13-15.3.2015
JATKOKOULUTUS JA
ALUSSA-KIRJAN
JULKISTAMISTILAISUUS
Tule saamaan kirjan kirjoittajan johdolla
lisäkoulutusta uusien kurssien aiheista sekä
kokemaan yhteyttä ja virkistymään!
Kenelle:

Tarkoitettu kaikille, jotka ovat olleet EV-työssä vapaaehtoisia tai jotka haluaisivat
tulevaisuudessa olla. Tämän viikonlopun jälkeen voit toimia Alussa- ja Armon matka kurssin pienryhmän vetäjänä, mikäli sinulla on jo koulutus ryhmänvetäjäksi Elävät
Vedet- tai Kutsu Kasvuun -kursseille.

Paikka:

Kiponniemen toimintakeskus keskellä kauneinta Järvi-Suomea noin 15 km
Jyväskylästä Keuruulle päin. Ajo-ohje: http://www.kiponniemi.fi/?sid=10

Hinta:

Vain 30 €, joka peritään käteisenä osallistujan saapuessa. Sisältää majoituksen 3 - 4
hengen huoneessa omin liinavaattein, ruokailut ja opetuksen riippumatta, milloin
saapuu tai lähtee.
Jos haluaa olla 1-2 hengen huoneessa maksaa itse erotuksen suoraan Kiponniemeen
saapuessaan.
Varsinainen ohjelma alkaa lauantaina klo 10, mutta paikalle voi saapua jo perjantaiiltana.

Ilmoittaudu: Suoraan Kiponniemeen, puhelimitse 010-3288041 tai 040-7722844,
kiponniemi@svk.fi ja varaamalla samalla majoituksen.
Opettajat:

Lisa Guinness on Alussa- ja Armon matka –kirjojen kirjoittaja ja johtaa Iso-Britannian
Eläviä Vedet-järjestöä, ja Chris on hänen puolisonsa, eläkkeellä oleva sairaalapappi.
He opettavat englanniksi, tulkkaus suomeksi.
Timo Kojo on Helsingin Elävien Vesien kokenut ryhmänvetäjä, joka on toiminut
päävetäjänä useilla kursseilla.

Opetusten aiheet on poimittu uusista EV-ohjelmista Alussa (In the beginning)- ja Armon matka
(The Journey of Grace). Alussa on 10 viikon kurssi, joka käsittelee lapsen suhdetta vanhempiin,
sisaruksiin ja ikätovereihin ja mitä positiivisia ja negatiivisia seurauksia sillä voi olla elämäämme.
Armon matka on 26 viikon ohjelma, joka näiden aiheiden lisäksi käsittelee sitä, miten varhaiset
ihmissuhteet vaikuttavat aikuisiässä identiteettiin ja seksuaalisuuteen. Kummassakin kurssissa
annetaan toivoa, miten voi Jumalan rakkauden avulla päästä irti vahingollisista toimintatavoista ja
löytää lisää tasapainoa.
Alussa –kirjan julkistamiskahvit lauantaina. Kirja myytävänä paikan päällä 40€ hintaan. Otathan
mukaan käteistä?

OHJELMA
Perjantai 13.3.

klo 17.00
klo 18.00
klo 20.30

Lauantai 14.3.

klo 8.00
klo 10.00
klo 10.45
klo 12.00
klo 13.00
klo 14.30
klo 15.30
klo 17.00
klo 18.00
klo 19.30
klo 20.30

Sunnuntai 15.3.

klo 8.00
klo 9.00
klo 9.45
klo 12.00
klo 12.30
klo 14.00

Päivällinen
Yhdessäoloa, rukousta
Mahdollisuus saunoa
Iltapala
Aamupala
Tervetuloa ja ylistys, Andy Chambers, Sari Kujala
Opetus: Äitini tyttärenä ja poikana. Lisa ja Chris Guinness
Lounas
Opetus: Elävät Vedet –kurssin järjestäminen. Timo Kojo
Alussa-kirjan julkistamistilaisuus ja kahvi
Opetus: Miten suhteet sisaruksiimme ja ikätovereihin
vaikuttavat elämäämme? Lisa ja Chris Guinness
Päivällinen
Elävät Vedet ry:n vuosikokous
Rukouspalvelua
Iltapala
Mahdollisuus saunoa
Aamupala
Ylistys
Opetus: Vapaus häpeästä Lisa ja Chris Guinness
Lounas (pöydissä paikkakunnittain)
Rukousta ja päätössanat, Andy Chambers
Kahvi

