Program:

Fredag: 19.30
Åpningsmøte: Annie Schaug
Kveldsmat etterpå

Lørdag formiddag:
12.00 Hverdagsgull
Hverdagshistorier med bla Wenche Braatlund Larsen
12.00 Egen samling for unge jenter
15.00 Buffet
NB! Påmelding
Pris: 150,18.00 Bønn

Lørdag kveld:
19.00: Annie Schaug
Kollekt til Kvinner i Nettverk

Søndag:
11.00 Annie Schaug
Fellesmøte med flere menigheter
Kollekt til Kvinner i Nettverks misjonsarbeid
Kirkekaffe
Adresse for konferansen:
Filadelfia - Fredensborgveien 129
Følg oss på facebook
kvinnerinettverk.no for mer info

Kvinnekonferanse
Velkommen til

Bodø
21.-23. september 2018
Arr: Kvinner i Nettverk Nordland

Det er med stor glede og forventning vi også i år inviterer til

KVINNEKONFERANSE I NORDLAND!

Konferansen er et kall til kvinner som lengter etter en
berøring fra Gud til gjenopprettelse og utrustning.
Han tilbyr kvinner i nord – unge og gamle –
til å smake og se for eget liv, for selv å bli redskap slik at
Gud kan nå flere. Derfor trenger vi å komme til Han!
Han spør oss: ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?”
Hjertelig velkommen til ei spennende helg
i Guds nærvær!

Hilsen
Ingfrid Mundal - Anniken Solgren - Anne-Margrethe Ofte Arntsen

Annie Shcaug

Annie er forfatter, kunstner og forkynner. Hun
kommer fra Honningsvåg men bor i Bergen. Hun er
gift og har to voksne sønner. Annie er etterspurt i
mange sammenhenger for sin klare forkynnelse, og
har besøkt flere steder også her i fylket. Hun har levd
et liv som har gitt henne rikelig med åndelige erfaringer. Hun berører høyaktuelle temaer som også
er en del av dagens åndelige virkelighet.

Wenche Braatlund Larsen

Wenche bor i Arendal, er gift og har tre sønner fra 17
til 24 år. I Kvinner i Nettverk er hun lovsangsleder på
leder- og veiledningssamlinger sentralt, og bidrar
også som musiker og lovsangsleder på inspirasjonsdager og konferanser rundt om i landet. Hun lengter
etter å se flere blåsere og strykere i lovsangstjenesten, og ønsker å formidle Guds nærvær og
legedom gjennom tonene på klarinetten.

Konferansepriser

Rabatt ved påmelding senest 14. september: kr 350,-.
Student/honnør: 250,Etter 14. september: betaling ved ankomst:
kr 450,-. Student/honnør: 350,-

Pris enkeltmøter:
Pr møte: kr 150,Samling for jentene (ca 13 år og oppover): gratis
Søndag: gratis. Kollekt til Kvinner i Nettverks misjonsarbeid.

Påmelding

Påmelding er kun gyldig ved betalt konferanseavgift til
kontonr: 4509 31 47093
Merk betaling: hvem påmeldingen gjelder og evt påmelding til buffet.
Merk matallergi.

Middag:
Buffet, pris kr 150,-, betales innsammen med påmelding. NB! Egen
påmelding til buffetten. Vi har tilbud om gluten og laktosefri buffet.
Husk å gi beskjed om allergier ved påmelding.

Overnattingsmuligheter

Vi har avtale med Thon Hotel Nordlys
Pris pr rom, en person: kr 895,- pr natt.
Pris pr rom, to personer: kr 1095,- pr natt.
Må bestilles innen 10. september på telefon: 75531910
nordlys.booking@olavthon.no
Oppgi referanse nr: 25948532 for å få konferansepris

For informasjon, spørsmål og påmelding,
kontakt Ingfrid Mundal på mail ingfrid@yahoo.no eller telefon 47329669

