
Diakonikveld 
25. september:  
Om diakoni 
Ved Hans Inge Sævareid og Inger Johanne Bolstad 

 

Musikk i Bibelen 

9. oktober:  
Musikk i Bibelen 
Ved Geir Ivar Bjerkestrand 
 
16. oktober:  
Musikk i Bibelen 
Ved Geir Ivar Bjerkestrand 
 
 

Egypt 
30. oktober: 
Misjon – gått ut på dato?  
Foredrag og presentasjon av menighetens misjonsprosjekt. 
Ved Ivar Sandnes (misjonsrådgiver),  
Erling Hillesund og Kristina Nielsen Godtfredsen 
 
13. november:  
I Jesu fotspor i Egypt  
Den hellige families flukt til Egypt. 
Ved Erling Hillesund 
 
20. november:  
Arven fra ørkenen 
Hva vi kan lære av kristne i Egypt før og nå. 
Ved Tom Martin Berntsen 
 

Galaterbrevet 

8. januar:   
Galaterbrevet, del 1 
Ved Ørjan Kronheim 

22. januar:   
Galaterbrevet, del 2 
Ved Ørjan Kronheim 

 

Samlivskurs 

2.-3. februar:  
Vågestykket 
Ved Anne Helene og Bjarte Våge 
 
 

Dødssyndene 

5. februar:   
Dødssyndene – en hjelp for livet, del 1 
Ved Tom Martin Berntsen 
 

26. februar:   
Dødssyndene – en hjelp for livet, del 2 
Ved Tom Martin Berntsen 
 

26. mars:   
Dødssyndene – en hjelp for livet, del 3 
Ved Tom Martin Berntsen 
 
 
 

Tirsdager kl 20.00 i Østerhus Arbeidskirke 
(med unntak av Samlivskurset) 



 
Hva med de voksne? 
 

 
Trosopplæring er kirkens store ord i vår tid. Både lokalt og nasjonalt. Vi  
er midt i en trosopplæringsreform for aldersgruppen 0-18 år, som vi  
enda ikke ser rekkevidden av. Det er kirkebøker, dåpsskole,  
dåpssamtale, tårnagenter, konfirmasjonsundervisning,  
ledertrening for fjorårskonfirmanter etc.  
Frem til 18 år. 
 
Men hva med dem over 18 år? 
Det er alltid mer å lære om tro og om Bibelen. Vi ønsker nå å  
oppgradere undervisningstilbudet til de voksne.  
 
Den gode barnetroen er et grunnfjell å leve på, men det er naturlig å la 
den vokse og modnes med årene. Hensikten med menighetens 
trosopplæring, er å gi næringsrik kost, slik at troen styrkes og vi blir 
bedre i stand til å «gå i fred og tjene Herren med glede». 
 
Nå inviterer vi til voksenopplæring for alle over 18 år, gjennom  
undervisningsserier over ett og ett tema. Slik vil vi pusse støv av  
gamle innsikter, banke rust av det vi nesten visste 
 – og få nye innsikter om tro, om Gud, om Bibelen, om Kirken.  
 
Her følger en plan for vår voksenopplæring i  
 
Landvik og Eide i 2018/2019.  

Trosopplæring 

for voksne 
 

Voksenopplæring i Landvik og Eide menighet 

2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


