
  

Kvinneleir 20. – 22. august 2021 

SAUEVIKA LEIRSTED 

Ønsker du samtale? 
Kontakt oss på  
telefon 23 30 10 40 eller 
e-post: post@ostfoldfermate.no  

Sauevika leir, herligste sted på jord. 

Sommersolen skinner over fjell og fjord. 

Frem for Gud vi kommer kledd i hellig pryd, 

bringer ham vår lovsang og vår frelsesfryd. 
 

Omkved: 

Jesus, Jesus alene er vår rettferdighet. 

Jesus vil vi tjene, han gir oss kraft og fred. 
 

Jesus selv er tilstede under vår leir her, 

roper kaller og leter etter hver især. 

Alle vil vi følge, gir oss til ham hen. 

Alt vårt liv vi ofrer ham som takk igjen. 

 

Intet har vi å frykte Jesus vil med oss gå, 

motgangsstormer kan rase, Satan mot oss gå. 

Bibel, bønn og brorskap fyller all vår trang, 

glade derfor synger vi vår leirsang. 



Kvinneleir på Sauevika leirsted,  

Vesterøy på Hvaler: 20. – 22. august 2021 
                      - en helg for kvinner i alle aldre. 

 

Velkommen til en helg med trivelig fellesskap og avkobling, alvor og 

latter, turer og god mat. Vi ønsker å ha med deg som vil ha litt påfyll 

for livet og hverdagene. Det blir en helg med ulike samlinger, 

misjonsstoff, bønn og forbønn, sang og musikk. Vi følger utarbeidede  

smittevernregler. 
 

Taler: Kari Hilde Hodne French     

Kari Hilde er født og oppvokst i India hvor hennes foreldre arbeidet i 

mange år. Hun har også i sitt voksne liv bodd både i Asia og Afrika en 

rekke år. Hun har hatt et interessant liv, og èn av hennes gleder er å 

dele Guds Ord med andre. Hun vil tale over tema: Vi kvinner og Gud. 
 

Misjonsglimt v/Karen Ekern 

Karen har levd nesten halve livet i Mali, og kjenner godt til forholdene 

der. Oppvekst på et småbruk med dertil hørende jobbing er noe hun 

har hatt god bruk for i Mali. 

Moren var søndagsskolelærer, og flink til å fortelle barna om Jesus. 

Dette har Karen tatt med seg i sin gjerning i Mali; å fortelle om Jesus på 

en enkel måte. 
 

Musikalsk ansvarlig er Aslaug M. Degnes 

Aslaug er fra Halden, er pensjonert lærer og har spilt piano i mange år. 
 

Sjelesorg og forbønnstjeneste   

Anne Ca. Degnes og Halldis Flesjå Olsen har ansvar for dette. 

 

Pris: Kr. 1 500,-  

Prisen inkluderer dyne og pute, samt vask av rommene. 

Sengetøy (putetrekk, dynetrekk og laken) kan leies for kr 120,- 

 

 

PÅMELDING. 

Påmelding skjer elektronisk ved å gå inn på www.checkin.no., 

påmeldingsfrist onsdag 11.august.  

Skriv Østfold i søkefeltet og finn Kvinneleiren 2021.  

Følg deretter anvisninger på skjermen. I påmeldingen kan du også gi 

beskjed om romønsker, leie av sengetøy og eventuelle matallergier.  

Du kan betale umiddelbart på nett, eller krysse av for å få tilsendt giro. 

Har du behov for hjelp – ring regionkontoret, 69 13 36 60, eller en i 

komitèen. 

 

TA MED. 

o Sengetøy (putetrekk, dynetrekk og laken) 

o Håndklær - og selvfølgelig badedrakt!   

o Kaker til kaffen på dagtid / frukt, nøtter el.l. til kveldskos. 

o Gevinster til utlodning. Inntekten går til Sauevika. 

o Kollekt til misjonsprosjekt – kontant eller Vipps. 

o Instrument eller annet for felles hygge og latter. 

 

PRAKTISK. 

Fremmøte i Kjellvika fredag ettermiddag 22. august.  

Båtfrakt over sundet tidligst  kl 17.30 (NB! Ikke før!) 

Avslutning etter middag på søndag. Båtfrakt fra kl 14.30 

 

Vi oppfordrer til å invitere med dere venner og kjente.  

Vi gleder oss til å treffe dere. Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen kvinneleirkomitèen for leiren i 2021: 

Anne-Marit Lerkerød (915 83 650), Annvor S. Glomsrud (951 52 776), 

Torhild Nordberg (909 17 036)  

http://www.checkin.no/

