


Velkommen til kvinnehelg i Stavanger. MK inviterer til en helg med temaet: Fri til å? med fokus 
på de rettigheter og muligheter kvinner har hatt og har i samfunnet, både nasjonalt og interna-
sjonalt. Torgeir Tveter er Metodistkirkens representant i Global Info, som er Norges Kristne 
Råds ressurspunkt for kirker og menigheter som vil engasjere seg i globale rettferdighetsspørs-
mål, og skal fortelle om temaer de har fokus på.  

 

Fra Menighetsfakultetet kommer Hilde Marie Movafagh og skal snakke om den historiske utvik-
lingen for kvinnelige ledere i frikirkene. Med hovedvekt på Agnes Nilsen Howard, som i 2022 ble 
markert ved at det var 90år siden hun ble ordinert i Metodistkirken til Norges første kvinnelige 
prest.  

Ikke gå glipp av denne helgen hvor du får spennende temaer, møter mange bra folk og deltar 
på MKs landsmøte!  

Tema og innhold 

Program 

Fredag 21. april 

KL. 18: Registrering og mat 

Kl. 19: Seminar om Global Info ved Torgeir Tveter 

k. 20.15: Pause 

Kl. 20.30: Ord for natten 

 

Lørdag 22. april 

Kl. 9.30 – 12.30: Landsmøte  

Kl. 12.30 – 13.30: Lunsj 

Kl: 13.30 – 16: Seminar om kvinnelig ledelse i frikirker v/Hilde Marie Movafagh. 

Kl. 16 – 18: Sosial mingling, quiz, aktivitet, slappe av.  

Kl. 18 – 20.30: Festmiddag  

Kl. 21 – 21.30: Enkel kveldsgudstjeneste 

 

Søndag 23. april 

Kl. 11: Gudstjeneste, Helene Granum—Aanestad taler.  

Kl. 13: Lunsj og avreise  



Vi har valgt å ha MKs Landsmøte som en del av denne helgen, og alle som deltar bør også 
være med på Landsmøtet. Er du medlem i MK så har du stemmerett. Er du ikke medlem så 
har du talerett, men ikke stemmerett. Hvis du ønsker å ha stemmerett så kan du melde deg 
inn i MK. Ta da kontakt med MKs leder, og du finner kontaktinfo på baksiden av denne bro-
sjyren.  

 

På Landsmøtet skal vi behandle saker som 3 årsmelding, arbeidsplan, budsjett og regnskap, 
og en endring i MKs statutter.  

Her er noen viktige frister:  

21. januar 2023: Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet av Landsmøtet.  

21. januar 2023: Forslag om endring av MKs statutter sendes ut.  

21. mars 2023: Sakspapirer sendes ut på e-post og publiseres på MKs nettside.  

Påmeldingsfrist: 8. mars 2023. 

Ønsker du å melde deg på allerede nå, så kan du ta kontakt med MKs leder Camilla G. Røed. 
Vi jobber med nye nettsideløsning, og når den er klar vil vi sende ut informasjon om hvordan 
du kan melde deg på via den, og hva slags informasjon vi trenger.  

 

Pris medlem: 1000 kr 

Pris ikke-medlem: 1500 kr 

Betaling til konto: 3000 16 42398 (Merk betaling: MKs kvinnehelg, og navnet ditt).  

Vipps: 539358 (Merk betaling: MKs kvinnehelg og navnet ditt). 

 

Hvis du ønsker å bli medlem i Metodistkirkens Kvinner kan du betale kr. 300 til samme konto 
og Vipps nummer som deltakeravgiften. Send også en mail til MKs leder Camilla G. Røed:  

camilla_gr@yahoo.com med navn, adresse, e-post og tlf.  

MKs Landsmøte 22. april 2023 

Pris og påmelding 

Overnatting 

Vi har gjort en avtale med Thon Hotel Maritim, som ligger like ved kirken.  

Enkeltrom: 1045 kr per natt per person. 

Dobbeltrom: 1245 kr per rom per natt.  

Ønsker du å bestille denne avtalen så må du melde deg på innen 18. februar.  

Oppgi Metodistkirkens Kvinners Landsmøte når du bestiller, og du betaler på hotellet.  

 

Ønsker du ikke å benytte deg av avtalen ordner du overnatting på egen hånd.  



 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:  

Camilla Gaarn Røed, MK leder 

97542103 

camilla_gr@yahoo.com  


