Kjekt å ha med:

Velkommen til

Turklær, evt. skiutstyr og termos

kvinnehelg

Klær for innekos og fest
Bibel og skrivesaker, handarbeid
Lommepenger og kollekt

på Orreneset

Praktisk:

31.mars—2.april 2017

Opphold 2 døgn:

kr. 1600

Enkeltrom:

kr. 1900

Tillegg for oppredd seng: kr. 150,
Leie av sengetøy med håndkle. Kr. 100
Dagbesøkende:
Middag kr. 230
Kvelds/lunsj: kr. 150
Kaffemåltid: kr. 80
I tillegg kommer felles tenester kr.200
Betalingsterminal kan benyttes
Påmelding til Orreneset innen 17.mars:

Tema: PÅ VEI

E-post: orreneset@gmail.com
Telefon: 951 79 102
Meld frå om behov for evt. diett og enkeltrom
Det er anledning til å ta med eget sengetøy
Ved avmelding seinere enn 24.mars må du betale
50 % av prisen. (unntak ved sjukdom)

*

Dine øyne så meg

*

En dag om gangen

*

På ville veier—og veien tilbake

*

Ved veis ende
Ill.: Maleri av Sigrun Ødegård (med tillatelse)

Velkommen til kvinnehelg 2017
Bli med på kvinnehelg i naturskjønne omgivelser
på Orreneset.
Vi er alle på vei, og denne helga blir som en rasteplass på veien.. Her
kan vi “hente oss inn igjen”, være oss selv og få nye impulser. Vi setter av tid til rusletur i det fri, fellesskap, samtale, bønn og hobby.
Ikke minst, herlige retter fra Anbjørg’s kjøkken er høydepunkt som
må nevnes.

Rigmor Holst

Program for helga:
Fredag:
Kl. 19:00

Kveldsmat

Kl. 20:00

Bli-kjent-samling

Kl. 21:30

Kveldssamling med tema

Lørdag:
Kl. 8:30

Morgenstund med musikk og gode ord

Kl. 9:15

Frukost med smøring av niste

Kl..10:00

Temasamling

Kl. 11:30

Ut på tur, niste ved bålet eller innekos
Kiosken er åpen, kaffe står framme

(f. Blomvik) er fra Fiskarstranda, gift i
Sverige og programprodusent i Kanal10

Kl. 15:00

Aktivitet og gode råd

Norge. Rigmor vil belyse temaet “PÅ VEI”

Kl. 18:00

Festmiddag

fra Guds Ord og “levd liv”.

Festkveld med tema
Kakebord

Gro Hofseide
startet tidlig sin sangkarriere, men opplevde at
Gud åpnet en ny dør etter at sykdom meldte
seg. Denne helga vil Gro synge egne og andres
tekster til egne melodier. Om noen ønsker det,
blir Gro sine CD’er å få kjøpt.

Søndag:
Kl. 9:00

Morgenstund med musikk og gode ord

Kl. 9:30

Frukost

Kl. 10:30

Temasamling
Ordet fritt, bønn og lovsang

Kl. 14:00

Avslutningsmiddag med kaffe og kaker

Takk for denne gangen, alt godt for veien videre!

