
 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 
Program 
Seminaret starter med kveldsmat fredag 29. mai kl.19.30 og 
avsluttes mandag 1. juni kl.14. Det er viktig at alle deltagerne er med 
på hele seminaret.  
 
 
Priser 
Valgfri pris mellom kr 2500 og kr 4100. 
 
Informasjon og påmelding til 

Sandom.no – Frihet og Legedom i Kristus.  

 
Sted 
Sandom Retreatsenter/Garmo.                             
 
Buss 
Tog til Otta/Åndalsnes. Buss videre til Garmo. 
Ekspressbuss fra Bergen/Nordvestlandet. 
 
Velkomstbrev 
Alle påmeldte deltagere vil få eget velkomstbrev med ytterligere 
informasjon.    

Seminar i retreatramme: 

Frihet og legedom i 

Kristus 

Malt av Reidar Kolbrek 

Tid: 29 mai – 1 juni 2020 

Sted: Sandom Retreatsenter 

Arrangør: Sandom Retreatsenter i samarbeid med sjelesorgbevegelsen 

Helhet gjennom Kristus 



 

 

 
 

Om Seminaret 
 

For hvem?  

Seminar for deg som ønsker en dypere relasjon med Gud. Gjennom undervisning 

og forbønn søker vi Jesu legedom og befrielse, slik at vi kan gå videre i livet med 

større frimodighet og glede. 

Sandom Retreatsenter og Helhet gjennom Kristus inviterer til en pinsehelg med 

sjelesørgerisk undervisning og mulighet for forbønn. Vi får hjelp til å møte oss 

selv, til å utdype vårt Gudsforhold og til å møte hverdagen på en ny måte.  Det vil 

være noen stille tider gjennom dagen. Stillheten er et middel til hjelp i våre 

prosesser. 

 

Tema for undervisningen 

- Indre sår og negative bindinger 

- Synd, bekjennelse og tilgivelse 

- Gudsbilde og selvbilde 

- Guds hjelp i våre liv 

 

Forbønn 

Det er satt av tid til samtale med forbønn for hver enkelt deltager som ønsker det. 

Forbederne har taushetsplikt. Det er ingen form for gruppearbeid eller 

gruppesamtaler. 

 

Vitnesbyrd 

Magnus Malm skriver i boken ”Veivisere”: 

«Vi har mange slike ømme punkter, av ulike typer. De hindrer effektivt min 

etterfølgelse, og dermed også andres. Derfor vil Jesus mer enn gjerne befri meg 

fra dem. Det første han vil gjøre er å greie ut det som jeg selv opplever som en 

eneste stor floke av problemer. Han drar ut tre store områder: Synd, sår og 

bindinger. De henger på mange måter sammen, men er likevel svært ulike og må 

behandles ulikt. Og når sjelen kjennes som et blygrått nøste, kan det faktisk være 

riktig befriende å gå litt systematisk til verks. Både i teori og av egen erfaring har 

jeg fått stor hjelp gjennom en økumenisk sjelesorgsbevegelse som i Sverige og 

Norge arbeider under navnet ”Helhet gjennom Kristus”.»  

Om Helhet gjennom Kristus 

 

Helhet gjennom Kristus er en internasjonal, tverrkirkelig sjelesorgs-bevegelse som 

tilbyr forbønn, sjelesorg og skriftemål. Helheten i alle våre relasjoner har 

innflytelse i våre liv. Vi retter fokus på: Mitt forhold til Gud, mitt forhold til andre 

mennesker og mitt forhold til meg selv. Målet er større overgivelse til Kristus.                                                     

 

 

 

Jesu programtale er sentral i Helhet gjennom Kristus: 

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap 

for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få 

synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» (Lukas 

4,18-19) 

 

 

 

 

Les mer om Helhet gjennom Kristus på: 

- www.helhet.org 

 

Om Sandom: 

- www.sandom.no  

http://www.helhet.org/

