A missziói felelős jelentése 
a veszprémi egyházmegyében végzett munkáról (2009)


MEE Evangelizációs és Missziói Iroda
1085 Budapest, Üllői út 24.
üi.: Szeverényi János missziói lelkész


Kedves János!

A 2009. évben az alábbi kerületi, megyei és gyülekezeti missziós alkalmakon szolgáltam vagy részt vettem

	Megyei hittanverseny Pápa márc. 21.

Ajkán márc. 6-án Nők világimanapi alkalmára hívtak előadóként.
Márc.18-19-én missziói konzultáció lesz Piliscsabán.
Megyében evangélikus gyülekezetek közül csak nálunk lesz Prochrist műholdas evangelizáció márc. 30-ápr.06-ig.
Egyházkerületi missziói nap lesz Veszprémben május 23-án.
Jún. 07-én Pápán Veszprém Megyei Evangélikus Találkozó lesz. 
Október 10-én országos evangelizáció Budapest-Deák tér.
Megyei szolgálók csendesnapja novemberben Révfülöpön. 
Egyházkerületi Zenei tábor Várpalota júl.12-19-ig.
Megyei presbiteri üléseken, közgyűléseken missziói felelősként való részvétel.

A 2010. évben, mint missziói felelős az alábbi programokat tervezem:
	Missziói nap – Révfülöp

Téma: presbiterek szolgálata a gyülekezetekben, presbiterek képzése 
időpont: tavasszal 
megyei támogatás kérése: igen  - 80.000 Ft.
	Egyházmegyei Zenei Tábor

Helyszín: Várpalota
Időpont: 2010. aug.2-7.
korosztály: általános iskolások
megyei támogatás kérése: igen  - 80.000 Ft.
	Megyei presbiteri üléseken való részvétel.

Megyei missziói munkaközösség indítása és legalább 2 ülés összehívása
megyei támogatás kérése: igen  - 40.000 Ft.
	Pályázatok írása és elszámolása az 1-2 ponthoz.

Kerületi és országos misszió munkában való részvétel felkérés alapján.

	Tisztelettel kérem a missziói munkám segítését a Missziói Központtól a 2010-es évben.

Kérem jelentésem elfogadását!

Szeretettel

Tóth Attila lelkész
Várpalota, 2010.02.03.
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Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!
Örömmel számolok be a közgyűlés előtt a 2008. évben elvégzett és a 2009. évben tervezett szolgálatokról.

A veszprémi evangélikus egyházmegyében missziói felelősként az alábbi szolgálataim voltak a 2009-es évben:

Megyei hittanverseny (ápr.12.) - nyitó áhítat
Megyei presbitérium tagja a missziói felelős. Megyei presbiteri üléseken és közgyűléseken való részvétel.
Ápr.16-17-én missziói konzultáción vettem részt Piliscsabán.
Egyházkerületi missziói nap volt Siófokon május 17-én, ahol csoportvezetői feladatot láttam el.
	Missziói napot tartottunk Tésen május 3-án.

Országos evangelizáción vettünk részt gyülekezetünk tagjaival okt. 11-én Budapesten.
  Nov. 29-én szakmai napot szerveztem a megyében élő presbiterek számára Új utak a gyülekezetek előtt címmel. 
A megyében először indítottuk el az EKE Bibliaiskolát 18 fővel!! 

A 2010. évben az alábbi tervezett kerületi, megyei és gyülekezeti missziós alkalmak lesznek:

	Megyei hittanverseny Pápa márc.21.

Ajkán márc. 6-án Nők világimanapi alkalmára hívtak előadóként.
Márc.18-19-én missziói konzultáció - Piliscsaba
Megyében evangélikus gyülekezetek közül csak nálunk lesz Prochrist műholdas evangelizáció márc.30-ápr.06-ig.
Egyházkerületi missziói nap Veszprém május 23.
Jún.07-én Pápán Veszprém Megyei Evangélikus Találkozó  
Október 10-én országos evangelizáció Budapest-Deák tér.
Megyei családi találkozó
Program: Veszprém megye gyülekezeteiben élő családok napja. Időpont: 2009.11.21. Helyszín: Révfülöp Ordass Lajos Oktatás i Központ. 10-16.ó.
A nap témája: 
„Az anyaméh gyümölcse jutalom.”
A nap programja:
	1. 10.ó. nyitó áhítat – Polgárdi Sándor esperes /?/
	2. 10.30-11.ó. Gyermek a családban – Körmendy Petra dula
3. 11.15.-12.15.ó. Házasság megújulása – Bencze András lelkész és felesége/?/
3. 12.30-13.15.ó. Közös ebéd  
4. 13.15-14.15. Szülő gyermek kapcsolat – Janda Zsuzsa 
5. 14.30-15.30. Égig érő gospel kórus koncertje
6. 15.45-16.ó. Befejező áhítat: Szabó György egyházkerületi felügyelő
A missziói nap alatt gyermekek részére foglalkozást biztosítunk.
A megyében élő evangélikus családokat szeretnénk meghívni a missziói napra. Kiemelten a hittanos szülőket és gyermekeiket szeretnénk megszólítani és hívni a lelkészek segítségével. A fiatal szülőkből egy aktív megyei munkaközösséget szeretnénk létrehozni, akik a 2010-es egyházmegyei ifjúsági munka (tábor )szervezői lennének. A nap célja: 1. a megyében élő evangélikus családok megismerjék egymást, kapcsolatot építsenek ki egymás között. 2. A családok kérdéseire, problémáira megoldásokat keressünk. 3. A család fontosságára felhívjuk a figyelmet.4. A hit fontosságának megmutatása a családi életben. 
	Egyházkerületi, egyházmegyei Zenei tábor Várpalota júl.12-19-ig.

Megyei presbiteri üléseken, közgyűléseken missziói felelősként való részvétel.

Kérem jelentésem elfogadását!
Szeretettel
Tóth Attila lelkész
Várpalota, 2009.02.23.

