
Shalomkvelder
for damer i alle aldrar

Velkomen til shalomkvelder for damer i alle aldrar 2020 på:
• Jørpeland bedehus, Jørpeland torsdag 10. sept kl 19.00-22.00
• Grødem kirke, Randaberg fredag 11. sept kl 19.00-22.00
• Bryne Misjonskyrkje, Bryne lørdag 12. sept kl 19.00-22.00
• Vonheim bedehus (Røyneberg), Sola søndag 13. sept kl 19.00-22.00
For påmelding, sjå bakside



Kjære deg

Vi har lyst å invitere deg til shalomkveld for «damer i alle aldrar» ein eller 
fleire av desse kveldane. Vi i arrangementkomiteen ynskjer å nå ut med 
informasjon og undervisning om våre jødiske røter, og har eit ynskje om 
å bidra i arbeidet med å vekke heile folket til ansvar for å gje evangeliet 
tilbake til det jødiske folk. 

Det hadde vore veldig kjekt om du vil ta med deg døtre, svigerdøtre, systre, 
mødre, barnebarn, bestemødre, tanter, fadrar, vener og andre å kome.

Det blir spennande undervisning og møte med mange av våre bibelske 
systre og andre systre i inn- og utland. Vi får oppdatert informasjon om 
arbeidet som vert drive blant kvinner i Israel som DNI er med og støtter.

Vi håper dette vekker interesse og håper å sjå deg og mange av dine der.

Velkomen
Helsing frå arrangementkomiteen: Elbjørg Therkelsen, Ellen Marie Todnem, Tove 
Karin Holta, Astrid Hakestad Throndsen, Oddfrid Morken, Elisebet Rugland og 
Randi Bell Espeseth.
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Program     
• Evy-Gunn Knotten
• Inger Lise Skauge
• Anne Lise Søvde Valle (deltek ikkje på Sola)

• Elbjørg Therkelsen
• Musikkinnslag 
• Appell og informasjon
• Matservering
• Sal av israelsprodukter, bøker og kunst
• Gåve til arbeid blant kvinner i Israel
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Evy-Gunn Knotten

Anne Lise Søvde 
Valle

Inger Lise Skauge

Elbjørg Therkelsen



Påmelding    
Påmelding på telefon eller melding til:  

• Til Jørpeland bedehus, Jørpeland: 
Tove Karin Holta tlf. nr. 47305004 

• Til Grødem kirke, Randaberg: 
Ellen Marie Todnem tlf.nr. 98814874 

• Til Bryne Misjonskyrkje, Bryne: 
Oddfrid Kjærvoll Morken tlf.nr. 91128792 

• Til Vonheim bedehus (Røyneberg), Sola: 
Astrid Hakestad Throndsen tlf.nr. 91879200

På grunn av koronasituasjonen og smitteverntiltak, ynskjer vi fortrinns-
vis påmelding seinast 2 dagar før arrangementet, men det er også moge-
leg å registrere seg ved frammøte.
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Den Norske Israelsmisjon
Telefon: +47 22 98 85 00

E-post: post@israelsmisjonen.no
www.israelsmisjonen.no


