„Zu Gast bei Gruppe Hagenbüchach“ vom 30.09. bis 2.10.2022
Vom Saisampanverein möchten wir uns gerne ein paar Tage in der Freien Evangelischen Gemeinde in Karlstadt
treffen. Dort sind auch Familie Deibel zuhause. Die Gruppe Hagenbüchach, die dort in der Nähe ihren Treffpunkt
hat, lädt alle thailändischen und deutschen Interessierten herzlich dazu ein.
Karlstadt liegt ja im mainfränkischen Weinanbaugebiet,- vielleicht machen wir einen Abstecher um einen
Eindruck von den Weinbergen, den Arbeiten darin bis zur Ernte der Weintrauben zu bekommen. In jeden Fall ist
unser Vater im Himmel der Weingärtner, und wir wollen in diesen Tagen gemeinsam von ihm und auch
untereinander lernen.

Zeit: Freitag, 30.09. ab 14 Uhr bis Sonnntag, 2.10., nach dem Mittagessen. Wer möchte, kann verlängern bis
Montag, 3.10. nach dem Frühstück.
Sonntag Vormittag findet ein Gottesdienst mit der Gemeinde statt. Bitte bringt thailändische Kleidung mit.
Kosten (Verpflegung): 30.09. bis 2.10.: 40,00€ pro Person, bei Verlängerung: zusätzlich 10€.
Unterkunft: in Hotel, Pension oder in den Gemeinderäumen mit Schlafsack und Matte, Yupin Deibel kann hierzu
angerufen werden: 0171/2910408.
Anmeldung bitte bei: Pimpicha Lehnert: 0177/8477048
Adresse: Freie evangelische Gemeinde, Bodelschwinghstrasse 71, 97753 Karlstadt, karlstadt.feg.de
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit euch!
Das Vorbereitungsteam, mit Hans Georg und Pimpicha Lehn ert

โอบรรัก รวมใจ ใหห้พลรัง

สายสรัมพรันธธ์ กลลลม ฮาเกนบบือชาค (Hagenbüchach ) มมีความยยินดมีขอเชยิญพมีพี่นห้อง และผผห้ทมีพี่สนใจมาใชห้เวลารล วมกรัน
ในบรรยากาศทมีพี่อบอลลนแบบครอบครรัว
ณ. ครยิสตจรักร Freien Evangelischen Gemeinde in Karlstadt.
Bodelschwinghstraße 71
97753 Karlstadt

วรันศลกรธ์ทมีพี่ 30 กรันยายน – วรันอาทยิตยธ์ทมีพี่ 2 ตลลาคม ค.ศ. 2022
เดยินทางมาถถึงสถานทมีพี่ วรันศลกรธ์ ทมีพี่ 30 กรันยายน ไดห้ตต รังแตลเวลา 14.00 น.
หลรังอาหารเยย็น มมีโปรแกรม
วรันเสารธ์ หลรังอาหารเชห้า เสรยิมพลรังดห้วย หรัวขห้อ ….......
หลรังอาหารเทมีพี่ยง เชบืพี่อมสรัมพรันธธ์ ชมเมบือง Karlstadt กรับเจห้าถยิพี่น อนถึงพี่ พระบยิดาพระเจห้าของเรากย็คอบื เจห้าของสวนองลลน
มยิใชลหรบือ?(ยอหธ์น 15,1-2) ดรังนรัตนเราอาจจะไปชมไรล องลลนและวยิธมีการผลยิตไวนธ์ (อาจมมีการเปลมีพี่ยนแปลงโปรแกรม )

หลรังอาหารเยย็น สรันทนาการ
วรันอาทยิตยธ์ หลรังอาหารเชห้า รล วมนมรัสการกรับครยิสตจรักร (กรลณานนาชลดไทยมาดห้วย)
หลรังอาหารเทมีพี่ยง เดยินทางกลรับบห้าน สนาหรรับทลานทมีพี่ตห้องการอยผตล ลอ สามารถเดยินทางกลรับไดห้ในวรันจรันทรธ์หลรังอาหารเชห้า
ทมีพี่พรัก ทลานทมีพี่ตห้องการพรักในครยิสตจรักร กรลณา นนา ถลงนอน และฟผก (โยคะ Matte) มาดห้วย
ตยิดตลอ คลณยลพยิน ไดเบยิล
เบอรธ์โทร 0171 2910408
สล วนทลานทมีพี่ตรัองการพรักทมีพี่โรงแรม หรบือ Pension สามารถหาทมีพี่พรักเองไดห้ หรบือตยิดตลอ คลณยลพยิน ไดเบยิล
ตยิดตลอสอบถามและจองไดห้ทมีพี่
คลณ พยิมพยิชา เลแนรธ์ท เบอรธ์โทร 0177 8477048
ราคา คลาอาหาร วรันทมีพี่ 30 กรันยายน – 2 ตลลาคม 40 ยผโร ตลอทลาน
สนาหรรับทลานทมีพี่อยผตล ลอถถึงวรันจรันทรธ์หลรังอาหารเชห้า จลายเพยิมพี่ อมีก 10 ยผโร
แลห้วพบกรันนะคะ
ฮรันสธ์ -เกยอรธ์ก พยิมพยิชา เลแนรธ์ท และทมีมงาน
เจห้าภาพ พมีพี่นอห้ งสายสรัมพรันธธ์ กลลลม ฮาเกนบบือชาค

