Priser
Samlet kurspris: Kr 2300,Dette inkluderer:
kr 1000,- Kursavgift
Kr 600,- Alle måltider
NB: Gjelder alle kursdeltakere.
Kr 700,- Overnatting på Grosås (uten sengetrekk og håndklær)

Påmelding til kurs
Påmelding skjer til Ellel Norge, Grosås Senter: Tlf 37 96 99 00 eller
pv@ellelnorge.no.
Vi anbefaler å ta hele modulskolen, men en kan også melde seg på enkeltkurs.
Du betaler for et kurs om gangen.
Avbestilling: Kursavgift refunderes ikke ved avbestilling senere enn to dager før
hvert enkeltkurs.

i Modulserie B

Program
Fredag: Registrering fra kl. 17.00. Søndag: Avreise etter lunsj, ca. kl. 14.00.

Modulskolen holdes på Grosås Senter (markør A).
Tar du buss fra Kristiansand kan det gjøres avtale
om henting på busstoppet «Hodne Rv. 403»
(på riksvei 9 mot Evje, ved Kilefjorden).
For reisebeskrivelse, se www.virkeligfri.no

Denne modulskolen er laget med tanke på
· å bidra med innspill til alle som vil forstå og erfare mer
av Guds helbredende kjærlighet
· å ta hele mennesket på alvor med ånd, sjel og kropp
· personlig vekst og utvikling – fra hode til hjerte
· å disippelgjøre Jesu etterfølgere
· å kunne tilby noen Bibel- og erfaringsbaserte nøkler
til forbedere, sjelesørgere og ulike ledere i menighetene
· å kunne praktisere det som blir undervist

Grosås 9, 4724 Iveland
37 96 99 00 – post@ellelnorge.no

Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Johs 8,36
www.virkeligfri.no

2017
1. Forandring ved sinnets fornyelse
8. - 10. september
«Jeg føler meg så skyldig for at jeg har slike tanker.» «Jeg skulle
ønske jeg ikke reagerer som jeg gjør.» «Folk tror nok at jeg er et ålreit menneske, men
hadde de sett hvordan det står til på innsiden, ville de tenkt annerledes.» Mange kristne
sliter med slike tanker i vandringen med Herren. Dette kan gi problemer i relasjon til
andre. Meningen fra Guds side er at vi skulle få leve i frihet og glede, uten skyld og frykt.

2. Kreativitet – en annen vei til legedom
6. - 8. oktober
Gud ønsker å overraske deg med sin glede, godhet og liv. Dette er
mer enn et kurs, dette er en erfaring! Helbredelsen som kommer fra friheten i å være
heller enn å gjøre, går dypt. Kurset handler om å ta imot Guds kjærlighet.

3. Legedom etter ulykker og traumer
3. - 5. november
Post traumatisk stress og konsekvensene fra ulykker fortsetter å
virke inn i mange menneskers liv, selv år etter selve hendelsen. Følgene kan være kroniske
smerter, frykt, søvnproblemer, angst i ulik grad og mye mer. Hvis du har vært utsatt for en
ulykke, et følelsesmessig traume eller en annen type traume i fortiden og søker Guds
helbredende berøring, da er dette kurset for deg, og for deg som ønsker å lære om
hvordan be for andre.

6. Relasjoner - realitetene og Guds gode plan
16. - 18. februar
Selv om Gud har skapt oss for å leve i relasjon til andre, har våre
relasjoner ofte sine svakheter og kan bli en kilde til smerte og fortvilelse. Dette er et kurs
som kan hjelpe oss å forstå hva som gjør at ting går galt. Undervisningen gir innspill til
praktisk hjelp til å bedre relasjoner, og å kunne gjenopprette relasjoner som synes å være
håpløse.

7. Å forstå mer om krenkelser, overgrep og maktmisbruk
16. – 18. mars
Forvirring, skyld og selv-avvisning blir ofte en følge av krenkelser og
misbruk, og det kan komme til å kontrollere livet til den som har blitt utsatt for dette.
Dette kurset er laget for å utruste dem som har omsorg for og betjener mennesker som
har vært utsatt for slikt. En vektlegger en sensitiv undervisning som også vil hjelpe dem
som selv har opplevd dette til å forstå noen av vanskene de erfarer. Dette kan bli en
viktig nøkkel for helbredelse.

8. På vei mot frihet fra avhengighet
6. - 8. april
Dette kurset har blitt et vendepunkt for mange mennesker på veien
til varig frihet fra avhengighet. Kurset tilbyr håp og hjelp hvis du strever med avhengighet
- uansett hvilken, eller hvis du kommer for å lære hvordan du kan hjelpe andre. Vi ser på
årsaker til avhengighet og ikke bare hvordan den viser seg i atferd – symptomene.

4. Stress, engstelse og utbrenthet - hvordan takler vi det?
24. - 26. november
Stjeler stress og spenninger energi og overskudd fra deg? Eller at du
kjenner deg overveldet? Verden sier vi må slappe av mer, men Guds vei er å gjøre noe med
årsakene, heller enn symptomene. I dette kurset ser vi etter røttene til stress og hva som
gjør oss engstelige. Hva kan vi gjøre med disse røttene så Gud kan gi legedom? Dette er
en Bibelbasert undervisning rettet mot den sanne fred som Jesus kan gi.

2018
5. Det alternative og Bibelens åndelige virkelighet
19. - 21. januar
Temaene i dette kurset er rettet mot de som er opptatt av hvordan
en kristen skal forholde seg til alt det alternative som tilbys. Vi tar for oss temaer som
bl. a. alternative helbredelsesmetoder, yoga, kampsport, frimureri, falske religioner og å
gjenvinne grunnen (eiendom, områder) som er «åndelig forurenset». Vårt fokus er på
Guds nøkler til frihet.

9. Sinne - hvordan takler vi det?
4.-6. mai
Sinne er en følelse som alle erfarer. Om vi uttrykker sinnet vårt på
ugudelige måter, gir det problemer i våre relasjoner. Men om vi undertrykker sinnet, kan
det i stedet føre til fysisk sykdom og emosjonelle problemer. Undervisningen vil hjelpe
med å identifisere de skjulte røttene til sinne. Kurset byr på praktisk rettet veiledning i
hvordan uttrykke sinne på en rett, Gud-villet måte.

10. Workshop - Praksiskurs
25. – 27. mai
På dette siste kurset gis det en oppsummering av tidligere
underviste prinsipper og nøkler til betjening/forbønn og samtale. En deltar i små grupper
der en praktiserer både å betjene/be og bli betjent, under veiledning for å ivareta alle i
gruppen. For å delta må en ha 7 av 9 kurs.

