Et eksempel på indhold
af en af undervisningerne

Der bliver kaffepauser mellem hver
undervisning sektion formiddag og
eftermiddag.

Åndens 9 overnaturlige gaver
Lektion 1: Kærlighed dækker alt
Lektion 2: Introduktion til Åndens
gaver

Der bliver mulighed for at medbringe sin egen
frokost og spise den i
børnelokalerne.

Bibelskole
undervisning
Med Erling &
Kirsten Rasmussen

Lektion 3: Visdoms ord og kundskabsord
Lektion 4: Bedømmelse af ånder og
troens nådegave
Lektion 5: Mirakler og helbredelse
Lektion 6: Forskellig tungetale og
udlægning
Lektion 7: Profetisk gave

Påsken 2018
Lektion 8: Formål med Åndens gaver
Innerup Nutaap Oqaluffia - Nuuk

Andre emner:

Navnet Jesus

Overgivelse (Commitment)

Nadver

Ilivinnguaq 1
Box 67
3900 Nuui
Telefon: +299 321382
Fax: +299 321226
E-mail: nuuk@ino.gl

Undervisning og møder
i påsken i INO Nuuk
Se plan for alle dagene:
29. marts– 2. april

Program for undervisning og gudstjenester i påsken 2018

Kirsten & Erling Rasmussen rejste til Afrika i 1975 med deres
fem børn. Første stop i deres
missionsliv var Zambia, hvor de
var med til at købe og starte Kaniki Bible College. I 1979 flyttede
de til Hillcrest i Sydafrika for at
starte og lede All Africa Bible College, og i 2000 startede
de Satellite Bible College International. I dag holder de kontakt
med de mange SBCI skoler i Afrika, bl.a. gennem rejsetjeneste,
hvor de besøger nye og allerede
igangværende SBCI skoler.
Eksempel på undervisning i Afrika

Onsdag 28.3—Bedemøde
Erling og Kirsten medvirker

14.00-17.00—Bibelundervisning
Emne: ”Åndens 9 nådegaver”

Torsdag 29.3.—Undervisning og møde
14.00 –17.00 Undervisning
Emne: ”Nadver”
18.00-18.50—fællesspisning
19.00-21.00—Nadvergudstjeneste
med lovsang
Fredag 30.3.—Undervisning
10.00-12.00—Bibelundervisning
Emne: ”Navnet Jesus”
14.00-17.00—Bibeklundervisning
Emne: ”Navnet Jesus”
Lørdag 31.3.—Undervisning
10.00-12.00—Bibelundervisning
Emne: ”Commitment”
14-00-17.00—Bibelundervisning
Emne: ”Det lokale lederskab”
Søndag 1.4. Påske Gudstjeneste
11.00 Gudstjeneste, Erling
Rasmuussen prædiker
Mandag 2.4.—Undervisning
10.00-12.00—Bibelundervisning
Emne: ”Åndens 9 nådegaver”

Erling Rasmussen, der skal undervise hen over påsken, har selv udviklet meget af undervisningsmaterialet og har været med til at
sprede det til mange lande. Nu
kommer det også til Grønland! Erling fortæller: ”Det var ikke svært
at sige JA til at komme til Grønland
og undervise. Dagen før mailen fra
John kom, havde en profet i menigheden profeteret og sagt: ”Det
som du har oplevet i syd skal også
komme til at ske i NORD!!”

