
PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

 
Seminaret vil gå over 7 tirsdager i februar og mars med unntak av 

tirsdag 28 februar (vinterferie). 
 

Seminaret starer tirsdag 7 februar kl 19.00 i Loddefjord 
menighetshus. 

 
Etter hver undervisning vil det bli servert enkel kveldsmat. 

 
Kurskveldene avsluttes kl 20.30. 

 
For de som ikke har anledning til å delta på alle seminarkveldene, 

er det anledning til å delta på enkelte kvelder. 
 

Seminaret er gratis. 
 

Undervisning ved personer som er innsatt i tjeneste i HgK. 
 

Det er god parkeringsplass ved Loddefjord menighetshus og god 
bussforbindelse fra Bergen sentrum. 

 
For å kunne tilrettelegge best mulig for deltagere, er det ønskelig 

at de som vil delta på seminaret melder seg på til: 
 

Bente Grindheim  
Mobil: 93209030 

bgrind58@gmail.com  
 
 
 
   

 

HELHET GJENNOM KRISTUS 
INVITERER TIL SEMINAR 

«Satt i frihet så vi kan leve - sammen 

med Jesus» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar/Mars 2023 

Loddefjord Menighetshus 

Seminarleder: Tor Steinar Grindheim 

 



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. 

 

Jesus tilgir vår synd, leger våre sår og setter oss i frihet fra 

undertrykkende krefter og det som binder oss. 

 

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 

For mer informasjon om Helhet gjennom Kristus 

og arrangementer i nær fremtid, klikk inn på:  

www.helhet.org 

www.facebook.com/helhetgjennomkristus 

 

 

 

 

 
 

Undervisningsprogrammet for seminaret: 

 
7 feb Gud er nærværende og løser fra det som binder 

Bli løst fra negative bindinger og avhengighet 

 

14 feb Såret av livet. 

Om indre sår og helbredelse gjennom Jesus 

 

21 feb Befrielse fra den ondes innflytelse 

Om okkult påvirkning og veien til befrielse 

   

7 mars Kraften i tilgivelsen 

 Fra synd, skyld og skam til bekjennelse og tilgivelse 

 

14 mars Kamp og seier.    

 Lysets seier over mørkets makt i våre liv 

   

21 mars Åndens kraft 

 Den Hellige Ånd i din hverdag 

   

28 mars Et overgitt liv      

 Selvbilde, gudsbilde og overgivelse til Jesus  

 

Samtale og forbønn 

Det er ingen form for gruppearbeid eller 

gruppesamtaler. 

I løpet av seminaret er det tilbud om en samtale med 

to forbedere. Forbederne har taushetsplikt. 

 

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

