
 

   

  

driv Ulvesund Fyr, som tilbyr overnatting, kulturellt 

program og fyrkafé med utstilling og kreative 

aktivitets-tilbud. Ho er også tekstforfatter, 

komponist og utøvende visesanger med fleire cd-

utgivelser bak seg.  

 

forkynner og sangevangelist, som gjennom 40 år 

har reist, og fortsatt reiser, i Indremisjonens 

vekkelsestradisjon som den ene halvdelen av den 

kjente og kjære duoen «Marit og Irene».  

Siden 2012 er hun i tillegg programprodusent i P7. 

Er forfatter av bøkene «Frå Irene,s kjøkkenkrok» 

 Opphold 2 døgn: kr 1500,- 

 Enkeltrom:  kr 1850,- 

 Tillegg oppredd seng: kr   130,- 

 Leige av sengetøy: kr     90,- 

Påmelding til Orreneset innen 27. mars: 

 E-post: orreneset@gmail.com 

 Telefon: 951 79 102 

Meld frå om behov for evt diett og enkeltrom 

Ta gjerne med eigne sengekle 

Ved avmelding seinare enn 1. april, må du betale 50% av prisen. 

(unntak ved sjukd)  

 Tur-kle – evt ski 

 Fest-kle 

 Termos 

 Handarbeid 

 Bibel  

 Skrivesaker 

 Lommepenger/kollekt 

Irene har vore  

på kvinnehelg før  

mailto:orreneset@gmail.com


 

 

 

 

Denne helgen ønsker vi å fokusere på hjertet 

Kong Salomo skriv i Ordtakene: «Bevar ditt hjerte fremfor 

alt du bevarer, for livet går ut fra det» 

Når hjertet har det godt, er livet godt 

Om hverdagen er krevende, herlig, eller ganske enkelt vanlig, 

er det alltid godt å ha hjertet på rette plassen. Ingen kan gi 

betre hjertehjelp enn Jesus. 

Sølvi Hopland Aemmer har gitt oss tekster som går rett til 

hjertet, når Sølvi synger treffes hjertestrengen. 

Denne helga vil Sølvi lede lovsangen, halde en minikonsert 

og dele liv. 

Irene K Alnes har sitt hjerte i Guds rikes arbeid, hun leder 

mennesker til å finne sin plass ved Jesu hjerte.  

Denne helga vil Irene dele med oss det som ligger på hennes 

hjerte. 

Bli med på kvinnehelg i naturskjønne omgivelser på 

Orreneset! 

Ta med datteren, moren eller venninnen, og opplev fellesskap 

frå hjerte til hjerte 

 

Hjertelig hilsen frå Kvinnehelgkomitéen  

som i år er Finnmarksforeninga på Godøya 

 kl 19.00 – gå til duk og dekka bord 

 kl 20.00 – bli kjent og gjer deg kjent 

 kl 22.00 – ord for natta 

 kl 09.00 – morgengymnastikk 

 kl 09.15 – frokost 

 kl 10.00 – bibeltime, bønn og samtale 

 kl 11.30 – Ut på tur! Kiosken er åpen 

 evt innekos med strikketøy og snakketøy 

 kaffi og skuffekake 

 kl 15.00 – frivillig, kreativ aktivitet  

 kl 18.00 – festmiddag 

 Fest med minikonsert og kakebord 

 kl 09.30 - frokost 

 kl 10.15 - bibeltime, bønn, samtale og lovsang 

 kl 14.00 – gå til duk og dekka bord 

 

   Takk for no, og         -lig velkomen tilbake! 

 


