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18-го серпня 2011р. 

До:  Управ Осередків СУМ в Америці 

Справа:  Табір Дружинників СУМ 

 

Дорогі Подруги і Друзі!  Гартуйсь!  

 

Референтура Дружинників СУМ повідомляє, що від 2 до 4 вересня, під час 60-го 

Всеамериканського Маніфестаційного Здвигу СУМ на Оселі в Елленвілі, відбудеться 

Табір Дружинників СУМ.  

 

Цьогорічний табір дасть можливість молодим дружинникам СУМ проявити себе,  

відновити давні знайомства, провести приємний час, та застановитись над ролею та 

діяльністю яку вони собі завдають в рядах СУМ та громаді.  Головна імпреза табору – 

Семінар «Актівність Дружинників в Громадсько-Політичній Праці» який відбудеться в 

суботу рано, під час якого учасники табору продискутують з доповідачами – громадськими 

діячами як дружинники можуть долучатися до ширшого громадського життя.   

 

 В неділю, після Маніфестаційної частини, відбудеться показ фільму «Золотий Вересень»  

який хронологічно відображує історічні події в Галичинi у 1939-1941р. Др. Володимир  

Зарицький виголосить доповідь про фільм та про історичні події, пов’язані з 

проголошенням відновлення Української Державности Актом 30-го червня 1941 р. 

 

Участь в таборі можуть брати Дружинники у віці від 18 до 35 років життя.  Всі 

учасники повинні заздалегідь виповнити залучену анкету і надіслати її до Референтури 

Дружинників за адресою us-druzhynnyky@cym.org.  Для учасників пропонується нічліг 

на таборі, яке коштуватиме $30.  Учасники Табору, при в’їзді на Оселю,  

платять вступ на Здвиг і є зобов’язані брати участь у всій програмі Здвигу (напр. у 

Збірці, Службі Божій, Маніфестаційні програмі, та Дефіляді) в повному сумівському 

однострою.  Кожний учасник Табору отримає пропам’ятну сорочку.    

 

Частини до сумівського однострою можна замовити в канцелярії КУ за адресою ky-

usa@cym.org.  Референтура Дружинників закликає всі Управи Осередків розрекламувати 

цю імпрезу та заохотити своє членство до численної участи. Додаткові інформації можна 

отримати за адресою us-druzhynnyky@cym.org.  

 

Остаємось з дружнім сумівським привітом 

«Честь України   –   Готов Боронити!» 

 

 

За Крайову Управу СУМ: 

 

                                                           
Андрій Бігун                           Спів-Референти Дружинників                 Леся Гаргай 

    Голова                                   Юрій Симчик і Леся Гаргай                      Секретар 

 
 


