Heimojuhla
Aika
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Paikka

Hotelli Nuuksio, Espoo

Päivien teema

Hes 11:14 - 21
Sitten minulle tuli tämä JHVH:n sana:
”Ihmislapsi, sinun veljistäsi, sukulaisistasi ja koko Israelin heimosta Jerusalemin
asukkaat sanovat: ’He ovat kaukana JHVH:sta! Meille tämä maa on annettu perinnöksi!’
Sano siis: Näin sanoo Adonai, JHVH: Koska minä olen vienyt heidät kauas kansojen
sekaan ja hajottanut heidät muihin maihin, minä olen ollut heille vähän aikaa pyhäkkönä niissä
maissa, joihin he ovat joutuneet.
Sano sen tähden: Näin sanoo Adonai, JHVH: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja
kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. Silloin
israelilaiset tulevat sinne ja poistavat maasta kaikki sen iljetykset ja kaikki sen kauhistukset.
Minä annan heille yhden sydämen, ja uuden hengen minä annan heidän sisimpäänsä.
Minä poistan kivisydämen heidän rinnastaan ja annan heille lihasydämen, niin että he
vaeltavat minun lakieni mukaan, noudattavat minun säädöksiäni ja toimivat niiden mukaan.
Silloin heistä tulee minun kansani, ja Minä olen heidän Jumalansa. Mutta ne, joiden
sydän seuraa heidän iljetyksiään ja kauhistuksiaan, saavat minulta vaelluksensa mukaisen
palkan, sanoo Adonai, JHVH.” RK Hes 11:14-21

OHJELMA

12.7.2019 Perjantai
14.00 tulokahvit
14.30 – 17.00 vaihtoehtoisia luentoja:
1) Esa Talkkari: Israelin 10 kadonnutta heimoa
2) Sirkku Saba ja Antti Lange:
Suomen miesten DNA. DNA-tutkimus työvälineenä. Miten voin
selvittää oman DNA:ni?
3) Ajela Abutbul:
Vanhat suomalaiset hääperinteet verrattuna raamatullisiin ja
juutalaisiin hääperinteisiin
17.00 -18:00 Tuomas Levänen:
Kadonneet heimot juutalaisten raamattua selittävän kirjallisuuden
pohjalta
18:30 – Sapattiateria ja juhla

13.7.2019 Lauantai
7:00 - 9:00 aamupala
8:00 - 9:00 Israelilaisia tansseja Katriina Reposen johdolla
9:00 - 10:30 Ajela Abutbul:
Israelin juhlat suomalaisten muinaisuskonnossa ja –perinteessä
10.30 – 11:00 Anne-Maria Smura
11:15 – 12:00 Kari Kangasharju:
’Suomi ja Raamatun profetiat’ - ahdistuksessaan he minua etsivät
12:00-14:00 ruokailu
14:00 – 15:00 Andre Tischer: Sydämen ympärileikkaus
15.00 – 15:30 kahvi
15:30 – 17:00 Sirkku Saba
17:00 – 19:00 Ruokailu
19:00 -> iltarukouskokous + ylitystä
14.7.2019 Sunnuntai
7:00 - 9:30 aamupala
8:00 - 9:00 Israelilaisia tansseja Katriina Reposen johdolla
9:00 - 10:00 Antti Lange: Raamatun arkeologia
10:00 - 11:00 Olavi Hyppönen: Kadonneista Venäjällä, Aasiassa ym.
11:00 – 12:00 Maggie Jägerhult: Juutalaisten paluu. Anusiimit ym.

Majoituspaketit

Hotelli Nuuksiossa oman valinnan mukaan
Majoitus 1 h hotellihuone
-

pe: iltapäivä kahvitori, Sapatti-ateria
la: aamiainen, lounas, kahvitori, päivällinen
su: aamiainen
majoitus yhden hengen huoneessa
Hinta:

Majoitus 2 h hotellihuone

276€/ henkilö / 2 yötä

-

pe: iltapäivä kahvitori, Sapatti-ateria
la: aamiainen, lounas, kahvitori, päivällinen
su: aamiainen
majoitus kahden hengen huoneessa
Hinta: 216€/ henkilö / 2 yötä

Majoitus Sininen Huvila
-

pe: iltapäivä kahvitori, Sapatti-ateria
la: aamiainen, lounas, kahvitori, päivällinen
su: aamiainen
majoitus Sinisessä Huvilassa kerrossänky majoituksena 4-5
hengen huoneissa. Lakanat jätetään sängylle, ei pedattuja
sänkyjä. Jaetut suihku ja WC-tilat.
Hinta:

196€ /henkilö / 2 yötä

Ruokailut ilman majoituspaketteja
Aamiainen Nuuksion tuvan antimin 11€
Runsas Buffet lounas Nuuksion tuvan antimin 19€
sis. alkupalapöytä, lämmin ruoka ja kasvisruoka lisukkeineen, kahvi, tee ja
jälkiruoka
Iltapäivän Kahvitori 7€
sis. mm. kahvi, tee, pientä makeaa, päivän terveysshotti, hedelmiä,
pähkinöitä
Runsas päivällinen Nuuksion tuvan
antimin 19€
sis. alkupalapöytä, lämmin ruoka ja
kasvisruoka lisukkeineen, kahvi, tee ja
jälkiruoka

Sapatti ateria perjantai iltana 28€

Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Ilmoittautuminen sähköpostiosoitteeseen annemaria.smura@gmail.com
Lisätietoja antaa Anne-Maria Smura puhelimitse p. 040-526 7743 tai sähköpostilla
annemaria.smura@gmail.com.
Ilmoittautumismaksu 10 € (kulujen peittämiseksi). Maksu kerätään käteisellä paikan
päällä.
Lisäksi jokainen varaa oman majoituspaketin tai ilman majoitusta tulevat
ruokailunsa suoraan Hotelli Nuuksiosta p. 09 867 971 / myynti@hotellinuuksio.fi
Naruportintie 68, 02860 Espoo.

Olet lämpimästi tervetullut heimopäiville!

