Jelentkezésedet
2013. 08.15-ig várjuk!

Általános tudnivalók:
Regisztrációs díj: 1200 Ft

További kérdésedet felteheted:

Szállás: 1500 Ft/fő/éj + 300 Ft IFA

András: 20/233-1272
E-mail: andras43rak@gmail.com

faháztól 100 m-re levő külön férfi – női zuhanyzóval.

SziKati: 20/554-8393
E-mail: szikati.iza@gmail.com

Meghívó az

Infó: 4 ágyas faházakban tábori körülmények között, a

Étkezés: Reggeli : 600 Ft / fő
Ebéd : 1100 Ft / fő
Vacsora : 680 Ft / fő

Jelentkezés: acadebrecen2013@gmail.com

Adult Children of Alcoholics

Alkoholisták Felnőtt Gyermekei

(ACA)
JELENTKEZÉSI LAP
(A jelentkezéshez szükséges adatok az alábbiak.
Elegendő a keresztnév és a helység neve is.)

Országos Találkozójára

Jelentkező neve: .……………………………

DEBRECEN

Címe, tel: ……………………………………
Érkezés: ……. év ……. hó ………nap

2013. augusztus 17-18-19.

Távozás: ……. év ……. hó ………nap
Létszám: ….. fő gyermek …… fő felnőtt
Faház, sátorhely (a megfelelőt húzd alá)
Étkezés rendelésem:
Szombat: ….. reggeli ….. ebéd ….. vacsora
Vasárnap: ….. reggeli ….. ebéd ….. vacsora
Hétfő:

….. reggeli ….. ebéd ….. vacsora
www.aca.hu

Személyes meghívó
Elérhető: http://www.dorcas.hu/

Ez a Te saját meghívód az ACA-ban való részvételre,
illetve arra, hogy gyere vissza közénk.

Autóval: Debrecenből kifelé vagy befelé haladva a 47es számú főúton Hosszúpályi irányába térve tovább a
6-os km-kőnél található a camping.
Autóbusszal: Távolsági busszal Hosszúpályi
felé a Kati Hídon át Dorcas Camping megállóig.

Jelenléted segít nekünk is a saját felépülésünkben.
Tudjuk, hogy számunkra ez a program hatékonyan működik, eddig még senki sem vallott
kudarcot, aki őszintén részt vett benne. Ez a mi
utunk a józan gondolkodás felé, programunk a lelki
béke eléréséhez. Várjuk részvételedet. Az ACA
működik!

Augusztus 17. szombat

Augusztus 18. vasárnap

Augusztus 19. hétfő

10.00-től – Érkezés, regisztráció

07.00-08.00 Reggeli meditáció
Bevezető: Józsi

07.00-08.00 Reggeli meditáció
Bevezető: G. Marika

09.00 – Reggeli – Jó étvágyat!

08.00-09.00-ig – Reggeli – Jó étvágyat!

10.00-11.00
8. Lépés

Mit adott a találkozórészemre?

11.00-12.00 Megjöttem, ismerkedés
12.30 – Ebéd – Jó étvágyat!
14.00-15.00
15 éves az ACA, én
10 éve gyógyulok veletek

Bevezető: M. Éva
16.00-17.00
A tökéletesség hajszolása és az erős kontroll
- gyógyulás a minket nagyon szerető Isten által

Bevezető: Ildikó
17.30 – Vacsi – Jó étvágyat!
18.30-19.30 Al-ateen gyűlés
Bevezető: Cila
19.00-20.00
„Kényszeresen hajszoljuk az izgalmakat”

(Szennyes-lista 8.)
Bevezető: J. Erika
20.00- Pihenő beszélgetés

„Számba vettük mindazokat, akiknek valaha kárára
voltunk, és készek voltunk mindnyájuknak jóvátételt
nyújtani.”

09.30-10.30 Al-ateen gyűlés

Bevezető: Cs. Kriszti

Bevezető: Cila

Istenem, adj lelki békét,
hogy elfogadjam az embereket,
akiket megváltoztatni nem tudok,
bátorságot, hogy megváltoztassam azt,
akit tudok és bölcsességet,
hogy felismerjem, hogy
akit tudok,
az én vagyok!

Téma: A tali ajándékai

11.30-12.30 Al-ateen gyűlés
Bevezető: Cila

10.30-12.00 Búcsú gondolatok

11.30-12.30

12.00 – Ebéd – Jó étvágyat!

Szponzorálás

Bevezető: K. János

Közös beszélgetés

Jó utat!

13.00-13.45 – Ebéd – Jó étvágyat!
14.00-15.00
„Engedd menni! Engedd Istent!”

Bevezető: Éci
16.00-17.00
Van lehetőségem változtatni a hangulatomon, a
stratégiámon és a hozzáállásomon.

Bevezető: M. Éva
ACA lelki béke fohásza

09.00-10.00

17.30-tól – Vacsi – Jó étvágyat!
18.00-20.00-ig Lelkiismereti gyűlés
(ACA országos ügyviteli gyűlés)

20.00-tól – Játék
A játszó gyermeki énem
Szülinapi torta – 15 éves!
Közös zenés tábortűz

Gyere közénk és érezd jól magad!

Kezem kezedbe teszem,
S együtt tesszük meg azt
Mit egyedül nem tudunk.
A reménytelenség érzése elmúlt.
Nem kell többé bizonytalan
Akaraterőnktől függni.
Együtt vagyunk,
És kinyújtjuk kezünket
Egy olyan erő és szilárdsága felé, ami
Hatalmasabb nálunk.
És ahogy megfogjuk egymás kezét,
Olyan szeretet és megértés vesz körül,
Mit legmerészebb álmainkban sem reméltünk.

