Påmelding
Fortrinnsvis e-post til
kvinneforbundet@metodistkirken.no
alternativt SMS/tlf. til Reidun Refsdal nr. 40145462
eller Tove Synnøve Tveit nr. 47870967
Deltagelse på deler av møtet er også mulig
Gi i så fall beskjed om når du ønsker å delta.

Metodistkirkens

Kvinneforbund

inviterer til Landsmøte og kvinnehelg i
Metodistkirken Grünerløkka 21.23. april

Kvinne  kalt til å tjene?

Pris for hele helgen:1000 kr
inkluderer kveldsmat fredag, lunsj og middag
lørdag.
Betaling ved påmelding
til kontonummer: 3000.16.42398.
Overnatting. Thon Hotel Terminus ligger nær
Oslo S og kan være et greit sted å overnatte. Dere
ordner overnatting selv, men MK-styret kan
være behjelpelig om ønskelig.
.
Påmeldingsfrist: 1. april

Metodistkirken Grünerløkka, Oslos eldste frikirke

Metodistkirken på Grünerløkka, Første Metodistkirke, ligger sentralt til
like ved Sofienbergparken. Adressen er: Thorvald Meyers gate 56 A.

Tenkt så stort, å få kalles Guds venner
Joh 15:15-16: Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for
tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere
venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min
Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og
satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.

Saker: Rapport, regnskap, valg, ta stilling til hvor mye vi
skal engasjere oss i neste verdenskonferanse, vurdere
navneendring: f.eks. til Metodistkirkens Kvinnebevegelse.

Program: Fredag: Registrering kl. 1800.
Trikkene er mer moderne nå..

Kirkens inngang

Fra Jernbanetorget kan du velge mellom trikker 12, 13 og 30.
Sjekk www.ruter.no.

Sofienbergparken

Thon Hotel Terminus

Vi har noen timer fri på lørdag; parkvandring, kafébesøk, morsomme
butikker og i det hele tatt hyggelig samvær med MK-kvinner hvor dere måtte
ønske. http://www.visitoslo.com har egen side med informasjon om hva
Grünerløkka har å by på.

Kveldsmat ca. kl. 1900, presentasjoner, informasjon om
Verdensforbundet ved leder Alison Judd og andakt med
nattverd ved Hilde Tveter.
Lørdag: kl.930 Morgenandakt v/Helene Granum
kl. 1000 Forhandlinger og minneord
kl. 1230 Lunsj i kirken
kl. 1330 Fortsettelse av forhandlinger
kl. 1500 Pause
kl. 1900 Middag på lokal restaurant og festkveld i kirken.
Helene Granum forteller om Kvinnekonferansen i Texas
sommeren 2016, og prosjekter hun vil engasjere seg i som
Helen Kim stipendiat.
Søndag: Gudstjeneste kl. 1100. Hilde Tveter taler
Kirkekaffe og avskjed kl.1300

Velkommen til inspirerende og hyggelige
landsmøtedager!

Alison Judd

Hilde K Tveter

Helene Granum

