Sano suruasi rakkaudeksi

Leskenlehdet –

h o it ava v ii konl oppu l es kille
27.–29.8. Lohja, Vivamo
Vertaistukea – lohtua – toivoa – hoitavaa sanaa
Miten rakentaa elämänsä uudelleen puolison kuoleman jälkeen? Millaiselle matkalle
suru meidät vie? Mikä merkitys on muistoilla? Mitä hyvää surun hedelmänä voi syntyä?
Mitä tarkoittaa se, että rakkaus ei häviä? Muun muassa näitä asioita jaetaan Leskenlehdet-viikonvaihteessa toisten puolisonsa menettäneiden kanssa, itsekin leskeyden
kohdanneen laulaja-kirjailija, TM, Hanna Ekolan johdolla.
Viikonloppuun ovat tervetulleita kaikki puolison kuoleman kokeneet, riippumatta siitä,
miten pitkä aika menetyksestä on.
Perjantai 27.8.
Ilmoittautuminen ja majoittuminen
17.00 Päivällinen
18.30 Iltaehtoollinen Särkyneen Sydämen kirkossa
19.15 Avaus ja info
19.30 Sano suruasi rakkaudeksi – Tule kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi surusi
kanssa. Puolison kuolema muuttaa loppuelämämme, mutta rakkaus ei häviä.
Tutustumista ja tarinoiden jakamista.
21.00 Iltapala
Lauantai 28.8.
8.00
Aamupala
9.00
Surulla on aikansa – Puolison kuolema vie meidät tuntemattomalle tielle 		
surusta selviytymiseen. Aamupäivän aikana mietimme, mitä surumme on ja 		
mikä auttaa meitä eteenpäin.
12.00 Lounas
Vapaata, ulkoilua
14.15 Kahvi
”Muistoissa suru
14.45 Muistoissa suru saa toivon siivet – Meidän ei
saa toivon siivet.
tarvitse unohtaa, vaan rakkaus jatkuu muistoissa.
Ikävä on aina
Muistojen jakamista ja tallettamista.
kunnianosoitus
Saamme myös opastusta surukirjoittamiseen.
rakkaudelle.”
17.00 Päivällinen
- Hanna Ekola –
18.30 Taivaanrakas-ilta yhdessä
20.30 Iltapala

Sunnuntai 29.8.
8.00
Aamupala
9.00
Auringonlaskusta auringonnousuun
– Mitä hyvää suru voi tuoda mukanaan?
Toivonnäköaloja surun keskelle
11.00 Messu
12.30 Lounas

Kurssimaksu
128 €
Täysihoito koko ajalta
159,50–179,50 €

Ilmoittaudu viim. 16.8.
puh. 0207 681 760 tai vivamo@sana.fi
Lämpimästi tervetuloa!

Poimintoja tapahtumista
Heinäkuu
28.6.–1.7.
29.6.–3.7.
30.6.–10.7.
2.–4.7.
5.–9.7.
11.–14.7.
14.–24.7.
20.–23.7.
20.–23.7.
Elokuu
28.7.–7.8.
1.–4.8.
5.–6.8.
6.–8.8.
14.8.
20.–22.8.

Isovanhempien ja lastenlasten kuvataideleiri I
Raamattukonferenssi
Rippikoululeiri II
Isovanhempien ja lastenlasten kuvataideleiri II
Akvarellikurssi
Kohti toisiamme -parisuhdeleiri, lastenhoito järjestetty
Rippikoululeiri III
Raamattuloma
Matkalla terveen minäkuvan ja uskon kasvuun
Rippikoululeiri Flow
Isovanhempien ja lastenlasten leiri II
Krito-ryhmien ohjaajakoulutus
Lupa tuntea -tapahtuma toipumisen teemoista
Lasten festarit
Raamatunopetusakatemia

facebook.com/krsvivamo

• Vivamon kirja- ja lahjatavarakauppa auki arkisin klo 9–16 sekä tapahtumien aikana.
• Vivamon Kirppu ja Kirja avoinna to klo 12–15, la klo 11–15.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

yhteistyössä

Mahdolliset peruutukset 7 pv ennen kurssin alkua, myöhemmin peruutetuista perimme puolet kurssimaksusta. Kokonaan peruuttamatta
jättämisestä perimme koko kurssimaksun. Peruutukset soittaen +358 400 793 497 tai s-postilla vivamo@sana.fi.

puh. 0207 681 760, Vivamontie 2, 08200 Lohja
vivamo@sana.fi, vivamo.fi
*Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%)

