
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. 

Pris kr 350,- inkludert måltider 
Påmelding innen 10. november til  

post@elihu.no  -  Tlf.: 33 32 95 03  -  SMS 473 28 592 

Betaling til Elihumenighetens arrangementskonto 3000.34.19637 
eller Vipps 88816 

Merk innbetaling «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 

«Satt i frihet - så vi kan leve»
22. - 23. november 2019

Elihumenigheten i Tønsberg
(Husvikveien 13)

Hva er «Helhet gjennom Kristus» (HgK)?

mailto:post@elihu.no
http://www.helhet.org/
http://www.facebook.com/helhetgjennomkristus


«Satt i frihet - så vi kan leve»
22. - 23. november 2019

Elihumenigheten i Tønsberg

   Program: 
Fredag 22.november. 

Kl 1745 – Ankomst og registrering 
Kl 1815 – Enkel kveldsmat 
Kl 1900 – Velkommen.  
Kl 1915 – Guds nærvær i dag.  
Kl 2015 – Pause 
Kl 2030 – Hvordan bli fri fra negative erfaringer og andre ting i     

       livet  som hindrer vår utvikling? 
Kl 2130 – Avslutning for kvelden 

Lørdag 23.november 

Kl 0930 – Såret av livet – Jesus ønsker å helbrede oss. 
Kl 1030 – Pause med kaffe/frukt 
Kl 1050 – Er tilgivelse redningen for meg?  
Kl 1150 – Pause 
Kl 1200 – Kampen mellom lysets kraft og mørkets makt i våre liv. 
Kl 1300 – Varm lunsj 
Kl 1400 – Mitt bilde av Gud og mitt bilde av meg selv.  
Kl 1500 – Pause 
Kl 1515 – Forbønnsgudstjeneste  
Kl 1615 – Avslutning 
Kl 1630 – Samtale med forbønn (4 samtaler) 
Kl 1730 – Pause 
Kl 1745 – Samtale med forbønn (4 samtaler) 
Kl 1845 – Pause 
Kl 1900 – Samtale med forbønn (4 samtaler) 




