
Bønneseminar

med Bjørn Olav Hansen

 

Lørdag 11/4 kl 11.00 - 16.00
Undervisning • Lovsang • Forbønn

Sted: Porsgrunn Baptistkirke

Arr: Baptistmenighetene i Grenland 

  Vandring med hvilepuls

Pga lunsjen trenger vi  
påmelding innen tirsdag 7. april  

Magne Hultgren epost: 
m-hultgr@online.no  tlf 971 80 338  

Ragnhild E.N.Grønseth epost: 
enyhei@online.no  tlf 928 85 721



Bønneseminar
Mange sliter med sitt personlige bønneliv.  
Det er deres dårlige samvittighet. De skulle så 
gjerne bedt mer? Hensikten med dette seminaret er 
å hjelpe deg til å vandre med hvilepuls. Her får du 
praktisk og åndelig hjelp til å leve i en daglig  
relasjon til Gud, en kjærlighetens relasjon hvor du 
lærer Guds stemme å kjenne. Seminaret tar også for 
seg forbønnens tjeneste.

Seminaret holdes av Bjørn Olav Hansen, leder for 
Baptistenes bønnenettverk og forstander for det  
økumeniske Kristi himmelfartskapellet på Eina i  
Vestre Toten kommune.  
Bjørn Olav Hansen som er ordinert pastor i  
Det norske Baptistsamfunn, er en mye benyttet taler 
og seminarholder i inn- og utland.
Han har talt ved flere nasjonale bønnekonferanser 
og møter i Danmark, Tyskland, Israel,Tsjekkia,  
Shetland og Russland.  
Han har holdt sine bønneseminarer i Oase,  
Baptistenes Sommerfest, og undervist ved  
Høgskolen for Ledelse og Teologi, og for  
teologistudentene ved Frikirkens teologiske
seminar. Sammen med Alv Magnus startet han 
Nasjonalt bønneråd, som er et forum for de fleste 
bønnenettverkene i Norge.  
Han har skrevet en rekke bøker om bønn og det  
personlige troslivet. Bjørn Olav Hansen har også 
vært en av lederne for Den nasjonale bønne-
konferansen på Grimerud siden starten. 

Velkommen

Program 
Kl. 10.30   
Kaffe, registrering

Kl. 11.00 -13.00 
Lovsang og undervisning

Kl. 13.00 -14.00 
Enkel Lunsj, kaffe og kaker

Kl. 14.00 -16.00 
Lovsang og undervisning

• Mulighet for personlig forbønn etter samlingen
• Pastor Dag Eiel Kristoffersen leder lovsang  
• Frode Rauan og Svein A. Andersen synger
• Raghild Grønseth og Magne Hultgren leder
• Gratis entre, men vi tar opp Kollekt

Søndag kl. 11.00  

Bønnegudstjeneste

Bjørn Olav Hansen og  
Magne Hultgren

Marianne O. Ryen og  
De Andre synger


