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Hvordan kan vi komme inn i et hjem i Syria eller Nord-Korea uten å 
faktisk gå dit fysisk? Hvorfor er radio og bønn en effektiv 
kombinasjon for å nå verdens kvinner med evangeliet? Hvorfor 
et arbeid rettet mot kvinner? Og med oss kvinner i Norge? Kan vi 
bruke media for å gi Jesus til den muslimske dama i nabolaget? 
Dette er spørsmål vi berører i seminaret fra Norea Håpets Kvinner.

Vandringen med brudgommen Jesus, gir livet den dypeste 
mening. Den som lengter og tørster får møte ham – her og nå i 
hverdagen og når han kommer for å hente sin brud. 

Vi kvinner er ment til å være oppreiste kvinner som får vår styrke 
fra Herren, og som kjenner vår verdi! «Hun ble født til å skinne og 
skille seg ut og hun prøver ikke å se ut som eller være slik resten av 
verden er. Hun er full av kjærlighet og omsorg, stråler av godhet og 
generøsitet! Og hun leder an. Hun kjenner sin verdi og lar ingen 
behandle henne mindre enn det. Hun vet hun er datteren av Den 
Høyeste, og at hun er kalt til å være et lys på fjelltoppene. Derfor 
går hun aldri på kompromiss med Guds ord, hennes tro, hennes 
integritet eller selvrespekt. Hun har ingenting å bevise fordi hun vet 
hvem hun er. Hun forstår sin identitet som Guds barn og ønsker at 
alle kvinner skal se seg selv slik Gud ser på dem. Hun er 
handlingskraftig og forvandler verden til et bedre sted, gjennom 
den hun er og gjennom foldede hender.  Hun skinner. Hun er seg 
selv, og hun tørr å stråle! Hun er fri, og det er frigjørende også for 
andre.

«For en tid som denne» 
Med: Anne Christiansen 
Fra: JesusKvinner
Sted: Plenumsalen

«Dit ingen går, eller når» 
– et seminar om misjon 
og medier. 
Med: Elisabeth Sæth
Fra: Håpets Kvinner
Sted: Bankettsal 2+3 

Dit ingen går, eller når

«Min venn er min og jeg er Hans»  
Med: Søster Mirofora 
Fra: Mariasøstrene
Sted: Oasen Nord

Min venn er min og jeg er Hans

«Alt makter hun i Ham, som gjør 
henne sterk» 
Med: Anette Stokke 
Fra: Tønsberg Frikirke
Sted: Bankettsal 1

Alt makter hun i Ham, som gjør henne sterk

Dronning Ester har til alle tider vært et forbilde for oss som 
troende. Med livet som innsats valgte hun å tjene Guds plan, 
og mot alle odds ble hennes folk reddet fra ødeleggelse. Nå er 
det vår etappe i historien. Vår tid trenger slike “Estere”, jenter og 
kvinner som forstår seg på tidene, som vil leve for noe høyere enn 
seg selv, som vil legge hele sitt liv i Guds hånd og tjene Guds plan 
med sine liv! 

For nogle er snakken om seksualitet spænende og længe 
ventet, for andre volder den stor smerte og skam. Uanset 
stadiet i livet og med alle oplevelser og erfaringer der måtte 
høre med, tror vi at Gud ønsker at vise os hvem Han er! Også i 
noget så komplekst og fantastisk som vores seksualitet.

Sexualitet og tro

«Sexualitet og tro» 
Med: Silvia K. Kaucki 
Fra: Kvinner i Nettverk Danmark
Sted: Mellomvik/Slottsfjell


