Nyhetsbrev fra Ellel Ministries Norge – Mars 2018
Vi velger en vår-grønn farge på overskriften i dette nyhetsbrevet med håp om at våren snart
skal komme til vårt land. I skrivende stund er det snøføyke utenfor vinduet mitt, men snart
vil våren komme med sin vårløsning. Vi ber om at Gud skal komme og gjøre sitt verk i hver
enkelt av oss, slik at det også kan bli «vårløsning» i våre liv og Gud få sin gode vilje og vei
med oss alle.
«Gi Herren ære, dere folk og slekter, gi Herren ære og makt!» Salme 96,7

Program videre i vår på Ellel Grosås Senter
16.- 18. mars
Å forstå mer om krenkelser, overgrep og maktmisbruk
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 det, til å
forstå noen av vanskene de erfarer. Det kan bli en viktig nøkkel for helbredelse.

6.-8. april

På vei mot frihet fra avhengighet

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.
Undervisere: Paul og Liz Griffin fra Ellel i England

4.-6. mai

Sinne – hvordan takler vi det?

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.
Undervisere: Morna Gillespie og Jill Lyon-Taylor.

6.-13. juni

Restoration Week – Å gjenoppdage sin identitet

Vet du hvem du er? Lever du som den personen Gud skapte deg til å være? Hvis svarene på
disse spørsmålene er tja…, vet ikke, eller kanskje nei, da er dette uken for deg. Gjennom
uken vil det bli undervisning om å forstå prinsippene for hvordan vår Gudgitte identitet kan
bli knust, forstyrret eller skjult. Gjennom Guds gjenopprettelse av det som er dypest i oss –
vår menneskelige ånd - kan du oppdage sannheten om din unike personlighet, vokse til ditt
fulle potensiale og finne den veien Gud har for nettopp deg.
Det er begrenset antall plasser og vi anbefaler derfor å være rask med påmeldingen.
Se også vedlegg for programmet i vår og fremover mot høsten.
Påmelding til pv@ellelnorge.no eller telefon 37 96 99 00.

Status utbygging av kontor og samtalerom i kjelleren på Ellel Grosås Senter
Utbyggingen av kjelleren går nå inn i siste etappe. I disse dager legges gulvbelegg i
kontorene. Det gjenstår da elektrikerarbeid (lysarmaturer, kontakter, brytere etc.) og
rørleggerarbeid knyttet til dusj, toalett og kjøkken. Vi mangler kr. 150 000,- for å fullføre
arbeidet. Vi håper du vil være med å gjøre kontorene og samtalerommene i kjelleren ferdig.
Vår gavekonto er 3060.17.58454. Merk gaven med «Kjeller». Vi er også takknemlige for
gaver til driften av Ellel Ministries Norge.

Endringer i Ellel Norges virksomhet
Stiftelsen Ellel Ministries Norge har på grunn av sykdom og endringer i staben, på det
nåværende tidspunkt valgt å samle all virksomhet i Norge på Ellel Grosås Senter. Ellel Grosås
Senter skal, i hvert fall for en tid framover, være hovedstedet for betjening av gjester og for
opplæring av team-medarbeidere i Ellel Norge. Dette for å sikre enhet i visjon og praksis i
denne neste fasen av arbeidet. Arbeidet på Ellel Grosås Senter vil derfor i tiden fremover bli
gitt hovedfokus i vår virksomhet. Vi trenger å respektere og ære det som Herren har betrodd
oss, og befeste Ellel Grosås Senter som et nasjonalt senter for Ellel i Norge.
Vi ønsker alle nye og tidligere kursdeltakere velkommen! For påmelding til kurs eller
spørsmål om forbønnsamtale, kontakt oss på 37 96 99 00 eller pr epost: post@ellelnorge.no
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