
LEDERDAGER I NORD

RIVERMONT LEIRSTED, HARSTAD

24.-26. september 2021

Praktisk

mknu.no/lederdager-nord

Vi har gleden av å ønske lederskap og ledere i nord, velkommen til pusterom, påfyll og  
fellesskap. Her skal vi møtes over kaffekopp og i lovsang, til Mesternes mester og andre  
artigheter, i bibelsamtale, nattverd og til gode måltider. Lederdagene er for lederskaps- 
medlemmer, barne- og ungdomsledere og andre ledere i menighetene i nord. 

Vår tid trenger Jesu etterfølgere. Det første Jesu disipler erfarte var å motta og utvikle  
en tro på Ham. Dernest ble de sendt ut til nabolag og fjernere strøk. De plantet menigheter 
og styrket de troende. Underveis i helga jobber vi med tematikk rundt det å være Jesu etter-
følger: Hva er invitasjonen til oss nå – som enkeltmennesker og menigheter? Velkommen!

Det er innsjekk fra kl. 16.00 på fredag, servering av 
varm kveldsmat kl. 19.30 og kveldssamling  
kl. 20.30. Søndag avslutter vi med varm kirkelunsj 
kl. 12.30, og avreise etter det.
Se hele programmet på nettsiden for lederdagene.

Misjonskirken Norge sponser arrangementet.

MISJONSKIRKEN
NORGE

Påmeldingsfrist: 1. september 2021.
Alle påmedlinger via skjema på nettsiden.

Leirstedet Rivermont ligger vakkert til i Skjærstad, 
ved Kasfjorden, om lag 20 km nordvest for Harstad.
For dere som kommer med båt eller fly til Harstad 
arrangerer vi transport fra Harstad sentrum. Meld 
fra hvordan du ankommer i påmeldingen. 
Det er flest fire-sengsrom, så meld fra i påmeldin-
gen hvem du vil overnatte sammen med. Det er be-
grensede muligheter for enkeltrom, men ved behov 
meld fra om dette i påmeldingen. 
Kontaktperson: anne.hansli@mknu.no.
Pris inkluderer alle måltider og to overnattinger er 
kr 1500 per person. (kr 1700 per person for en-
keltrom). Kr 100 i tillegg for deg som ønsker å leie 
sengetøy.
Ta med sengetøy, håndklær – eller betal for dette 
på stedet. Ta med fritidsklær for årstiden og varme 
uteklær for en fin septemberkveld.

Program
Medvirkende er  
generalsekretær  
Øyvind Haraldseid,  
menighetsrådgiver 
Anne Margrethe 
Mandt-Anfindsen, 
leder nasjonalt Torben 
M. Joswig, admin.
konsulent og  
menighetsplanter Anne 
Hansli, daglig leder i 
UNG Svein Aksel G. 
Nakkestad – og  
Sunniva Hamnes Eid 
med lovsangsteam.


