Sydämellisesti tervetuloa Naisten
omaan viikonloppuun Jyväskylän
kristilliselle opistolle
5. – 7.4.2019!

”Kohti omannäköistä elämää”
Huhtikuinen viikonloppu kutsuu kaikenikäisiä naisia: elämäntilanteesta riippumatta yhdessä
olemme enemmän. Olit sitten jo kokenut naistapahtumien kävijä tai ensikertaa mukaan
uskaltava, sinulle on varmasti paikka tarjolla.
Mukana luennoimassa seurakuntalainen.fi -sivuston päätoimittaja Sari Savela,Uupumuksesta
uuteen alkuun -kirjan kirjoittaja. Kirjassa pohditaan rehellisesti ja elämänmakuisesti omaa
uupumista ja siitä toipumista. Nykyajan vaatimukset ylittävät usein jaksamisemme rajat,
mutta lohdullista on kuulla, että se saattaakin tarjota mahdollisuuden johonkin aivan uuteen
ja innostavaan! Lahjoita itsellesi viikonloppu, jossa saat levätä ja kohdata sekä valita itsellesi
mieluisimmat sisällöt tarjonnastamme.
Ilmoittautuminen viimeistään pe 18.3.2019
Ilmoittautuminen tapahtumaan linkistä:
https://www.jko.fi/koulutus/lyhytkurssit/#moniammatillinen
Ohjelma
Perjantai 5.4.
klo 17.00
klo 19.00
klo 21.00
klo 21.45

majoittuminen ja ruokailu
Tervetuloa! tapahtuman yhteinen aloitus salissa
iltapala, itsepalvelu ruokasalissa
rukoushetki päivän päätteeksi

Lauantai 6.4.
klo 8.00
klo 9.00
klo 11.45
klo 12.45

aamupala
yhteinen hetki salissa
Uupumus – mahdollisuus uuteen alkuun, Sari Savela
ryhmät
ruokailu
yhteinen hetki salissa, aktiviteettien esittely

klo 15.15
klo 15.45
klo 17.00
klo 18.30
klo 21.00

Erilaisia aktiviteettejä:
korupaja, tyylitunti, unelmakartta, rentoutumisharjoituksia,
mahdollisuus sielunhoitoon, ulkoilua, erilaisia hemmotteluhoitoja
varattavissa
päiväkahvi
Aktiviteetit jatkuvat
ruokailu, jatkuu klo 18.00 saakka
saunat lämpiminä klo 16.00 alkaen
Rukous kannattaa
iltapala, itsepalvelu ruokasalissa

Sunnuntai 7.4.
klo 8.00
klo 9.00
klo 11.45
klo 13.00

aamupala
yhteinen hetki salissa
Kun on turva Jumalassa, Sari Savela
ryhmät
ruokailu
Messu ja rukousliikunta
kotimatkalle

Ohjelma edellyttää kokoaikaista osallistumista.
Naisten viikonlopussa ei valitettavasti ole järjestettyä lastenhoitoa ja tämän vuoksi
lapsia ei voi ottaa mukaan. Rukoile hoidon järjestymistä muuten.
Tapahtuman hinta
165 euroa kahden hengen huoneissa (suihku ja wc)
210 euroa yhden hengen huoneissa, joita on rajoitettu määrä.
Hinta sisältää ohjelman, täysihoidon ja majoituksen liinavaattein.
Muualla yöpyviltä hinta on 115 euroa, johon eivät sisälly aamiaiset.
Mukaan voidaan ottaa 25 muualla yöpyvää.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Tapahtumaan ilmoittaudutaan Opiston nettisivujen kautta sieltä löytyvällä
lomakkeella: https://www.jko.fi/koulutus/lyhytkurssit/#moniammatillinen

Opisto lähettää ilmoittautuneille laskun hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Opisto
lähettää myös tervetuloa-kirjeen osallistumisensa vahvistaneille.
Tiedustelut: Jyväskylän kristillinen opisto p. 014 3348 000
tai ohjelman osalta Parempi avioliitto ry:stä Suvi Solanto
suvi.solanto@parempiavioliitto.fi
Peruutusehdot
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään
peruutusmaksuna 20 % kurssin hinnasta.
Kun peruutus tehdään alle viikko ennen kurssin alkamista, peruutusmaksu 50%
kurssin hinnasta. Mikäli kurssille ilmoittautunut jättää
saapumatta kurssille, eikä ilmoita peruuntumisesta aiemmin, peritään kurssimaksu
täysimääräisenä.

”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet
minun” Jes.43:1
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

Naisten kesken - keskeneräisinä

Naistyön Jyväskylän tiimi

