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учасників Практичних Таборів

"Сумівські Партизани"
6-7 серпня 2005 р.
Оселя СУМ - Елленвіл, НЙ
< Ювілей 50-ліття Оселі
_______________________________________________________________________
Ню Йорк, 1 березня 2005 р.
До:

Членів Команд - Інструкторів та Учасників
Практичних Таборів "Сумівські Партизани"
в роках 1991 до 1999

Справа:

1-ша ЗУСТРІЧ - ( "Reunion")

Дорогі Подруги і Друзі!
Минуло вже кілька років, від часу коли ми спільно відбували Практичні та
Мандрівні Табори "Сумівські Партизани" в Елленвіл, НЙ., в Бофало, НЙ.,
Монтреалі, Канада, і Україні. Це були специфічні табори, де ви могли навчитися
жити серед природи і з природи, де ви мали нагоду запізнати нових друзів і подруг.
А пережиття і спогади вам напевно залишаться на ціле життя.
Я особисто, як командант, і члени команд та інструктори також маємо гарні
і приємні переживання із цих таборів і ми хотіли б знову з вами зустрітися і
пригадати cобі ті "добрі часи" та поділитися споминами цього таборування. Тому
ми заплянували 1-шу ЗУСТРІЧ учасників цих таборів. Подаємо інформації:
ХТО:
РОКИ:
ДАТА:
МІСЦЕ:

Члени команд, Інструктори і Учасники Практичних та Мандрівних
Таборів "Сумівські Партизани"
Від 1991 до 1999 року - (в Елленвіл, Бофало, Мотреаль, Україна)
6-7 серпня 2005 р.
Оселя СУМ в Елленвіл, НЙ

ПРОГРАМА:
СУБОТА: 5:00 - Спільна вечеря - ("barbecue" над річкою)
6:00 - Ватра - Програма - Спів
9:00 - "вечірка" в світлиці з D.J. музикою
Під час "вечірки" у світлиці будуть виставлені знимки і
"mementos" з таборів
НЕДІЛЯ: 10:00 - Служба Божа - (організована участь учасників в нових для
цієї Зустрічі вироблених "polo shirts")
- По Службі Божій - Спільна знимка і "brunch"

ДОДАТКОВІ ІНФОРМАЦІЇ: - Ночувати можна буде під шатрами над
річкою,
або можна замовляти кімнати в Адміністрації
Оселі на число - (845) 647-7230
- СУМнет - www.cym.org/us/ellenville
Подруги і Друзі!
Коли ви дістанете це повідомлення то просимо негайно вислати Анкету
Зголошення і також повідоміть ваших друзів, які були учасниками цих таборів, бо
до всіх ми не маємо нових адрес.
Коли ви одружилися - вийшли заміж чи маєте наречених, то прошу
зголошуватися разом з ними (з відповідною оплатою).
Чекаємо на всіх вас - до зустрічі на нашій чудовій Оселі, яка святкує свій
Золотий Ювілей - 50-ліття, на:
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______________________
Юрій Наконечний
Командант

Ю. Наконечний:

тел: 215-533-9436
E-mail: yurnak@aol.com

