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Gearkomste
1 GOD loves in Gathering
Supporters moetsje op in Gathering elke 7 TH Dei (Willedei) fan de wike.
It lûd fan 'e klok (S) opsjoneel bûten en WAT Ottakring of Oargel binnen begjin en ein fan
in Gathering. De meast senior Elder attending ferwolkommet Supporters, gasten,
nijkommers. Sketst meeting programma. Nij-Age time-management wurdt brûkt.

In Gong of Bongo ropt ta gebed. oanwêzigen stean (Siik of handicap sit) sette
har hannen byinoar stean rjochting de opgeande sinne (Binnen, bûten nea
sjogge direkt yn 'e sinne)
en bidde: Deistich en Theme bidden. De gearkomste programma is no in
foarútgong.
Muzikale lûd wurdt brûkt foar de iepening en ôfsluting (WAT Ottakring, Organ

.. ) , bidden en oare dielen fan it programma (Gong of Bongo ..) . As der in Wille deis
tema, de Gathering hâldt him oan dit tema yn 'e earetsjinst, aktiviteiten, dekor en
optsjocht. It programma hâldt lokale tradysjes libben: dialekt, jurk, dranken, iten, muzyk,
dûns, de dûane ..

De 1e Gearkomsten fan in moanne ferwolkommet breidspearen dy't tekene in 'Holy
matrimony Contract' de foarige moanne.

De 2e Gearkomsten fan in moanne ferwolkommet de nije berne fan de foarige moanne.

De 3e Gearkomsten fan in moanne ferwolkommet de besikers dy't pân te wêzen Supporter.

De 4e Gearkomsten fan in moanne tinkt Supporters en leden dy't stoar in eardere
moanne.
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meeting Etiquette
Supporters besykje in Gathering en oanmoedigje oaren te besykjen. Se bidde earetsjinst, socialize,
besprekken, petear, yt (Gjin junk food) , drink (sûnder alkohol) , Sjonge, dûnsje, laitsje, spylje,
harmonisearjen, ..

It is dyn Gathering genieten, meitsje it wurk!
Aktive partisipaasje liedt ta ûnderfinings. Ûnderfiningen binne wichtich; wy graach diele
dy mei oaren. Wy graach besprekke ús ûnderfinings mei oaren. Dit fergruttet ús
relaasje mei oaren. Tanommen goede relaasjes fertale yn lok.

Om de ûnderfining wurk dêr moat te wêzen ferskaat. Ûnderwerpen covered meie cover
Gathering aktiviteiten, de Wet Ferhat manifest, skou listen, kennis, aktuele nijs, hobbys,
ynteresses, lokaal en provinsjaal bestjoer. Doch net sa ferlegen!

Diskusje-Etiquette: Harkje nau sûnder interrupting in sprekker. Beäntwurdzje fol fjoer
sûnder wêzen ferfelende, agressyf of rude. Minsklike relaasjes ôfhinklik binne fan
passy, kompromis, tolerânsje.
Om diffús a situaasje; akkoart mei ûniens.
Op alle gearkomsten, Supporters, besikers, âldsten en Leden wurde oansprutsen as
bewarder Guardian (1st namme) elkenien is gelyk. Âldsten en Leden binne lieders mei eare
titels. Dizze titels wurde brûkt allinnich bûten de Gathering yn it iepenbier as yn kommisjes.

foardat Meeting
Foardat in Gathering kin wurde holden Elders (Sjoch Klan, 7 Tribes) meitsje in programma en
organisearje in poppoadium. publicize Gathering (Doe't, dêr't, rjochtings) , Media releases, ..
Organize, ferfier foar handicapte, siik, âlderein ...

nei Meeting
Meidwaan yn activism. Ferspraat it berjocht fan 1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe
bewarder Guardians en Law Ferhat Manifest.
Noegje minsken oan jo Gathering.

Fierder lêze, stúdzje, embracing, ..
Start (Sjoch 1 Faith) dat der in Gathering; Stambeam (Sjoch 1 Church)
Ein
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