
 

PROGRAM 

(Endring kan forekomme) 

 

Fredag 10.11 

Vi inviterer alle som har lyst og 

mulighet til å ta fredagen fri, til å 

komme og være med oss på en 

«dypdykk»-dag i Håpets kvinners 

arbeid. (ankomst torsdag kveld). 

Peggy Banks og Eeva Vähäsarja 

underviser om Håpets kvinner.  
 

(Ankomst og kveldsmåltid for de 

som kommer fredag- søndag.) 

19.30 Kveldsmøte. Vi er håpets 

kvinner: bønnens kraft.  v/ Eeva 

Vähäsarja 

 

Lørdag 11. 11 
Etter frokost tar vi buss til Sandnes 

(ca15 min) og Misjonssalen, der vi 

tilbringer dagen. Vi inviterer til 

åpen inspirasjonsdag for kvinner.  

 

11.00 Bibelundervisning og 

lovsang: Min identitet som Guds 

datter v/Peggy Banks. 

 

13.00 Varm lunsj 

14.00 «Vi er håpets kvinner» 

Aina Økland Schøld 
«Maryam» fra et land i Øst-Afrika 
Linda Torkelsen 
17.00 Middag. (NB påmelding om 

du kommer på dagsbesøk) 

19:30 Håpskonsert . Elisabeth 

Lillebø Sæth og Anne Birgitte Bøe 

med musikervenner. (Åpent for 

alle)

 

Søndag: 12. 11 
10.00: Bibelundervisning bønn og 

lovsang: Å leve ærlig. v/Anne 

Austgulen. 
 

Ønsker du tid i en travel hverdag til å senke skuldre, løfte blikket 

og se hva og hvem du er i Jesus, og hva det vil si å være en håpets 

kvinne i din hverdag? Ønsker du å møte spennende mennesker, 

og få litt mer innblikk i Håpets kvinners arbeid?  

Da er du hjertelig velkommen til tidenes første "Håpets kvinner"-

inspirasjonshelg!  

Tidspunkt: 10-12 november. (for de som ønsker/kan, ankomst 9.11) 

Sted: Himmel og Hav konferansesenter. Ligger idyllisk til ved 

Solastranden, fem minutter fra Sola Flyplass. (Vi organiserer 

transport til/fra flyplassen). Her er vi sammen fredag og søndag. 

Lørdag: Åpen inspirasjonsdag i Misjonssalen, Sandnes. (Buss fra 

Himmel og Hav) 

 

De som er med :  

Peggy Banks, Internasjonal leder for Håpets kvinner.  

Eeva Vähäsarja: Europa-leder for Håpets kvinner.  

«Maryam» fra et land i Øst-Afrika.  
 

Fra Norea: Elisabeth L. Sæth, Linda Torkelsen og Anne Austgulen. 

Sangere: Aina Økland Schøld og Anne Birgitte L Bøe. 

Lovsangs/musikerteam under ledelse av Tone Østby. 

 

 
Pris: 
Torsdag – søndag: 2500 (ikke mulighet for enkeltrom) 

Fredag-søndag: 1900 (ikke mulighet for enkeltrom) 

 

Dagsgjest fredag: 500,- som inkluderer seminardag om 

Håpets kvinner, to måltider og møter.  

Dagsgjest lørdag: 150,- som inkluderer møter, lunsj og 

kaffe/frukt. Du kan også bestille middag: 250,- 

 

Påmelding og spørsmål: post@norea.no  tel. 38 14 50 20 

Inviter med deg ei venninne eller to og kom for påfyll og 

fellesskap med andre damer i alle aldre – og Jesus! 

mailto:post@norea.no

