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EXPLORE er den nye versjonen av Modulskolen

DEN SOM FINNER MEG, FINNER LIVET
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Det er et dypt rop i hjertet vårt etter å kjenne samhørighet med Gud, oppdage hans
forunderlige kjærlighet helt personlig og la ham forvandle livet vårt slik at vi kan 
følge ham uten begrensninger. Hvis dette gir gjenklang i ditt hjerte eller om du ønsker 
å hjelpe andre til å oppdage dette, da er EXPLORE for deg !

EXPLORE er en serie weekendkurs som er laget spesielt for å trene
og utruste Guds folk gjennom å la Gud forme oss. ellel ministries har
som mål å sammenholde Ord og Ånd i undervisning, betjening og
forbønn. 

sammen vil vi oppdage at det finnes håp og hjelp for det vi kan 
streve med i livet vårt- som f.eks. engstelse, stress, fysisk smerte, 
følelsesmessige plager, relasjonsproblemer, avhengighet og 
depresjon - for å nevne noen. Vi skal også oppdage hva det virkelig
betyr å leve i nær relasjon til Gud og leve sammen med ham i hans
familie.

De som blir med på denne eXPlOre-reisen, vil også bli utrustet med
nøkler til helbredelse og disippelskap for å kunne hjelpe andre. 
alle samlingene vil inkludere tid til lovsang, bibelundervisning,
gruppesamtaler, aktiviteter og anledning til forbønn.

Hva ER EXPLORE ?

EXPLORE er fOr alle sOm…

•      ønsker en dypere, nærere og mer meningsfull relasjon til Gud
•      vet at det er områder eller utfordringer i livet som holder dem 
       tilbake
•      ønsker å forstå Guds plan for livet sitt
•      ønsker å lære og forstå mer om helbredelse så de kan være 
       til hjelp for andre
•      explore er for folk i alderen 18 - 118 ! Det er for nye kristne og for
       dem som har vært kristne i årevis. Det er ingen kompetansekrav 

aLt du tREngER, ER Et ÅPEnt HJERtE fOR HERREn.

HvEM ER EXPLORE fOR ?

5 MOS 4,29

MEN DERSOM DERE 
SØKER HERREN 

DIN GUD DER,SKAL DU FINNE HAM 
NÅR DU SØKER HAM AV HELE DITT HJERTE 

OG HELE DIN SJEL.
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HvORdan sER Et EXPLORE KuRs ut? 
fREdag: Hver EXPLORE weekend begynner med et måltid 
fredag kveld, etterfulgt av en kveldssamling med lovsang og
undervisning.

LØRdag: Gjennom dagen blir det en blanding av lovsang, 
inspirerende og utfordrende undervisning, anledning til personlig
refleksjon og samtale i grupper. Det blir også gitt mulighet for
forbønn. 

sØndag: for dem som ønsker å overnatte til søndag, vil det bli
en tilleggskostnad for å dekke overnatting og en god søndags-
frokost. etter et ord for dagen fra en i teamet, har man tid til 

personlig refleksjon eller fellesskap med de andre EXPLORE-
gjestene. avreise ca. kl. 11.30. lunsj serveres ikke.

Gjennom mange års tjeneste har vi sett hvor verdifullt det kan
være med anledning til hvile, fellesskap med andre gjester og 
kursdeltakere, samt personlig tid avsides med Herren, vekk 
fra livets stress og krav. Det kan gi rom for å fordøye helgens 
undervisning og forbønn før en vender hjem.

Noe som virkelig er bra med en kursrekke som EXPLORE, 
er at Gud arbeider med oss ikke bare under hvert kurs, men 
fortsetter å virke i oss i tiden mellom kursene. Undervisnings-
materialet inneholder aktiviteter, spørsmål, arbeidsoppgaver og
bibelsteder - alt laget for å hjelpe deg til å fortsette å vokse og
motta fra Herren når du er for deg selv.

EXPLORE a
•  det store bildet -  Vi utforsker Guds fundament for livet 

•  Å kjenne gud -  Vi utforsker Guds karakter og natur

•  guds universalnøkkel -  Vi utforsker kraften i tilgivelse

•  tapt og funnet -  Vi utforsker botemiddelet mot avvisning

•  guds fiende avslørt -  Vi utforsker helbredelse og utfrielse

•  innsida ut -  Vi utforsker indre sår og skader og hva som kan 
    gi helbredelse

•  Å kjenne meg -  Vi utforsker gjenopprettelse av menneskets ånd

•  Knyttet sammen -  Vi utforsker Guds plan for relasjoner

•  vernet om -  Vi utforsker motgiften mot frykt og angst

•  Workshop, til legedom og helbredelse -  Vi utforsker hvordan
    vi kan betjene hverandre. en praktisk workshop der de som deltar, 
    får anledning til både å gi og ta imot forbønn/betjening fra andre 
    deltakere på EXPLORE-kursene sammen med forbeder-teamet.

EXPLORE b

•  Et familieforetak -  Vi utforsker hva det betyr å leve i Guds rike

•  Omkoblet -  Vi utforsker hva vi tror og holder for sant, og hvordan 
    det påvirker det vi sier og gjør

•  fri oss fra det onde -  Vi utforsker fiendens lurerier og snarer

•  det gode, det dårlige og det ubehagelige -  Vi utforsker 
    hvordan vi kan takle vanskelige følelser

•  gudgitt seksualitet -  Vi utforsker Guds plan for seksualitet og 
    hvordan den skal komme til uttrykk

•  Å samle bitene -  Vi utforsker helbredelse etter ulykker og 
    traumer

•  i guds bilde -  Vi utforsker helbredelse gjennom kreativ utfoldelse

•  avslørt -  Vi utforsker vår Gudgitte identitet

•  guds loddsnor -  Vi utforsker hvordan gjenkjenne og unngå 
    forførelse

•  Workshop, til legedom og helbredelse -  Vi utforsker hvordan 
    vi kan betjene hverandre.

I løpet av EXPLORE a og b serien blir det også gitt anledning til en
dag med personlig betjening og forbønn for de av våre kursdeltakere
som ønsker det.

EXPLORE +
EXPLORE + er for dem som har fullført eXPlOre a og b og som
ønsker mer erfaring i å be for andre. Det bygger på mer enn 
30 års erfaring i å be og betjene mennesker, og kurset vil inneholde
mange praktiske øvelser.

KuRs i EXPLORE sERiEnE
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...DA KAN DERE LEVE ET LIV 
SOM ER HERREN VERDIG, OG SOM

HELT OG FULLT ER TIL GLEDE FOR HAM,
SÅ DERE BÆRER FRUKT I ALL GOD GJERNING 

OG VOKSER I KJENNSKAP TIL GUD.
KOL 1,10

Kursene holdes på Ellel grosås senter i iveland kommune 
utenfor Kristiansand. 

HvORdan MELdE sEg PÅ
Kontakt ellel ministries Norge, telefon 37 96 99 00 eller epost
post@ellelnorge.no

PRisER 
Kursavgift
Når du melder deg på, belastes du et depositum for det første
kurset. (Hvis ikke påmeldingen din blir bekreftet, får du ditt
depositum tilbakebetalt. Bekreftes det at du er påmeldt som
deltaker,  refunderes det ikke.)  

De som melder seg på hele kursserien, vil få en rabatt pr. kurs. 
Detaljerte priser vil du finne på vår nettside .
Prisene vil variere i forhold til om du ønsker å overnatte på senteret
eller ikke. Prisen inkluderer alle måltider. for de som ønsker å være
over til søndag og nyte en god frokost og ha tid til personlig 
refleksjon, vil det komme en kostnad i tillegg.

HvOR HOLdEs KuRsEnE ?

HvORfOR EXPLORE ?
I 1994 begynte ellel ministries en modulskole med undervisning
og betjening til legedom og disippelskap. etter hvert ble denne
modulskolen holdt på de fleste av våre sentre rundt om i verden
og har nådd ut til tusener av mennesker med livsforvandlende
undervisning. Det har virkelig vært en av de mest 
effektive og fruktbare kurs som ellel noen gang har hatt. 

Men vi ønsker ikke å fortsette å gjøre det vi alltid har
gjort, bare fordi det har vist seg effektivt i fortiden.  vi
ønsker å være på linje med det Herren ber oss om å gjøre. 
da vi vurderte Modulskolen, opplevde vi at Herren ba oss
om å gå gjennom materialet og forfriske det - med
samme mål og format - for å reflektere det nye som
Herren har vist oss gjennom årene.

I løpet av to år med bønn og planlegging har vi utviklet EXPLORE.
Vi er skikkelig begeistret over dette nye kursopplegget og det
potensialet det har til å sette folk i stand til å komme nærmere
Jesus. Vi vet at når vi nærmer oss ham, kan vi finne fred og frihet
fra de mange tingene som tynger oss. Vi tar ikke bort det som var
med i den opprinnelige modulskolen, men tilpasser det til å 
reflektere det Herren har vist oss. ellel ministries sitt hovedmål vil
alltid være  å gjøre kjent den frelsende kjærlighet Herren Jesus har
vist oss, og hvordan sann helbredelse og frihet finnes hos ham
alene. 

Vår bønn er at du også skal oppdage dette når du blir med oss på
reisen i å utforske - EXPLORE - alt Gud er, alt han har gjort og vil 
fortsette å gjøre for hver og en av oss. Det er når vi virkelig
skjønner dette, at vi kan komme videre i å tjene ham av hele vårt
hjerte og se Guds rike komme.



Ellel Ministries 
Norge

Vi ser fram til å utforske - EXPLORE - sammen med deg!

Kontaktinformasjon: 
ellel ministries Norge
Grosås senter
Grosås 9
4724 Iveland

tlf.: 37 99 96 00
Epost: post@ellelnorge.no

Jesus tok imot dem og talte til dem om guds rike, og han  helbredet dem som trengte å bli friske.  Luk 9,11    

www.ellel.no ellel ministries International er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon med et kall til å
disippelgjøre Guds folk. Visjonen er å utruste Guds menighet etter mønster av luk 9,11:
“Jesus tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han  helbredet dem som trengte å
bli friske”. ellels undervisning baserer seg på en tradisjonell bibelsk forståelse. 
ellel ministries Norge ble opprettet som en stiftelse i 2005. 


