
Program 

Fredag 14. oktober 

18.00 Innkvartering og varm kveldsmat   

19.15 Felles avreise til Vadsø kirke                                                                   

20.00 Håpskonsert i Vadsø kirke 

Lørdag 15. oktober 

08-09 Fleksifrokost                                                                

09.15 Bønnesamling  

09.30 Bli-kjent samling 

10.00 Bibeltime: Håp gjennom prøvelser                                                                        

12.00 Lunsj 

Ut en tur 

15.30 Kaffemat                                                                               

16.00 Bibeltime: Den vanskelige, men frigjørende 

tilgivelsen 

19.00 Festkveld, starter med middag, dessert underveis 

 Sang, vitnesbyrd og forbønn! 

Søndag 16. oktober 

09-10 Fleksifrokost                                                                           

10.15 Bønnesamling                                                       

11.00 Familiemøte for hele forsamlingen 

13.00 Middag for alle (husk ekstra påmelding) 

Velkommen til Kvinnestevne 

14.-16. oktober 2022 
 

Misjonssenteret i Vestre Jakobselv 

 

Elisabeth Sæth, Eli Fuglestad og Anne Birgitte Bøe  

fra Håpets kvinner kommer på vårt kvinnestevne!  

Vi starter helgen med håpskonsert i Vadsø kirke 

 

Håpets Kvinner ønsker å oppmuntre og utruste kvinner 

til å be, lytte, lære, vokse og gi gjennom media, 

smågruppefellesskap og ledertrening. 

 

 

Nettsiden er www.haapetskvinner.no 



 

 

Påmelding til Finnmark Indremisjon 

Tlf 976 63 652 eller mail: pt.garvo@imf.no   

 

Priser 

Rom u/dusj og wc: 1100,- 

Rom m/dusj og wc: 1300,- 

oppredd seng: 150,-  

Enkeltmåltider: Frokost/kvelds kr 75,-  og middag kr 150,- 

 

Arrangør: 

 

 

 

Vi ser frem til en helg med fellesskap, sang og vitnesbyrd, gode 

samtaler, god mat og kvinner fra hele Norge. Vi håper du 

kommer!  

Hilsen komiteen Johanne Garvo, Rigmor Restrepo, Marion 

Kjelling og Sunniva Knutsen                                                                                               

 

Mer informasjon om Håpets kvinner 

Håpets Kvinner er ett av prosjektområdene til Norea 

mediemisjon. Håpets kvinner vil være en stemme til trøst, 

oppreisning og kunnskap for kvinner som lider. Historiene er 

ulike, men lidelsene skyldes ofte at kulturen ikke ser den 

uendelige verdien kvinner har, som mennesker og som Guds 

dyrebare døtre. Norea Håpets Kvinner er en norsk partner i det 

internasjonale TWR Håpets Kvinner der organisasjoner og kirker 

over hele verden er engasjert. Basisen for Håpets Kvinner sitt 

arbeid er bønn og radioprogram. 

Eli Fuglestad er 47 år, trebarnsmor og jobber til daglig som 

bonde sammen med sin mann, Roald. Hun er forfatter og 

forkynner i Norea Håpets Kvinner. Hun ønsker å dele med 

andre det Gud har gjort i hennes liv og gi videre kjærlighet til 

Guds ord i hverdagen. Hun vil ha bibeltimene og også dele sitt 

sterke vitnesbyrd med oss.  

 

Elisabeth Lillebø Sæth er 45 år, mor til to tenåringsjenter og 

jobber som informasjonskonsulent i Norea Mediemisjon. Hun er 

koordinator for Norea Håpets Kvinner i Norge, og har også mye 

kontakt med de forskjellige lederne av Håpets Kvinner i de 

forskjellige landene der Norea har sitt arbeid. Hun reiser også 

rundt og oppmuntrer kvinner i Norge gjennom seminarer, 

møter og Håpskonserter. 

 

Anne Birgitte Lillebø Bøe er 50 år, firebarnsmor og jobber som 

daglig leder i den kristne radiokanalen pTro. Hun brenner for å 

gi Jesus til mennesker i Norge gjennom radio, og er også 

engasjert i Håpets Kvinner som frivillig og har hatt mange 

håpskonserter sammen med Elisabeth (de er søstre)



 


