
Påmelding  skriftlig til 
 
Mozhgan Rad 
mozhgan.rad@frikirken.no 
eller sms  92464341 
 
Ingun R Valid 
ingrud@hotmail.com 
eller sms 93493341 
 
 
Dagen er gratis,  
men for å vite hvor mye mat vi trenger  
må dere melde dere på  
innen  19.september 
 
Undervisningen vil foregå på norsk og tolkes til farsi 
 
Lurer du på noe angående kurset kontakt  
Mozhgan Rad 
 
Arrangør: 
 

 

Bli løst fra indre sår og bindinger 
 

Seminar for innvandrere som ønsker  
å bearbeide eget liv, indre sår  

og vonde erfaringer. 
 

 
 

Med Torleif Elgvin 
29.september 2018  kl. 10-16 

mailto:mozhgan.rad@frikirken.no
mailto:ingrud@hotmail.com


Torleif Elgvin er professor i bibelfag og har jobbet 
mange år i Midtøsten (Palestina og Israel). Han er 
medlem i Frikirken og er rådgiver for Frikirkens arbeid 
i Midtøsten. Han har vært med i ledelsen av 
sjelesorgbevegelsen ”Helhet gjennom Kristus” i en 
årrekke. 

Tilsvarende kurs er blitt holdt på Frikirkens 
sommerstevne Visjon, for flere Frikirkemenigheter på 
Sørlandet i Kristiansand og i Palestina. 

 

Hvordan kommer jeg til Eilert Sundts gate 37? 
 
Du kan ta T-bane til Nasjonalteateret, gå gjennom slottsparken. 
Gå Uranienborgsveien opp forbi Uranienborg kirke (Lyskryss) 
Neste vei tar du til venstre og du er i Eilert Sundts gate. Nr 37 er 
et gult hus på venstre side.  
 
Buss 21 kan du ta til Uranienborgveien (i Josefinesgate) Eilert 
Sundsgate er parallellgaten nord for der du går av. 
 
Trikk 19 kan du ta til Briskeby.  Gå nordover Briskebyveien og 
ta til høyre inn Eilert Sundsgate. 
 
Trikk 11 kan du ta til Homansbyen,  Gå Josefinesgate vestover 
til du kommer til Uranienborgveien. Ta til høyre og forbi 
lyskrysset til du kommer til Eilert Sundts gate. Der tar du til 
venstre. 

 

 

Program: 

10.00-10.15 Ankomst med servering av kaffe og te  

10.15-11.15 Sesjon 1. Helbredelse fra indre sår  

11.15-11.30 Pause  

11.30-12.30 Sesjon 2. Synd og tilgivelse  

12.30-13.30 Lunsj  

13.30-14.30 Sesjon 3. Bindinger til vonde erfaringer 

Fra 14.45  Mulighet for samtaler og forbønn 


