Information
• Kvinnoweekenden riktar sig till kvinnor i alla åldrar och hålls den
4–6 september på lägerområdet Klippan vid Storsand i Monäs, Munsala.
• Medvandrare under weekenden är Carina Häggblom och Marianne Sandström.
De ställer upp med samtal och förbön.
• Att delta i weekenden kostar 94 euro. I priset ingår kost och logi för hela tiden.
Materialavgift på några euro för smyckesverkstaden.

Kvinnoweekend
på Klippan 4–6.9.2015

• Anmälan senast 21 augusti på www.slef.fi eller tfn 010 327 1612. Viktigt att uppge
vid anmälan är eventuell diet och vilket parallellprogram du önskar delta i. Ta gärna
kontakt om du har frågor!
• Ta med dig Bibeln, lakan/sovsäck (filt och dyna finns), handduk, lämpliga kläder också för skogsvandringen och ev. regnväder,
småpengar om du vill köpa kaffe/te ur
nonstop-termosen. Pengar till ev. material.
• Nyhet! Vi ordnar ett bok- och tidningsbytarbord, så ta gärna med dig böcker och
tidskrifter du vill bli av med!
• Arrangörer är Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska
Lutherska Evangeliföreningen.
• Så här hittar du till Klippan. Meddela
gärna vid anmälan om du har lediga
platser och kan erbjuda skjuts i din bil!

“Formad”

Lägrets tema “Formad” har hämtat sin inspiration ur Bibelns undervisning
om krukmakaren och leran. Hjördis Förars, pensionerad diakonissa bosatt i
Oravais, undervisar om ämnet. Det blir också möjlighet
till mycket diskussion.

8.30 Frukost, morgonpromenad
10.00 Morgonandakt
”Kvinnan i Guds rike och församlingen” – diskussion om att tiga och tala när hur och varför? med panelen Hjördis Förars, Carola Lassila och Johanna
Sandberg
12.00 Söndagslunch
13.00 “Guds barn jag är! Ack, saliga ro och glädje! Är det saligt att vara
kvinna?” Undervisning och diskussion – Hjördis Förars
Avslutning
Kaffe och avsked

Söndag

8.00 Frukost, morgonpromenad
9.30 Inledning och presentation
10.30 “Formad - till lerkärl eller Guds avbild?”
Undervisning och diskussion – Hjördis Förars
12.15 Lunch
13.30 Skogspromenad med teamwork
Kaffe
15.45 Parallellprogram
Vi inleder tillsammans med vittnesbörd av Miia Forsblom,
sen kan man välja mellan följande:
• Bön och förbön – Carina Häggblom
Här blir det bön och förbön i både teorin och praktiken.
• Smyckesworkshop – Miia Forsblom
Gör ditt eget smycke. Det kan bli både vackert och fullt av symbolik.
Materialavgift beroende på vad du tillverkar
• Fotografering – Aja Lund
Ta med egen kamera eller kameratelefon. Här är det inte kameratekniken
som är viktigast utan vi sätter fokus på känsla, komposition och kreativitet.
• Egen tid
Här finns också möjlighet att prova äventyrsbanan.
18.00 Middag
19.30 Nattvardsmässa i kyrkan, förbön, lovsång
Bastu, kvällste och snacks, brasmys

Lördag

19.30 Aftonmusik med Gloriakören
Vi landar i vilan.
Kvällste, brasa

Fredag

