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Slik ville han la deg forstå at 
mennesket ikke lever bare av brød; 
mennesket lever av hvert ord som 

kommer fra Herrens munn. 
5. Mosebok 8, 3

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til 
opplæring, tilrettevisning, veiledning og 

oppdragelse i rettferd, så det mennesket som 
tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god 

gjerning. 
2. Timoteus 3, 16-17

Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens 
ord varer til evig tid. 

1. Peter 1, 24-25
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kl. 10.00 - 11.45 
Jesu ord og Paulus 
sine ord - er det en 

motsetning?

Frode Granerud 

kl. 12.00 - 12.45 
Det store mysteriet.


kl.14.00 - 14.45 
Jerusalem tur - retur.

	Med Jerusalem som     
	utgangspunkt og mål. 

Rolf Gunnar Heitmann 

kl. 15.00 - 16.45 
Lever vi i de siste 

tider? Om dommen og 
Jesu gjenkomst.


Olof Edsinger 

kl. 18.00 - 19.00 
Generasjon savnet. 

Torbjørg Oline Nyli 

kl. 19.30 - 21.00 
En motvillig tro. 


Anita Reitan
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kl. 09.00 - 10.45 
Kalt til fellesskap. 

Visjonen om den lokale 
kirken. 


Olof Edsinger 

kl. 11.00 - 11.45 
Gåten Hans Nilsen 

Hauge.

kl. 12.00 - 12.45 

Kvinnene i 
Haugebevegelsen.


       Lars Inge Magerøy 

kl. 14.30 - 16.15 
«Skriv til engelen for 

menigheten …» 
Sendebrevene i Johannes 

åpenbaring.

Arne Inge Vålandsmyr 

kl. 19.00 - 20.30 
Allsangskveld: 


Bibelske tekster og 
bibelske historier i våre 

salmer og sanger. 

Ingunn Aas Andreassen 

   Øyvind Eismann 
      m.fl.LØ
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Anita Reitan, universitetslektor ved 
OsloMet, ble kristen for noen år siden 
etter en prosess som startet da hun 

holdt minneord i en begravelse. 

Troen kom svært uventet og var 

egentlig lite ønsket. 


Hun deler sin historie i samtale med 
Ruben Heitmann.



Sted:		 Strand leirsted, Sandefjord

Tid:	 	 22. - 24. oktober 2021 e.Kr.

Arrangør:	 Normisjon 

	 	 - region Vestfold og Buskerud


Påmelding:	normisjon.no/vebu

	 	 tlf.: 406 03 097


Priser:	 Enkeltrom inkl. konferanseavgift 
	 	 og alle måltider, alle dager: 

	 	 kr. 3.300,- 
	 	 Dobbeltrom inkl. 	 	 	 	
	 	 konferanseavgift og alle 		 	
	 	 måltider, alle dager:

	 	 kr. 4.000,-  
	 	 


	 	 Dagspass med mat, 

	 	 fredag: kr. 800,-  

lørdag: kr. 800,-


	 	 Middagsbuffet søndag,

	 	 kr. 250,- (voksen)

	 	 kr.125,- (barn)


kl. 09.30 - 10.30 
Han som ser meg.


Trosformidling 
gjennom livshistorier.

Anne Mari S. Topland 

kl. 11.00 - 12.30 
Gudstjeneste med 

nattverd.

Anne Mari S. Topland 

Ruben Heitmann 

kl. 13.00 - 16.00 
Søndagsbuffet


Inkl. i prisen for de som er 
påmeldt hele konferansen.
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Under gudstjenesten søndag blir det 
kollekt til Normisjons regionale arbeid.


«Bibelbutikken» i Drammen vil ha 
bokstand og salg av bøker. Noen av 
foredragsholderne vil også ha egne 

bøker for salg.


http://normisjon.no/vebu
http://normisjon.no/vebu


Summen av ditt ord er sannhet. 
Salme 119, 160 a

I begynnelsen var Ordet.  
Ordet var hos Gud,  
og Ordet var Gud. 

Johannes 1, 1

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, 
Og vi så hans herlighet, en herlighet som den 
enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og 

sannhet. 
Johannes 1, 14

Såkornet er Guds ord. 
Lukas 8, 11


