
 

 

 

Menighetsweekend på 
Hermon 
10-12.februar 2023 

 

Vi er glade for å kunne invitere deg og dine til 
menighetsweekend med aktiviteter, 
inspirerende forkynnelse og fellesskap for små 
og store. Vi ønsker deg velkommen til å dele 
en helg sammen med oss i Guds nærvær og i 
fellesskap med hverandre.  
  
Fredag  
17-18 Ankomst og innsjekking  
18.00 Middag  
19.30 Kveldssamling for små og store med 
Janne Karin Håtveit  
 
Lørdag  
08.00-08.30 Bønn i kapellet 
08-09:30 Frokost  
09:30-10:30 Morgensamling v/ 
Per Eivind Kvammen. Egen samling for barna 
med Hanne Christine Øvrejorde.  
11-14 Fritid - skitur, aking, slalåm, tur  
Ta med eget utstyr.  
13-14:30 Lunsj  
16.30 Ettermiddagssamling v/ 
Per Eivind Kvammen          
18:00 Middag  
19:00 Kveldssamling for små og store  
21.00 Kaffe og kake  
22.00 Bønn og lovsang i konferansesalen med 
Håp sitt eget lovsangsteam. Ord for natten ved  
Per Eivind Kvammen 
 
Søndag  
08.00-08.30 Bønn i kapellet 
08.30-10.00 Frokost  
10:00    Utsjekk  
11:00 Søndagsmøte Per Eivind Kvammen taler 
- søndagsskole for barna ved Hanne Christine 
Øvrejorde 
13.30 Lunsj 
 

 

Per Eivind Kvammen, pastor i Sentrumskirken 

Stavanger. Han er et nytt bekjentskap for HÅP. 

Hans lidenskap er å bygge kirker som gir Jesus 

og evangeliet til en ny generasjon og utruste 

dem til Jesu livslange disippelskap. Per Eivind 

har også sagt ja til å være mentor for HÅP sitt 

lederteam når det gjelder framtidig 

menighetsbygging.  

     

Janne Karin Håtveit taler på 

kveldssamlingene, og Hanne Christine 

Øvrejorde har samling for barna på 

formiddagene. Gled deg til fine fellessamlinger 

med disse to inspirerende og flotte damene.   

Pris weekend: Voksen kr 1895,-   

Barnerabatter følger voksen prisen: 

0 til 2 år – gratis. 3 til 5 år – 1/4 pris. 6 til 11 år 

– 1/2 pris. 12 til 15 år – ¾ pris. 

Enkeltrom: Tillegg kr 400 av ordinær pris. 

Dagsbesøkende: Pris Frokost kr 115,- lunsj 
265,- middag 230,-  
 
Påmelding innen 15.januar på SMS til Ole 
Øvrejorde 413 06 746 
NB! Programendringer kan forekomme – 
avlysning kan skje på kort varsel. Vi gjør 
oppmerksom på at badeland er under 
oppussing, og mest sannsynlig ikke er klart til 
vi kommer denne gang. 
 

Vær velkommen! 


