Saari sydämessä
Sydän saaressa
Saari on avoinna

Talvikaudella (helmi-maaliskuu) joka päivä klo 8.00-16.00
Kesäkaudella (kesä-elokuussa) joka päivä klo 8.00-20.00
Tammi-, touko-, syys- ja lokakuussa
Arkisin klo 8.00-16.00
Kelirikkoaika huhti-, marras- ja joulukuu

Kahvila, myyntipalvelu ja
vastaanotto Saaren Veräjä
Talvikaudella (helmi-maaliskuussa) joka päivä klo 10.00-16.00
Kesäkaudella (kesä-elokuussa) joka päivä klo 10.00-19.30
Tammi-, touko-, syys- ja lokakuussa
Arkisin klo 10.00-15.00

Ravintola Hunajan Pisara

Talvikaudella helmi-maaliskuussa
Kesäkaudella kesä-elokuussa
Kotiruokalounas buffetpöydästä joka päivä klo 12.00-13.30
Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.

Kota Kahvio

Talvilomaviikoilla ja hiihtokaudella viikonloppuisin
Muurinpohjaletut ja nokipannukahvit
klo 11.00-15.00

Paavon Pirtti

Paavo Ruotsalaisen kotimuseoon pääsee tutustumaan
Saaren aukioloaikoina.
Ajantasaiset aukioloajat löytyvät kotisivuiltamme.
Tapahtumakohtaisista aikatauluista sovitaan
asiakkaan kanssa erikseen.
aholansaari@aholansaari.fi
Puh. 010 337 0660
www.aholansaari.fi

Elokuu
1.8. (to)
2.-3.8. (pe-la)
4.8. (su)

Lounasristeilypaketti A
Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C

5.-8.8. (ma-to)
6.8. (ti)
9.-10.8. (pe-la)
11.8. (su)
11.8. (su)

Lounasristeilypaketti A
Paavon jalanjäljillä -retkipäivä Katso tapahtumakuvaus kohdasta 11.6.
Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C
Hyvämäen pappilan salissa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 16.6.

20.-22.8. (ti-to)
Teologikokous
Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä elokuinen Teologikokous on körttihenkinen perinteinen
virkistys-, keskustelu- ja luentotapahtuma ajankohtaisista ja ikuisista aiheista.
23.-25.8. (pe-su) Nuorisokokous ”Saari 2019”
Herättäjä-Yhdistyksen Nuorisotyön järjestämä nuorten kokoontuminen vuosittain vaihtuvan
teeman ympärillä. Kokouksessa nuoret valitsevat Nuori Yty-toimintaan alueyhteyshenkilöt ympäri
Suomen.

Syyskuu
3.-6.9. (ti-pe)
Saaren syystalkooviikko
Kesä mennyt on, syksy tekee jo tuloaan. Tule mukaan laittamaan Saarta syyskuntoon päiväksi, pariksi
tai koko viikoksi. Saari tarjoaa majoituksen ja ylläpidon.
6.-8.9. (pe-su)
Saaren Ystävien Syyspäivät
Kaikille avoimille Ystävien päiville kutsutaan niin vanhoja kuin uusia Saaren ystäviä. Päivillä
virvoitutaan ystävien yhteydestä, luonnosta, levosta, veisuusta ja mukavasta ohjelmasta. Tule
mukaan tapaamaan tuttuja ja saamaan uusia ystäviä!
6.-8.9. (pe-su)
Kertausrippikoulu aikuisille
Katso tapahtumakuvaus kohdasta 15.-17.3.
13.-15.9. (pe-su) Jatkis 2019
Jatkis kokoaa saareen kaikkien Herättäjä-Yhdistyksen Ahis-ripareiden leiriläiset ja isoset
viettämään yhdessä jatkorippikoulua.
20.-22.9. (pe-su) Körttifoorumi
Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä vuosittainen herännäishenkinen kohtaamispaikka
ajankohtaisten asioiden ympärillä.
27.-29.9. (pe-su) Pyhiinvaelluspäivät
Lähelle voi myös pyhiinvaeltaa. Tutustumme pyhiinvaellusperinteeseen ja teemme 2 eri pituista
ohjattua pyhiinvaellusta kauniissa syksyisessä luonnossa. Matkan varrella vietetään rukoushetkiä
ja veisaataan Siionin virsiä. Karista kiire ja tule mukaan leppoisalle vaellukselle!

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

Lokakuu
3.-6.10. (to-su)
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten talkooleiri
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön talkoolaiset saapuvat Saareen laittamaan
paikkoja talvikuntoon.
5.-6.10. (la-su)
Talkoolaisten Kiitosjuhla
Aholansaari haluaa kiittää kaikkia vuoden aikana talkootoiminnassa mukana olleita,
niin nuoria kuin vanhempiakin, kutsumalla talkoolaiset viettämään yhteistä juhlaa.
8.-10.10. (ti-to)
Saaressa jälleen
Vuoden aikana Aholansaaressa olleita rippikoulutyöntekijöitä kutsutaan yhteiseen
tapaamiseen ja viettämään levollista aikaa yhdessä. Saaren entisen isännän Ukko- Paavon
tapaan ensin syödään, saunotaan ja levätään. Sitten tehdään yhdessä työhyvinvointia ja
hengellistä elämää vahvistavia työskentelyjä.
11.-13.10. (pe-su) Siionin virret kaikuvat Saaressa
Virsimaratonin aikana veisaamme Siionin virret kannesta kanteen.
Veisuuajat pe klo 18-22, la klo 8-22, su 8-9.30, 10.00 Veisuumessu
Tule mukaan sinulle sopivaksi ajaksi.
14.10. (ma)
Ihan pihalla
Syyslomaviikolla pääsee ilmaisella laivakuljetuksella Saareen viettämään iloista
perhepäivää. Paavon pihapiirissä kaadetaan Ruotsalaiset, pussitetaan limppua,
lennätetään leppäkeihästä ja kisaillaan muiden leikkimielisten pihapelien parissa.
Saaren ovet ovat avoinna kaikille.
16.10. (ke)
Ihan pihalla
Katso tapahtumakuvaus edeltä.
18.-20.10. (pe-su) Hiljaisuuden retriitti
Aholansaaressa on Paavo Ruotsalaisen ajoista lähtien oltu levon lähteillä ja
Jumalan sanan äärellä. Perinteinen Hiljaisuuden retriitti Siionin virsin kutsuu
hiljentymään Saaren rauhaan ja kiireettömään historialliseen ympäristöön.
Kysy yksityisesittelyjä/räätälöityjä retkipaketteja myyntipalvelustamme p. 010 3370 661
Lisätietoja tapahtumista saat Aholansaaren toimistosta p. 0103370 660
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Aholansaaren tapahtumiin!

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

