Kalajoen seurakunnan ruskaretki
31.8.-4.9.2020 Pyhälle & Kairosmajalle.
Puolihoito, majoitus 2 hengen huoneissa Kairosmajan lomakeskuksessa, linja-automatkat ja retki- ja iltaohjelmaa perillä. Hinta 425€.
Ilmoittautumiset khranvirasto p. 08-4640530. Tiedustelut khra K.Lauri.

Ruskaviikon ohjelma:
Maanantai 31.8.
klo 8.00 lähtö Kalajoen seurakuntakodilta.
klo 10.00 kahvitauko Iin Autokeitaalla.
klo 13.00 pysähtyminen Rovaniemellä
klo 16.00 saapuminen Kairosmajalle, majoittuminen
klo 16.45-18 ruokailu
klo 19.00 Iltatilaisuus: Kairosilta, talon historiaa ja tervetuloa taloon!
klo 20.30 Iltapala
Tiistai 1.9 / Keskiviikko 2.9. / 3.9. Torstina
klo 7.45 aaminen, retkieväät
klo 9.00 Aamun sana Revontulikappelissa
klo 10.30 Lähtö retkelle, runsaasti eri kohteita ja eri tasoisia mahdollisuuksia ulkona patikointiin ja
liikkumiseen sekä Lapin luontoon tutustumiseen.
- Suomen syvin kuru 220m, Aittakuru, Kultakero, Luostotunturi, Pyhätunturi, Maisemahissi
Pyhätunturille. Kaikilla retkillä eritasoisia patikointimahdollisuuksia. Kahvi ja
retkieväiden syönti joka päivä.
klo 15.-17. Saunat Kairosmajalla.
klo 16.45.-18 Ruokailu seisovasta pöydästä
klo 19.00 Iltaohjelmassa eri iltoina Revontulikappelissa mm:
- Seurat, konsertti, lätynpaistoa, ehtoolliskirkko jne.
klo 20.30 Iltapala
4.9. Perjantai
klo 7.45. Aamiainen, tavaroiden pakkaus
klo 9.00 Aamun sana Revontulikappelissa
klo 9.30 Kotimatka alkaa kohti Kalajokea.

-

matkalla pysähdymme Keminmaassa ja Tupoksella kahvittelemaan ja/tai syömään
omakustanteisesti.
klo 18.00 kotona.

Matkan hinta ja maksuohje:
Matkan hinta oli 425€. Se tulee olla maksettuna pankkiin 31.7.2020 mennessä seuraavilla
tiedoilla:
Saaja: Kalajoen seurakunta
IBAN: FI75 5099 0710 0012 40
BIC: OKOYFIHH
Viestiksi: Matkalle lähtijän nimi ja ruskaretki 2020
Summa: 425 euroa.
Tiedoksi vielä: Matkalle lähtevät on vakuutettu seurakunnan matkavakuutuksen kautta.

Varusteet:
Ota matkalle mukaan ainakin (älä ota liikaa):
- omat hygieniatarvikkeet ja lääkkeet.
- virsikirja ja iloista retkimieltä
- hyvät ja rennot matkustusvaatteet linja-autoon
- hyvät jalkineet ulkoilua varten ja vaatetusta eri sääoloihin, ns. kerrospukeutumisen
mahdollisuus on tärkeä kun liikutaan pohjoisessa. Säätila voi olla vielä mukavan lämmin tai
sitten puhaltavat pohjoisen viileät tuulet.
- päähine/pipo ja hanskat tarpeen kaiken varalta
- Retkireppu, johon voi ottaa evästä ja vettä patikkaretkille.
Kuljettaja toimii Jouni Vuollet. Matkanjohtajana allekirjoittanut.
Olkaa sydämellisesti tervetulleita koko seurakunnan yhteiselle ruskaretkelle. Me saamme tällä
matkalla pysähtyä Kairosmajalle ja nauttia Lapin kauniista luonnosta. Jumala saa myös puhutella
meitä pyhän Sanansa ja luomakuntansa kautta. Olet siis tervetullut täysihoitoon, jonka Taivaan Isä
tarjoaa jokaiselle lähtijälle. Siunattua kevättä ja retken odotusta.
Kalajoella 11.1.2020
Kari Lauri, khra

