatea Creștinilor în
România, sâmbătă, 03 august 2019 în Tabara
Belis .
Consiliul de Administraţie

