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Program pátek: divadlo illusion
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 21:00

registrace
Úvodní slovo: Linda White
Woman Party

Program sobota: divadlo illusion
09:00 - 10:00 registrace, snídaně
10:00 -11:00 dopolední semináře
		
Co dělá ženu ženou? (Brigita Vimrová)
		
Pozor, ona je leader! (Dita Targoszová)
11:15 - 12:15
Jak na to? Jak začít, když chceš něco začít (Soňa Malinová)
Poslání napříč generacemi (Paige Allen a Linda White)
12:15 - 13:15 oběd - společný raut
13:15 - 14:25 odpolední semináře
		
Jak využít svou ženskost? (Linda White)
Je zdravé mít ambice? (Paige Allen)
14:40 -15:40 Horké křeslo s „obyčejnými“ ženami
16:00 -18:00 Závěrečné shromáždění a modlitby (Paige Allen)
18:30 - 20:30 filmový klub: Mamma Mia
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Brigita Vimrová miluje společnost žen, předcvičuje aerobik, pracuje v mateřském centru, pořádá pravidelné akce pro veřejnost a přednáší na seminářích
pro manželské páry spolu se svým manželem Pavlem, s kterým mají tři děti.
Linda White je již 34 let vdaná, jejím manželem je Jackie White. V roce 1984 společně založili sbor Church on the Rock a během posledních let viděli, jak dal Bůh
růst tomuto sboru na dnešních více než 1500 členů. Linda má zvláště vášeň pro službu rodinám a stejně tak i pro ty, kteří jsou často ve společnosti zapomenuti.
Soňa Malinová je věřící od svých 16 let. Od 19 let podniká v oboru výroba a prodej keramiky. V roce 2006 založila mateřské centrum a od roku 2008 se stala externí
spolupracovnicí pořadu České televize Bydlení je hra jako interiérová designérka. Je vdaná 12 let a má dva syny ve věku 6 a 9 let.
Dita Targoszová je členkou exekutivního týmu církve Element v Hradci Králové (www.element.cx). Dita je ředitelkou církevní neziskové organizace Život zabývající se rozvojem křesťanského vůdcovství. V současné době se podílí na organizování projektu Equip v ČR a na Slovensku. Ráda cestuje a pomáhá organizovat
misijní výjezdy. Vedle svých aktivit v církvi se věnuje i užité grafice a ve volném čase :-) neustále něco vytváří a navrhuje.
Paige Allen v současné době slouží ve sboru Church on the Rock v Lubbocku, Texas jako ředitelka biblické školy Ministry Training School (MTS) a jako vedoucí
krátkodobých misií. Paige je 8 let vdaná za Joshe. Paige kázala v 10 zemích světa a společně s Joshem vede službu pro vysokoškoláky a středoškoláky s názvem
Zoe. Paige vystudovala Oral Roberts University s titulem B.A. v organizační a mezilidské komunikaci a získala titul Masters of Divinity v Kings Seminary.
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