
Sunn åndelighet

I en tid med mye forvirring i henhold til det som rører seg i tiden, 
er det nå viktigere mer enn noen gang, å holde seg til Guds ord, 
stå sammen i felleskap og troen på Jesus og Ham alene.  
Tittelen sunn åndelighet har utfordret meg til å tenke nytt og 
grave i Guds ord og se viktigheten av å bli bevart i sunn 
åndelighet. Jeg tror det er et profetisk ord for denne tiden.

Seminaret vil ta opp skeiv ideologi og Pride, Bibelen og barnet. 
Hva skjer? Hva står på spill? Hvordan være tro mot sannheten i 
kjærlighet?

Ved å forstå Jesu jødiske identitet og hans folk, kan vi bedre forstå 
Gud og Bibelen.  Jesus ble født i Israel, oppdratt av en jødisk 
familie, omskjæret på den åttende dag. Han elsket og var ekspert 
i den jødiske Bibelen. Jesus var jøde og likeså de første kristne. 
Men i dag er det kun et fåtall jøder som tror at Jesus er Messias. 
Hvorfor er det slik og hva betyr det for oss i dag? 

Hvordan ser det ut å eie livet sitt og følge Jesus i alle aldre og 
sesonger? Ann-Helen sakker om hvordan vi som oppreiste 
kvinner kan eie livet vårt, vår historie og vårt kall i alle 
sesonger av livet.

Hvordan er det å være ungdom i Norge i 2022? I verdens rikeste 
land, med et hav av muligheter, med en trosfrihet som ikke lengre 
er selvsagt, og med et stadig økende press fra skole, venner og 
samfunnet. Vi har en generasjon med ungdommer som opplever 
mer psykisk uhelse enn noen gang, og en seksualmoral som får 
færre og færre grenser. I dette seminaret skal vi se nærmere på 
hvordan vi som voksenpersoner kan være til hjelp og støtte for 
generasjonen som vokser opp i dagens samfunn.

«Sunn åndelighet» 
Med: Annie Schaug 
Fra: Kvinner i Nettverk 
Sted: Plenumsalen

Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid. Hva skjer? Hva gjør 

«Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid. 
Hva skjer? Hva gjør vi?»
Med: Øivind Benestad 
Fra: Stiftelsen MorFarBarn
Sted: Oasen Nord

«Den jødiske Jesus» 
Med: Maja Inbar 
Fra: Israelsmisjonen
Sted: Mellomvik/Slottsfjell

Den jødiske Jesus

«Eig livet ditt» 
Med: Ann-Helen Sperrud 
Fra: Ungdom i Oppdrag
Sted: Bankettsal 2+3

Eig livet ditt

«Slik utfordres de unges trosliv i 
skolen» 
Med: Sara Louise Emmerhof 
Fra: Laget 
Sted: Bankettsal 1

Slik utfordres de unges trosliv i skolen
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