Suomen metodistikirkon kesäjuhla Toivonlinnassa, Piikkiössä 28.6.–30.6.2019

PERJANTAI 28.6.

17–18 Päivällinen
18 Tulkaa valkeuteen
18 Lasten toimintahuoneessa askartelua, musisointia ja opetustuokio.
20–21 Iltapala
20–23 Rantasaunat

LAUANTAI 29.6.

7:30 Rukouspolku (käytössä myös koko viikonlopun ajan)
8–9.30 Aamiainen
10 Tulkaa puhtauteen
10 Lasten toimintahuoneessa askartelua, musisointia ja opetustuokio.
12–13 Lounas
13–16 Toimintapisteet
15 Lasten kirkko. Ikäryhmä n. 0–13 v. Alle 3-vuotiaat vanhemman kanssa.
17–18 Päivällinen
18 Tulkaa pyhyyteen: Liiton uudistamisen jumalanpalvelus
20–21 Iltapala
20–23 Rantasaunat

SUNNUNTAI 30.6.

8–9 Aamiainen
10 Juhlajumalanpalvelus, lapsille opetus
12–13 Lounas

Turvallista kotimatkaa!

Toimintapisteet
Lounaan jälkeen on mahdollisuus
tehdä sitä, minkä itse kokee hyväksi.
Aikaa on tutustua toisiin metodisteihin, käydä uimassa, taidenäyttelyssä,
rukoilla, ylistää, liikkua luonnossa,
viettää aikaa lasten kanssa. Sisäsaunat uima-altaineen ovat käytössä klo
13–16, toimintapisteinä palvelevat
ainakin hiljaisuuden huoneet, taidenäyttely, Kuuleeko Jumala? -piste
(opas Raamatun itsenäiseen tutkisteluun), neulontapiste lähetyspisteen
yhteydessä. Lasten ja nuorten ohjelma
on suunnitteilla.
Esimerkkejä, missä voit viettää
aikaasi lounaan jälkeen:

Hiljaisuuden huone

Hiljentymiseen varattu huone. Se on
vapaasti käytössä, eikä siellä ole erillistä ohjausta. Hiljaisuuden huoneessa
voit hiljentyä kohtaamaan Jumalaa
omalla tavallasi. Hiljaisuuden huoneeseen olet tervetullut hiljentymään
pidemäksi ajaksi tai vain piipahtamaan. Hiljaisuus alkaa jo ovelta, joten
katsothan, että kännykkäsi on äänettömällä.

Neulontapiste
lähetysaiheen ympärillä

Voit mennä neulomaan muiden kanssa tai kysymään neuvoja ja vinkkejä.
Sekä tietenkin jutella lähetystyöstä.

Taidenäyttely

Kirsti Niemen maalauksia.

Pyhiinvaellus

Säde Loponen kertoo pyhiinvaelluksista. Säde on vaeltanut Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Espanjassa.
Kanavassa voi keskustella, kysyä vinkkejä ja jakaa omiakin kokemuksia.

Kuuleeko Jumala?

Kyselemme, miten Jumala puhuu tai
on puhumatta tekstien ja arkisten
elämänkokemusten innoittamina.
Tavoite ei ole raamattuknoppien
kartuttaminen eikä elämän epäkohtien kauhistelu. Käymme yhteiseen
matkaan oppiaksemme kuulemaan
Jumalan äänen elämässämme. Jos
kysymme ”Kuuleeko Jumala?”, on
yhtä aiheellista kysyä, kuulemmeko
me puolestamme häntä.

Frisbeegolf-rata

Alueen frisbeegolf-rata on käytettävissä. Omat kiekot pitää kuitenkin ottaa
mukaan.

Uimahalli ja saunat

Talon sisäsaunat ja uimahalli ovat
päivällä käytössä. Illalla sitten lämpiää
rantasauna.

Hinnasto:
Aikuiset:
pe–su (2 vrk) 2hh 180 e/1hh 210 e
la–su (1 vrk) 2hh 100 e/1hh 120 e
Päivämaksu ilman majoitusta ja aamupalaa 40,Lapset 7–15 vuotta:
pe–su (2 vrk) 90 e
la–su (1 vrk) 60 e
Lapset 0–6 v. ilmaiseksi.
Hintoihin on sisällytetty ohjelmamaksu jo valmiiksi
ja Toivonlinna laskuttaa Suomen metodistikirkkoa
suoraan. Lähetämme laskut jo ennen konferenssia ja
vaihtoehtoisesti voi maksaa myös paikanpäällä suoraan maksupäätelaitteella.
Majoitus on täysihoidolla ja se sisältää liinavaatteet. Perheille tarjolla 4–8 hengen huoneita samoin
henkilökohtaisin majoitushinnoin. Rajoitettu määrä
koirahuoneita.
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot (myös jos
kasvisruoka ei käy terveydellisistä syistä) Elina Heimoselle: sihteeri@metodistikirkko.net/044 330 2428
(mieluiten tekstiviestillä) 9.6.2019 mennessä.

