
       

Påmelding
innen 8. september til: 

Checkin.no
eller tlf.: 51682750

eller E-post: 
region.rogaland@normisjon.no                           

Pris
Kr. 1550,- med eget sengetøy

Oppredd seng og håndkle + kr. 150,- 
Gi beskjed ved innmelding

Studenter og jenter under 20 år: 800,-

Blir du forhindret i å komme, 
ber vi deg å melde fra til 
regionkontoret snarest. 

Avmelding etter 20. sept. 
belastes med avbestillingsgebyr på kr. 300,- 

(Gjelder ikke ved sykdom)

Diett
Hvis du trenger diett,

er det fint om du gir beskjed om det

DAMENES 

Velsignelsens vei

Damenes helg på Horve 
27.-29. september 2019

Damenes helg på Horve 27.-29. september 2019

Bente S. Eggebø
Anne Kristin Bruns

Siri U. Bjørsvik
Anne Aabø

Gunhild T. Vignes 
og mange flere 

er med og viser oss 
«Velsignelsens vei»!



Anne Aabø og Gunhild Vignes 
vil også dette året lede 

Lovsangen
De bor på Notodden 

og går i Heddal misjonskirke, 
der de sammen har en 

lovsangs- og bønnetjeneste

Fredag 
18.00 - 19.00 Innkvartering

19.00 Kveldsmat
20.00 Kveldssamling

Kaffe/te & drøs

Lørdag
08.30 Morgenbønn

09.00 -10.00 Fleksifrokost
Vi smører matpakke til lunsj

10.30 Bibelsamling
med forbønn

13.00 - 16.00 Mulighet til: 
Å gå bønnestien ved Horve

Kanopadling
Kaffekos i det fri

Strikking i peisestua
15.00 Kaffe/te og frukt

17.00 Festmiddag
Damenes aften
Bibelsamling

m/bønnevandring
Kaffe/te, kaker og frukt

Nattkino

Søndag
08.30 Morgenbønn

09.00 - 10.00 Fleksifrokost
10.30 Bibelsamling

m/nattverd
13.00 Middag

Velkommen
til gode dager 

sammen med andre 
jenter og damer

Vi kan koble av 
fra daglige plikter

og nyte Guds gaver 
gjennom ulike sanser

Vi kan være i Guds 
nærvær og få inspirasjon 
til troslivet i hverdagen

Velkommen til å gå
velsignelsens vei

sammen med Jesus

Program
Anne Kristin er gift med Steve og 
er mor til fire. Hun er utdannet 

barnevernspedagog/universitetslektor, 
og deler si tid mellom å være politiker 
i Stavanger og  som menighetsutvikler 
gjennom Agenda1. Hun ønsker å være 

raus og tydelig, og brenner for at vi som 
tror på Jesus skal leve ETT liv, uansett 

hvor vi er, og at livet vårt skal ha 
påvirkning: Vi ER lys i mørket, vi ER salt! 
Menneskene rundt oss trenger godhet, 
omtanke og raushet. 
Vi kan få bruke våre 

talenter og vi har  noe 
å bidra med! Dette 
gjelder alle, men 

særlig oss kvinner! 
Du er god som gull!

Siri er gift og har fire barn. Hun er lærer i grunnskolen. 
Hun er engasjert på Ålgård bedehus og i Bibel og bønne-
gruppe. Siri er en god medvandrer, og brenner for at flere 
skal bli kjent med Jesus og få se seg selv slik Jesus ser på 

dem, og våge gå nye steg i tro. Siri ønsker å være med på det Jesus gjør!

Velkommen!
Hilsen kvinnekomiteen: 

Siri Ueland Bjørsvik, 
Anne Selvåg Sunde,

Anne Espeland Halsne, 
Hilde Merete Viste,

Line Marie Løge
 og Unni S. Vignes

God mulighet for 
samtaler og forbønn.
Aud Vihovde Hoftun
og Sissel Handeland 

blir med som veiledere.

Bente er sykepleier fra Randaberg. Hun er gift og har tre 
sønner. For ett og et halvt år siden bestemte hun seg 
for å endre litt retning på livet, og startet en kristen 

bokhandel i sentrum av Stavanger. Hun brenner for å formidle Guds 
Ord, og da gjerne til dem som ikke kjenner det så godt fra før. Utenom å 

drive butikk er Bente engasjert i sang og musikk, innvandrerarbeid.

Boksalg
Ordet e’ ditt

og
Gunn Berit Soldal

Siri Ueland Bjørsvik

Bente Sørhus Eggebø

Anne Kristin Bruns
 


