
PRAKTISKE OPPLYSNINGER 
 

Seminaret starer fredag 23. september kl. 1800 
med registrering og kveldsmat  

Seminaret avsluttes søndag 25.september kl. 1400 med middag. 
 

Informasjon og påmelding innen 16 september til: 
 

Daniel Lund. Telefon 997 29 796 
Email: daniel@filadelfia-alta.no 

 
Kristin Halsos. Telefon 906 05 089 

Email: halsos@online.no 
 

Torill Iversen  
Telefon 918 80 564 

 
 

Pris for seminaret: kr 300 
 

Betaling: 
 

VIPPS: 78946  Merk: HgK seminar 

Bankkonto: 4901.23.07607 Merk: HgK Seminar 

Sted: Pinsekirka Filadelfia, Moreneveien 1, 9513 Alta 

Seminardeltakerne må selv ordne overnatting. 

HgK er en tverrkirkelig bevegelse og ønsker alle velkomne.  

 

 

HELHET GJENNOM KRISTUS 
INVITERER TIL SEMINAR 

 

«Satt i frihet – så vi kan leve» 
23 - 25 september 2022 

Pinsekirka Filadelfia, Alta 

Seminarleder: Magne Bjørkhaug 



Hva er «Helhet gjennom Kristus» (HgK)? 

HgK er en del av en tverrkirkelig, internasjonal 

sjelesorgsbevegelse som gjennom forkynnelse, 

samtale og forbønn lar Jesus slippe til 

med sin legende og frigjørende kraft. 

Norge er også engasjert i å bygge opp denne bevegelsen i 

Afrika (Uganda, Kenya, Kamerun og Tanzania). 

 

HgK 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»  

«sammen med Jesus» 

Seminar er for deg som ønsker at Jesus skal sette deg i frihet og gi 

deg en dypere relasjon med Gud, deg selv og dine medmennesker. 

Gjennom undervisning og forbønn søker vi Jesu berøring 

og legedom, slik at vi kan gå videre i livet  

med større frimodighet, frihet og glede. 

Undervisningsprogrammet for seminaret: 

Guds nærvær i dag.  Innledning til Helhet gjennom Kristus. 

Fri til å leve.   Fri fra negative bindinger og avhengighet 

Såret av livet.   Jesus kan helbrede våre indre sår 

Kraften i tilgivelsen. Veien fra synd, skyld og skam til 

bekjennelse, tilgivelse og frihet. 

Kamp og seier.  Lysets seier over mørkets makt i våre liv. 

Et overgitt liv.   Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til 

Jesus. 

Guds kjærlighets sirkel Forklaring av kjærlighetssirkelen 

Kom du og følg meg! Leve i fortsatt seier og helbredelse. 

 

Samtale og forbønn 

Det blir en felles betjeningsbønn etter hver undervisning. 

Det er ingen form for gruppearbeid eller gruppesamtaler. 

I løpet av seminaret er det tilbud om en samtale med to 

personer som varer en time. Forbederne har taushetsplikt. 

http://www.helhet.org/
http://www.facebook.com/helhetgjennomkristus
http://helhet.org/

