PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Seminaret starer med kveldsmat fredag 4 oktober kl 1830
Registrering fra kl.1800
Avslutning med lunsj søndag 6.oktober kl 1300.
Informasjon og påmelding innen 6.september til
Helga Sakseid. Telefon 99152382.
E-post: helga.sakseid@gmail.com
Oppgi eventuelle spesielle behov ved påmelding, f.eks.
vedrørende diett.

HELHET GJENNOM KRISTUS
INVITERER TIL SEMINAR

Priser
Seminaret koster kr 2300,- pr person, studentpris kr 1900,-.
Betaling
Til bankkonto nr. 36333507514
HgK v/ Kai Stein Gjelten
Merk innbetalingen med «Seminar Frænabu».
Sted
Frænabu misjonssenter
Farstadvegen 1207,
6444 Farstad
Adkomst
Buss: Du kan sjekke reisetider på Frammr.no ruteplanlegger.
Bil fra Molde Europaveg 39 til Årø - ta tredje avkjørsel til venstre Elnesvågen -Bud Riksveg 64 til Moen. Til venstre og riksveg 663
Elnesvågen. Når du har passert Elnesvågen sentrum, ta av til
høyre retning Farstad og Hustad. Du følger veien rett frem ca 10
km. Til Farstadvegen 1207 som er adr. til Frænabu.

«Satt i frihet - så vi kan leve»
4.- 6.oktober 2019 på Frænabu utenfor Molde
Seminarleder: Magne Bjørkhaug

Hva er «Helhet gjennom Kristus» (HgK)?
HgK en internasjonal, tverrkirkelig sjelesorgsbevegelse som
gjennom forkynnelse, samtale og forbønn lar Jesus slippe til
med sin legende og frigjørende kraft.
Vi har en sterk, praktisk og jordnær undervisning om:
- forløsningen i å bekjenne synd
- hvordan Jesus kan lege vårt indre menneske
og gi oss et nytt fokus i livet
- hvordan vi kan bli satt fri fra
åndelige og emosjonelle bindinger
Vi som er med i HgK er selv i en prosess hvor vi
sammen med Jesus får erfare stadig mer av hans
gjenopprettelse og frigjørende kraft i våre egne liv.
For mer informasjon om Helhet gjennom Kristus
og arrangementer i nær fremtid, klikk inn på:
www.helhet.org
www.facebook.com/helhetgjennomkristus

Om seminaret
«Satt i frihet - så vi kan leve»
Dette er et seminar for deg som ønsker å bli satt i frihet og få
en dypere relasjon med Gud, deg selv og andre mennesker.
Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring og
legedom, slik at vi kan gå videre i livet med større
frimodighet, frihet og glede.
Det blir undervisning relatert til disse temaene
Guds nærvær i dag.
Hvordan kan vi bli fri fra negative erfaringer og andre ting i
våre liv som hindrer vår utvikling?
Såret av livet – Jesus ønsker å helbrede oss.
Er tilgivelse redningen for meg?
Kampen mellom lysets kraft og mørkets makt i våre liv.
Mitt bilde av Gud og mitt bilde av meg selv.
Kom du og følg meg.

Samtale og forbønn
I løpet av seminaret vil det bli gitt tilbud om en times samtale
med to forbedere. Forbederne har taushetsplikt.
Det vil også bli felles betjening i bønn etter hver
undervisning.
Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler.

