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ถึงพีน1 ้องทีร1 กั ในพระคริสต์
โครงการแลกเปลีย1 นวัฒนธรรมและ
ทัศนศึกษา (IEP) มีจุดประสงค์ให้เด็ก
สมาชิกและเจ้าหน้าทีเ1 ห็นความสําคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษเพือ1 การสือ1 สาร เรียนรู้
และเข้าใจวัฒนธรรมของชาติอ1นื ขยาย
เครือข่ายมิตรภาพและฝึกฝนการเป็ นผูน้ ํา จากโครงการนีมเี ด็ก
สมาชิกของเราหลายคนทีม1 คี วามจํากัดทางด้านการเงินได้รบั การ
สนับสนุ นให้เดินทางไปต่างประเทศเป็ นครัง แรก และได้เปิ ด
ความคิดสูโ่ ลกทีก1 ว้างขึน
นอกจากนีโครงการแลกเปลีย1 นฯ ก็เป็ นโอกาสให้กอง
จากต่างประเทศสนใจจะมาเยีย1 มเยียนเราในหลายรูปแบบ เช่น
แบบคูม่ ติ รเป็ นการเยีย1 มเยียนและทํากิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื1องทําให้เด็กสมาชิกและเจ้าหน้าทีข1 องเราได้รบั การเสริม
สร้างและกําลังใจ แบบเรียนรูเ้ ป็ นการเยีย1 มเยียนเพือ1 จะรูจ้ กั และ
เข้าใจการทําพันธกิจในประเทศของเรา
ในเดือนธันวาคมนี ยุวยาตรากองที1 1 กัวลาลัมเปอร์ จะ
มาเยีย1 มเยียนอีกรูปแบบหนึ1งก็คอื การนําสมาชิกมาแสดงดนตรีใน
ประเทศของเรา ทีพ1 เิ ศษไปกว่านีกค็ อื ทีมจะมาแสดงคอนเสิรต์ ใน
วันเสาร์ท1ี 2 ธันวาคม 2017 เพือ1 ช่วยยุวยาตราประเทศไทยระดม
ทุนสําหรับโครงการแลกเปลีย1 นฯ 2018 ไปประเทศมาเลเซีย โดย
ใช้ชอ1ื การแสดงว่า “Band on Disney” ความคิดทีจ1 ะมีการแสดงนี
เป็ นผลมาจากมิตรภาพทีเ1 กิดขึน ในโครงการแลกเปลีย1 นฯ 2015
ทีป1 ระเทศมาเลเซีย ข้าพเจ้าขอหนุ นใจเด็กสมาชิกและเจ้าหน้าที1
ของเราให้มสี ว่ นในการประชาสัมพันธ์และพาครอบครัวมาชม
คอนเสิรต์ ในครัง นี เพือ1 จะได้เป็ นกําลังใจให้สมาชิกยุวยาตรากอง
ที1 1 กัวลาลัมเปอร์ และเด็กสมาชิกทีจ1 ะได้รบั การสนับสนุ นให้รว่ ม
โครงการแลกเปลีย1 นฯ 2018
ข้าพเจ้าเชือ1 ว่าการร่วมมือกันในครัง นีจะเป็ นพระพรมาสู่
สมาชิกของเรา และแสดงออกถึงความเป็ นนําหนึ1งใจเดียวกันใน
ยุวยาตรา กาลาเทีย 6:2 กล่าวว่า “จงช่วยรับภาระของกันและ
กัน และด้วยการกระทําเช่นนี ท่านทัง หลายก็ได้ปฏิ บตั ิ ตาม
ธรรมบัญญัติของพระคริ สต์” ขอให้การช่วยเหลือซึง1 กันและกัน
นีเป็ นทีถ1 วายเกียรติแด่พระเจ้าของเรา
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รับ สมัค รเจ้า หน้ า ทีป ระจําสํา นัก งาน มีคุณสมบัตดิ งั นี
- เพศชาย/หญิง
- เป็ นคริสเตียน
- วุฒริ ะดับปริญญาตรี
- อายุระหว่าง 21-40 ปี
- มีความสามารถพืน ฐานด้านคอมพิวเตอร์
- ใช้ภาษาไทยในการสือ1 สารได้ดี (เขียนจดหมายต่างๆ)
- ชอบงานทีท1 า้ ทายความสามารถ และพร้อมทีจ1 ะเรียนรู้
สวัสดิการดี ผูท้ ส1ี นใจสามารถติดต่อสํานักงานผ่าน e-mail ด้านล่างนี
สติ ก เกอร์ส ุญญากาศยุว ยาตรา สําหรับติดรถยนต์ จําหน่าย
ในราคา 60 บาท ผูท้ ส1ี นใจสามารถติดต่อซือ ได้ทส1ี าํ นักงาน
คอนเสิ รต์ “Band on Disney” จากยุวยาตรากองที 1
กัวลาลัมเปอร์ เพือระดมทุนสําหรับสมาชิกของเราทีมีความจํากัดด้าน
การเงินเข้าร่วมโครงการแลกเปลียนฯ (IEP) 2018 ไปประเทศมาเลเซีย
วันที: 2 ธันวาคม 2017
เวลา: 19.00-21.00 น.
สถานที: หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จําหน่ายบัตรราคาใบละ 200 บาท ผูท้ สนใจซื
ี
อ= บัตรสามารถติดต่อที
กัปตันกองหรือสํานักงานตามหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งล่างนี=
โครงการแลกเปลีย นวัฒ นธรรมและทัศ นศึก ษา (IEP)
2018
วันที:1 3-8 เมษายน 2018
สถานที:1 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผูท้ ส1ี ามารถเข้าร่วม: เจ้าหน้าที1 ผูช้ ว่ ยฯ และสมาชิกยุวยาตราอายุ
ตัง แต่ 10 ปี ขนึ ไป (รุน่ กลาง-รุน่ โต)
จุดประสงค์: เพือ1 ให้สมาชิกมีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละรับประสบการณ์
ใหม่จากการไปแลกเปลีย1 นวัฒนธรรมและทัศนศึกษา ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกยุวยาตราต่างประเทศ

อบรมผูน้ ํา (LTS) 2017 ระหว่างวันที1 17-20 ตุลาคมนี ให้เด็ก
ผูน้ ําทุกคนทีม1 าเข้าร่วมอบรมจะมีประสบการณ์สว่ นตัวกับพระเจ้า ให้
วิทยากรมีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็กผูน้ ํา
การรับสมัครเจ้าหน้าทีป1 ระจําสํานักงานทีจ1 ะมีผสู้ มัครและเข้ามา
ร่วมรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้า

ยุวยาตราประเทศไทย 50/990 บ้านสถาพร หมู่ 2 ถ.ร ังสิต-นครนายก ต.บึงยีโ& ถ อ.ธ ัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12130
ั
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ขอบคุณพระเจาสําหรับในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริยผูเปนที่รักของเราชาว
ไทย ทรงนําความรมเย็นและการพัฒนามาสูประเทศของเรา จะเห็นวาตลอดเวลา 1 ป
แหงการสูญเสียนี้ มีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ไดริเริ่มโครงการทําดีเพื่อ
พอ รวมถึงยุวยาตรากองที่ 2 ปทุมธานีดวย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2017 ที่ผานมา
กองของเราไดมีโอกาสทํางานรับใชชุมชน เจาหนาที่และสมาชิกไดทําความสะอาดใน
หมูบานสถาพร บริเวณถนน สะพานเลอย และปายรถเมลสาธารณะที่อยูหนา
หมูบาน การทําความสะอาดชุมชนครั้งนี้เราไดรับการสนับสนุนอุปกรณจากเจาของ
โครงการหมูบานสถาพร ถึงแมวาสิ่งที่เราทําอาจจะไมสามารถขจัดขยะออกไปจากพื้นที่
บริเวณตรงนั้นไดอยางถาวร แตอยางนอยคนในหมูบานสถาพร ผูที่อาศัยในละแวก
ใกลเคียงก็ไดเห็นสิ่งที่พวกเราทํา เราไดปลูกฝงจิตสํานึกแกเด็กสมาชิกใหเรียนรูที่จะ
ชวยเหลือและมีสวนที่จะพัฒนาสังคมของเราใหนาอยูย่ิงขึ้น สงผลใหเด็กสมาชิกของเรา
ไดมีโอกาสเปน
แบบอยางที่ดีแกคน
อื่นๆ ที่อยูรอบขาง
นอกจากนี้ในวันที่
22 กรกฎาคม
2017 เจาหนาที่และเด็กสมาชิก ขาพเจาภูมใิ จในเด็กสมาชิกของเราเปน
ของเราก็ไดทํางานรวมกับลูกบาน
อยางมาก และเชือ่ วาเมือ่ พวกเขา
ในหมูบานสถาพรอีกครั้งหนึ่ง
เปนการทําดอกไมจันทนสําหรับ เติบโตขึน้ จะเปนกําลังและเรียวแรง
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
ทํางานใหกบั ประเทศไทยตอไป
พระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 เปนชวงเวลาที่นาประทับใจที่พวกเราใน
ฐานะคนไทยไดรวมกันทําสิ่งดีถวายแดพระองคทาน ขาพเจา
เห็นถึงความกระตือรือรนของเจาหนาที่และเด็กสมาชิกขณะที่พวกเขาเรียนรู
การทําดอกไมจันทนกับลูกบาน การสนทนาเพื่อสรางความสัมพันธได
เกิดขึ้น ความตั้งใจของเด็กๆ สรางรอยยิ้มและความประทับใจกับผูใหญที่มา
รวมกันทําดอกไม
ขาพเจาเชื่อวาทั้งการทําความสะอาดชุมชนและการรวมทํา
ดอกไมจันทนนั้น เปนสิ่งเล็กนอยแตย่ิงใหญ เพราะเราไมไดทําเพื่อมุงหวัง
ผลประโยชนแกตัวเราเอง แตมุงหวังและปรารถนาที่จะทําสิ่งนี้เพื่อประโยชน
สวนรวม ไมใชเพียงแคการทําดีเทานั้น แตเปนการทําตามคําสอนของพระ
เจาที่ใหเรารักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเราเอง ขาพเจาภูมใิ จในเด็กสมาชิกของ
เราเปนอยางมาก และเชื่อวาเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะเปนกําลังและเรียวแรง
ทํางานใหกับประเทศไทยตอไป
เขียนโดย ศมน ตรงจิตสุนทร (เจาหนาที่กองที่ 2 ปทุมธานี)
หากท่านต้องการทีจ
& ะสน ับสนุนพ ันธกิจ สามารถโอนเงินเข้าบ ัญชีมูลนิธย
ิ ว
ุ ยาตรา ธนาคารกรุงเทพ เลขที:& 101-774371-5
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