
Giờ Đề mục Ghi chú

14:00 Chuẩn bị Ban tổ chức đến địa điểm, sắp xếp mọi việc cần thiết

16:00 Ghi danh Ghi danh, chia nhóm, phát bảng tên, cẩm nang, hướng dẫn, vân vân.

- Ăn nhẹ, tự phục vụ, trại viên giao lưu

20:00 Họp Ban tổ chức HNTC 2018 và ban chấp hành LCĐ họp

23:00 Nghỉ đêm

6:00 Chuẩn bị. Ban ẩm thực và nhóm trực chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người

7:00 Điểm tâm. Ăn sáng, trại viên giao lưu.

- Tiếp tục ghi danh, phát bảng tên, cẩm nang, hướng dẫn, chia nhóm, vân 

vân.

9:00 Chuẩn bị khai mạc Ban tổ chức kiểm tra lại mọi việc cần thiết, chuẩn bị khai mạc trại

10:00 Khai mạc chương trình Nghi thức khai mạc chương trình:

- Thánh lễ khai mạc "Hội Ngộ Tình Thân"

- Chào mừng quan khách

- Tuyên bố khai mạc chương trình HNTC2018

- Phổ biến nội quy, chương trình, nội dung

- Thông báo nhóm, rút thăm nấu ăn, phục vụ nhà bếp

* Ban ẩm thực và nhóm trực chuẩn bị bữa trưa

12:00 Ăn trưa BBQ

13:00 Nghỉ giải lao Nghỉ giải lao, trại viên giao lưu.

14:00 Sinh hoạt nhóm Sinh hoạt theo nhóm: chia sẻ, tâm tình trong quá trình phục vụ, tập hát / 

văn nghệ của nhóm.

* có thể tập họp chung trước, giải tán theo nhóm, sinh hoạt nhóm, rồi sinh 

hoạt chung.

16:00 Sinh hoạt chung Sinh hoạt vòng tròn, trò chơi chung, sinh hoạt chung, các thông báo.

* Nhóm trực chuẩn bị bữa ăn tối (khoảng 17:30)

18:00 Ăn tối Ăn tối và chuẩn bị cho chương trình văn nghệ Thánh ca.

20:00 Văn nghệ Thánh Ca Chương trình văn nghệ Thánh ca, chương trình dã chiến, nhẹ nhàng.

23:00 Nghỉ đêm

Hội Ngộ Thánh Ca 2018, Surrey BC Canada.

Ngày 3, 4, 5 và 6 tháng 8 Năm 2018.

Chủ đề: Hội Ngộ Tình Thân.

Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018.

Chúa Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018.

Thứ Sáu ngày 3 tháng 8 năm 2018.



Giờ Đề mục Ghi chú

Hội Ngộ Thánh Ca 2018, Surrey BC Canada.

Ngày 3, 4, 5 và 6 tháng 8 Năm 2018.

Chủ đề: Hội Ngộ Tình Thân.

6:00 Chuẩn bị bữa sáng Ban ẩm thực và nhóm trực chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người.

7:00 Bữa sáng Ăn sáng

8:00 Sinh hoạt chung Sinh hoạt vòng tròn

9:00 Giờ thể thao Giờ thể thao, tự do cá nhân, tham quan trại trường, vv

* Ban ẩm thực và nhóm trực chuẩn bị bữa trưa

12:00 Bữa trưa Ăn trưa

13:00 Giờ tự do Giờ tự do cá nhân, trại viên giao lưu

14:00 Sinh hoạt chung Sinh hoạt chung, chia sẻ tâm tình phục vụ

- Nghỉ giải lao khoảng 30 phút trước khi tập hát chung.

16:00 Tập hát chung Tập hát khoảng 45 phút, giải lao khoảng 15 phút để chuẩn bị cho Thánh lễ

* Ban ẩm thực và nhóm trực chuẩn bị bữa tối

17:00 Thánh Lễ Thánh lễ "Hội Ngộ Phục Vụ"

18:00 Bữa tối Ăn tối, chuẩn bị cho lửa trại

19:00 Sinh hoạt nhóm Các nhóm họp và tập văn nghệ cho lửa trại

- Ban tổ chức chuẩn bị lửa trại

21:00 Lửa trại Chương trình lửa trại, có thể sớm hơn nếu trời tối

0:00 Nghỉ đêm

7:00 Chuẩn bị bữa sáng

8:00 Bữa sáng Ăn sáng, ban tổ chức chuẩn bị các chi tiết bế mạc trại

9:00 Nghi thức bế mạc Bế mạc trại

10:00 Dọn trại Dọn trại, làm vệ sinh trại trường, chuẩn bị rời trại

12:00 Chia tay Chia tay ngắn gọn và rời trại.

Ghi chú:

Chúa Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018.

Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018.


