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Leif Johnny Johannessen, Finn Geir Vignes,
Anders Skarpsno, Marie Hognestad

www.nettverkformenn.no

«Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»
Velkommen til Nasjonal Mannskonferanse!
Igjen vil vi ønske velkommen til NfMs Nasjonale Mannskonferanse! Det er viktigere
enn noen gang at vi som Guds folk kommer sammen for å lytte til Herren, la oss utruste av Ham til å stå i striden og finne sammen som brødre for å sette mot i hverandre.
Vi har valgt teksten fra Joh. 14,6 som et
tema for konferansen. Jesus sier: «Jeg er
veien, sannheten og livet. Ingen kommer
til Faderen uten ved meg.» I tider av forvirring og relativisme så vil vi peke på Jesus
og peke på Far. Det finnes en sannhet som
frigjør, en vei som fører fram og et liv med
Far som vi har lyst til å løfte fram disse
dagene.

Som dere vil se så kommer det mange
flotte talere og lovsangsledere for å være
sammen med oss i Vennesla Filadelfia i
januar. Men det er ikke nok… Vi har lyst til å
være sammen med deg også! Sett av denne
helgen i starten av året og få gjerne med
deg en venn!
For Nettverk for Menn,
Geir Fagerbakke

For første gang har det lykkes oss å få med oss Leif Hetland
på den Nasjonale Mannskonferansen. Leif bor i USA og
leder Global Mission Awareness. Han hjerte går ut til de
mørkeste flekkene på det åndelige verdenskartet, og han
har sett evangeliet slå gjennom der mange trodde det var
umulig. Leif er en forkynner som bærer en salvelse til å
forløse mennesker inn i både hvile og kraft i sine tjenester.
Paul Yadao er en av mange som har fått sine liv snudd opp
ned på grunn av det budskap Leif Hetland forkynner og
det liv han lever.

Paul Yadao
Paul Yadao fra Filippinene satte dype spor gjennom sin
forkynnelse og betjening under sist mannskonferanse. Vi
var ikke i tvil; Paul må vi få tilbake for den neste konferansen! Han har en sterk historie om hvordan Gud gav han et
hjerte for Norge. Hans vitnesbyrd og undervisning om å
leve ut fra identiteten som sønn og ikke som trell er forløsende og livgivende. Fra å være en utbrent og fattig lokal
pastor har han nå en etterspurt internasjonal tjeneste.

Alv Magnus
Alv Magnus er en av de mest anerkjente kristne lederne i
Norge de siste 10-årene. Som leder for Ungdom i Oppdrag i Norge og Nord-Europa påvirket han tusener av
mennesker til å bygge livene sine på Guds Ord og til å
elske Gud ved å lyde Han. Han brenner for misjon og for
samfunnsreformasjon, og hans penn og hans forkynnelse
har en tydelig profetisk dimensjon. Hans budskap på sist
konferanse var radikalt.

Finn Geir Vignes
Finn Geir Vignes er en del av lederskapet i Nettverk for
Menn, er leder for InHisImage lovsangskole og har også
jobbet som pastor. Han har vært sentral i den relasjonen
NfM har til Mosambik. Finn Geir er en person med en dyp
innsikt i Guds Ord, og han er bærer av en sterk profetisk
utrustning. Finn Geir brenner for at Guds folk skal kjenne
bredden, høyden og dybden av Guds kjærlighet.

Leif Johnny Johannessen
Leif Johnny Johannessen leder Nordic Harvest Mission i
Levanger, et lederskap han tok over etter Håkon Fagervik.
Virksomheten i Levanger består både av bibelskole, en
betydelig bønn- og lovsangstjeneste, konferansedrift og
ikke minst misjon. Leif Johnny kjennetegnes av åpenhet,
lengsel og begeistring, og han har en utrustning fra Gud
hvor Guds nærvær forløses og gleden i Gud erfares.

TALERE

Leif Hetland

Lovsang
Anders Skarpsno og Marie Hognestad
Anders er tilknyttet Nordic Harvest Misson
(med bl.a. Bønnesenteret) i Levanger, og har
i tillegg en omfattende nasjonal tjeneste.
Marie Hognestad er i Ungdom i Oppdrag.
Begge to har i en årrekke vært blant de mest
toneangivende lovsangslederne i landet
gjennom både låtskriving, CD-utgivelser og
“live”. Sammen har de ledet lovsangen under
de to siste mannskonferansene, og det har
vært helt spesielt...Vi jubler over et nytt JA fra
dem for det kommende arrangementet!
Foto: ©Kent Andersen

Praktisk informasjon
Konferanselokaler
Vennesla Filadelfia er et av Norges fineste
frikirkebygg, og egner seg ypperlig til konferanser. Kirken ligger på venstre side ved
innkjøringen til Vennesla når du kommer
fra Kristiansand, etter ca. 17 km. Det går også
jevnt med busser til og fra Vennesla, og disse
er nummerert 30 og 31. Se www.akt.no.

Overnatting
Vi anbefaler våre samarbeidshoteller i Kristiansand, Hotel Norge (3817400) og Yess Hotel
(38701570). Oppgi mannskonferansen for å
få konferansepris.

Du fyller ut kontaktinformasjonen og betaler
med visakort, rett fra nettbank eller du kan få
giro på mail.
Du får umiddelbart mail om at påmeldingen din er registrert når du har meldt deg på.
Stopper det opp for deg av en eller annen
grunn under nettpåmeldingen, kan du
også melde deg på ved å sende en mail til
deltaker@nettverkformenn.no. Denne
mailen må merkes ”påmelding” og ha med
navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og
mailadresse. Du må også få med om du er
fullt betalende eller rabattert, om du skal ha
mat, osv.

Påmelding
Du går inn på www.nettverkformenn.no og
klikker på der det står ”meld deg på”. Du kommer da inn på checkin.no sin webside.

www.nettverkformenn.no

Praktisk informasjon
Påmeldingsfrist

Mat

Påmeldingsfrist på nettet er 18. januar. Etter
denne datoen må du melde deg på ved innregistreringen.

Lunsj og middag fredag og lørdag: kr. 590,(Begrenset antall plasser. Krysses av på nettbestillingen eller nevnes i mailen og kan ikke
bestilles etter 13. januar)

Konferanseavgift
NB! Vær tidlig ute! (Blant de 100 første
påmeldte trekkes det ut et reisegavekort på
4.000,- kroner)
Konferansepris før 17. desember;
Deltaker;
kr. 940,Rabattert deltaker;
kr. 740,Ungdoms u. 25 år;
kr. 590,Etter 17. desember;
Deltaker;
kr. 1040,Rabattert deltaker;
kr. 840,-

Spørsmål
For spørsmål angående konferansen
eller påmelding, bruk fortrinnsvis mail;
svar@nettverkformenn.no. Dersom telefon
benyttes er konferansenummeret; 97122823.
Besvares bare tirsdag og torsdag 18.00 til
20.00, og telefonen vil bli betjent fra 1. november.

www.nettverkformenn.no

”Gideons Supermenn J”; kr. 940,(Får gratis lunsj, middag og Napoleonskakefest!)
Dersom du er med - eller ønsker å bli med på denne givertjenesten på 300,- i måneden,
melder du deg på under denne kategorien på
nettet.

Om Nettverk for Menn
Nettverk for Menn (NfM) ble etablert i 2011, og er et felleskristent mannsarbeid som har som
formål å arrangere konferanser, organisere nettverk av mannsgrupper og fremme misjonsengasjementet blant menn. NfMs visjon er å se helhjertede menn i glad etterfølgelse av Jesus
Kristus.

Lederteam, Nettverk for Menn
Espen Egeland - Kristiansand, Tore Eidsaa - Kristiansand, Kjell Rune Hansen - Kristiansand,
Roald Hausvik Monsen - Bergen, Bård Andås - Flekkerøy, Finn Geir Vignes - Sandnes,
Paul Otto Nærbø - Bryne, Per Juell Larsen - Hisøy (styreleder), Øyvind Kaasa - Kristiansand
(styremedlem) og Geir Fagerbakke - Flekkerøy (daglig leder, styremedlem).

Program
Fredag
11.00
12.00
14.00
15.00
17.30
18.30
19.30

Lørdag
Registrering
Åpningsmøte
Lunsj
Møte
Middag
Registrering
Møte

11.00
13.30
14.30
15.00
17.30
19.30

Møte
Lunsj
”Gideons supermenn J”,
Napoleonskake-fest
Møte/Seminar
Middag
Møte

Søndag
11.00

Avslutningsmøte

Sponsor:

fløyhus

Byggmester: Øystein Nilsen
T.916 19 301 floyhus@gmail.com
Sildeneset 14, Flekkerøy

Totalleverandør av vanningsutstyr
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