
|01| FoKat 1908

FOKAT
Peluang & Informasi Pelayanan

website : http://iskasurabaya09.wordpress.com
email : iskasurabaya@gmail.com
sekretariat : Unika WIDYA MANDALA

 Jl. Dinoyo 42-46 Surabaya

--edisi Agustus 2019-
-

info singkat
Facebook : Iska Surabaya
Instagram : iskasurabaya
norek BCA : 513 0089 498 an. SINTAWATI

pukul 09.00 di Kapel Unika Widya Mandala

oleh : RD YOHANES BENNY SUWITO

di Kapel Unika Widya Mandala

Undangan

MISA KUDUSMISA KUDUS

SHARING IMANSHARING IMAN

>>Dimohon kehadiran seluruh anggota beserta keluarga<<

Minggu, 25 AGUSTUS 2019
Unika Widya Mandala

Jl. Dinoyo 42-46 Sby

Setelah MISA KUDUS dilanjutkan acara

SHARING IMAN  di Lobby Kaca lt 4

Tema :

"Sharing iman membimbing generasi milenial "

Oleh :  Sr. Vincent Maria Rukian, PIJ

kolaborasi
ISKA & KMKS

(Komunitas Medik
Katolik Surabaya)



norek BCA :

513 0089 498 an. SINTAWATI

konfirmasi  pembayaran ke:
SMS :  HP 08165408265
email : iskasurabaya@gmail.com
diberi keterangan :
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Iuran Anggota

13 Aug 88-08-153 Dra ec Diana Tanumihardjo
19 Aug 03-05-360 Soenaryo, SE, SH
24 Aug 88-04-162 Drs Antonius R.Rusbani, S.H., MHum
29 Aug 17-09-461 Lawrentius Siangjaya L., S.Kom., M.MSI.

PD FELCOM

Happy Birthday
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Notulen Talk Show Juli 2019
Talk show setelah Misa Iska edisi bulan Juli kali ini mengambil tema : Gangguan Siklus Haid dalam
Kesuburan yang dibawakan oleh Dr.Ariawan Adimoelja, MCE, spOG.
Untuk membuat suasana lebih rileks dan santai, Dr.Ariawan memulai sesi dengan mengajak seluruh
peserta melakukan senam pinguin terlebih dahulu baru setelah itu pemaparan materi dimulai.
Ketidaksuburan pada organ reproduksi manusia sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu infertile dan
subfertile. Yang dimaksud dengan infertile adalah tidak bisa punya anak dan tidak dapat diobati,
sedangkan subfertile adalah tidak bisa punya anak namun masih dapat diobati. Menurut dokter
kandungan yang berpraktek di RKZ tersebut, masalah kesuburan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu
faktor biologis dan faktor non biologis yang mencakup masalah persiapan, psikologis dan kesehatan.
Dr.Ariawan juga tidak menganjurkan penundaan kehamilan setelah menikah karena justru akan
mengakibatkan wanita sulit hamil. Masa reproduksi paling bagus adalah saat usia 21 � 35 tahun.
Untuk mengukur atau menentukan siklus haid seorang wanita dapat dilakukan dengan cara metode
kalender dan pengukuran suhu basal (Pengukuran suhu tubuh dipagi hari) .
Untuk masa subur seorang wanita dapat dihitung dengan menggunakan metode diatas dengan
catatan siklus haid dalam keadaan normal setiap bulannya.
Audiense cukup antusias dalam mengikuti talk show kali ini, terbukti dengan banyaknya peserta
yang mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab.
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PD FELCOM 18 AGUSTUS 2019
Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019,

Felcom ISKA telah mengadakan persekutuan

doa di Klinik Eterna Medica dalam suasana

perayaan Kemerdekaan RI. Kami mengundang

pembicara Ibu Hwee Wen dari SEP.

Acara persekutuan doa diawali dengan lagu-

lagu pujian & penyembahan oleh Sdr. Wisnu

sebagai Worship Leader, diiringi permainan gitar

Bp Harry Wibisono & keyboard Sdri. Stella.

Selanjutnya Ibu Hwee Wen membawakan

beberapa firman dari Alkitab yang mengingatkan

kita supaya tetap teguh dalam iman kepada

Tuhan di tengah kondisi dunia saat ini. Kita tidak

boleh meragukan Tuhan meskipun ada banyak

penderitaan, karena Tuhan telah menyediakan

penolong. Dan satu-satunya Juru Selamat kita

hanyalah Yesus Kristus.

Selesai persekutuan doa ada perayaan ulang

tahun Sdri. Stella, kemudian sesi foto bersama

dalam nuansa merah putih, dan dilanjutkan

acara makan bersama.

Terima kasih atas partisipasi dari semua pihak,

semoga Tuhan selalu memberkati kita dan

keluarga.


