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Jesus har lovet os et liv i overflod (Joh.10,10). Alligevel kæmper mange kristne sig gennem
livet og må gang på gang se sig besejret af synd, negative tanker, stress, dårlige vaner,
frygt, udbrændthed, mismod og lavt selvværd. Nogle vælger helt at opgive kampen.
Vi tror på, at det ikke behøver at være sådan!
Gud har allerede givet os alt, hvad vi har brug for, i Kristus! Sår fra fortiden, indgroede
tankemønstre, bedrageriske følelser og forvrængede opfattelser af Gud står tit i vejen for,
at vi kan leve det liv i overflod, som Gud kalder os til.
Chad Salyn har en stærk tjeneste med at hjælpe kristne til at gå fra et liv i nederlag til et
liv i sejr. Ikke ved at vi tager os sammen og kæmper hårdere, men ved at vi giver fortabt
og overlader ansvaret til Gud. I dig selv formår du intet, men Kristus i dig
formår alt. Derfor er overskriften for seminaret ‘Kristus i Mig’!

TILMELDING & PRIS
E-mail: mikaelmartinus@gmail.com
eller sms: 29898896
PRIS: 550 kr. (studerende: 350 kr.)
Spar 50 kr. ved tilmelding før d. 1. oktober.
Reg. Nr.:

1551 Konto Nr.: 3719175066

VIGTIGT: Din tilmelding er først registreret, når vi har
modtaget betaling og mail eller sms.

UNDERVISNING
Kursusmateriale udleveres på dag et. Undervisningen
.
foregår ved Chad Salyn og afholdes på engelsk.
Oversættelse er mulig. Ønskes oversættelse,
lad det venligst fremgå ved din tilmelding.

STED
JAKOBSKOLEN AARHUS
Næringen 100
8240 Risskov

FORPLEJNING
Fuld forplejning er inkluderet:
Frokost både lørdag og søndag.
Kaffe og forfriskninger
serveres i alle pauser.

TIDSPUNKTER
Fredag: 19:00 - 21:00
Lørdag: 9:30 - 18:00
Søndag: 9:00 - 15:30
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