Várjuk a gyermekeket az evangélikus
hit és erkölcstanoktatásra!
A Budavári Evangélikus Egyházközség
bemutatkozása
Gyülekezetünk, a Budavári Evangélikus Egyházközség
elsősorban a Budapest I. és II. kerületében élő
evangélikusokat fogja össze. Tagjainak a száma közel 3000
fő.
A gyermek- és ifjúsági szolgáltban, valamint a hit- és
erkölcstan oktatásban lelkészek és hitoktatók vesznek
részt, önkéntes segítők bevonásával.
Gyülekezeti hitoktatás: A gyülekezetünk termeiben több csoportban tanítjuk a
gyermekeket és a fiatalokat, óvodás kortól az egyetemista korosztályig. Tanév
közben több kirándulás és gyermek-program, nyáron pedig egy hetes nyári
tábor, illetve egy napközis tábor jelenthet élményt a gyerekeknek.
Gyülekezeti hittanórák ideje: (a tanév idején):
Péntek 17.30-kor (alsós, felsős, konfirmandus, gimis és egyetemista csoport)
Vasárnap 11.00-kor (ovis, alsós és felsős csoport)
A hittannal párhuzamosan a szülőknek pénteken beszélgető kör van, vasárnap
pedig az istentiszteleten vehetnek részt.
Iskolai hit és erkölcstanoktatás: Ahol a szülők részéről igény mutatkozik rá,
és a gyermekeiket beíratják, az iskolákban is megszerveztük a választható hités erkölcsoktatást. Az I. és II. kerületben 22 oktatási intézményben vagyunk
jelen!
Tanmenetünk a Szentíráson alapul, de nemcsak a Biblia-ismeret és az egyház
tanításának megismerése a célunk, hanem a mai kérdésekre való autentikus
válaszok keresése is. Színes, korszerű tankönyveink vannak.
Várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, aki evangélikus templomban
voltak megkeresztelve, illetve a családjuk evangélikus kötődésű.
Várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik nincsenek
megkeresztelve, de érdeklődnének az evangélikus hit és erkölcstan iránt.
Várjuk azokat, akik szívesen beszélgetnek a hit kérdéseiről kis csoportokban,
vagy evangélikus középiskolákban tanulnának tovább.
VÁRJUK A SZÜLŐK ÉS A GYERMEKEK JELENTKEZÉSÉT!

Lehetőségeink szerint akár egy gyermek oktatását is vállaljuk!
Az evangélikus hitoktatásról, a tanmenetről többet megtudhat:
https://hitoktatas2.lutheran.hu honlapról!
A szülők érdeklődésére szívesen adunk külön részletes tájékoztatást!
Elérhetőségeink:
Cím: 1014 Budapest,
Táncsics Mihály u. 28.
Telefon: 356-97-36
Mobil: 0620-387-9572
E-mail: budavar@lutheran.hu
Honlap: www.budavar.lutheran.hu
Hitoktatók:
Kovács Kata,
Fülöp Mónika
Kruchio Bianka,
Wölfel Mihály
Péterné Mestery Rita
Takács Hajnalka
Szendrei Andrea

Az iskola jelenlegi evangélikus
hit- és erkölcstan oktatója:
…..............................................
Elérhetősége:
..............................................
@..............................................

Lelkészek:
Bencéné Szabó Márta, Bence Imre,
Péter Zoltán
A hitoktatók személye a tanév elején változhat, s az iskolák órarendjének
ismeretében tudjuk beosztani, hogy melyik iskolában ki végzi a
hitoktatást.

