Velkommen til
Kvinneseminar i
Metodistkirken i Drammen.
Fredag 27.05.2011
Kl 1000-1800.

Met

Metodistkirkens Kvinneforbund og Metodistkirkens Diakoni– og evangeliseringsråd
inviterer til seminaret:
Kvinner og forkynnelse,
Forkynnelsesverksted.
i Metodistkirken i Drammen, fredag
27.05.2011
Ankomst og registrering fra kl 0930-1000.

Pris kr 100,- inkl lunsj.
Betales ved ankomst.

Velkommen
til
seminaret
Kvinner og
forkynnelse
i
Metodistkirken i
Drammen, fredag
27.05.2011

Seminar fra kl 1000-1800.
Seminaret er for alle som vil tjene Gud og
dele Ordet med andre
Undervisning, veileding i å lage prekener og
Workshops – vi jobber med tekster, disposisjoner og forarbeide til prekener, alt med et
klart kjønnsperspektiv.

Påmelding til:
Vigdis-Merete Rønning
Tlf 23 33 27 20
E-post: vmr@metodistkirken.no

”Herren sender et ord
og stor er skaren av
kvinner som kommer
m e d gl e d e s b u d . ”
Salme 68.12

”...her er ikke mann og
kvinne. Dere er alle èn i
Kristus Jesus.” Gal. 3.28

Velkommen til seminar i forkant av landssamlingen for kvinner og Metodistkirkens
Kvinneforbunds landsmøte som arrangeres i Drammen, 27.-29.05.2011. Seminaret
har egen påmelding. Du velger selv om du
vil være med på seminaret, landsamlingen
eller alt.

Bli med på seminar….
Foredragsholdere:
Sunniva Gylver og
Gita Mednis

Sunniva Gylver er prest i Den norske kirke. Forfatter, kjent fra aviser og som programleder for flere livssynsprogrammer fra
TV2 og NRK. Eller som hun skriver om
seg selv på en blogg: ”Jeg heter Sunniva
Gylver, 43 år gammel - og mamma, kone,
prest, aerobicinstruktør, venn…”

Gita Mednis er pastor i Metodistkirken i Riga, Latvia, og tilsynsmann for hele landet.
Hun er født i Latvia av latviske
foreldre som flyktet til USA da
hun var barn.
Gita er utsendt for den amerikanske Metodistkirken som misjonær i sitt eget hjemland. Hun
er sterkt engasjert som forkynner og opptatt av kirkens menighetsbyggende og diakonale arbeid i Riga.

