
Finn ditt  
hjertes drømmer 
29.mai - 02.juni  

p( Sola Strand 

ANBEFALINGER:


HVA TIDLIGERE 
«DRØMMERE» SIER: 

The Dream Getaway is fantastic.  Do not miss It!  –– 
Denis Beausejour, Ohio, USA 


Dette kurset kan sette deg i frihet og møte din lengsel 
etter det Gud har for deg! 

––Eivind Bjørnar Hetlevik, Luthersk prest, Bergen, Norway 


Nå ser jeg Guds drømmer for meg komme meg 
imøte. Ikke gå glipp av denne injeksjonen av HÅP!  

––Ruben Lysemose, Copenhagen, Denmark


I am still in awe of all God did!  He showed me beautiful 
heart’s desires and set me free to let him fulfill them. ––
Obed Ochwanyi, Nairobi, Kenya


A lovely, rejuvenating experience!  Exactly what we 
needed! ––Steve & Linda Dong,  Shanghai, China

 

A beautiful Journey! It released my dreams ... and 
they’re better than I ever thought possible! 

––Ellen Mershon, Ohio, USA


Gud møtte meg på the Dream Getaway ledet meg 
videre mot mitt livs mål. Jeg bare omfavnet det!   
––Rita Ristesund Lunde, Kristkirken, Bergen, Norge


The Holy Spirit used the Dream Getaway to heal my 
spirit, define my heart's desires, and restore my 
destiny! ––Jim Rogers, Missouri, USA

 

I n t e r n a s j o n a l 	

G e t a w a y  
2 0 1 9 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

DREAM

GUD	
KALLER	 
Kom	bort	fra	dine	vanlige	
rutiner	for	noen	dager...	
Forny	din	åndelig	
erfaring	...		

Oppdag	på	nytt	dine	
dype	lidenskaper	
Unn deg litt kvalitetstid  

alene med Gud og sammen med andre  
i forfriskende lovsang, levende 

undervisning, deletid og erfaring av Guds 
helbredende nærvær.  

	

N o rg e



DRØM DRØMMENE SOM GJØR 
LIVET VERDT Å LEVE! 
• Ta deg tid til å vandre på stranden 

mens du lytter til Guds stemme og 
tilber ham.  

• Lær deg å kunne bli kjent med ditt 
hjertes dypeste lengsler.   

• Avslør og kom fri fra det som 
blokkerer for dine drømmer kan bli 
virkeliggjort. 

• Innrett ditt liv etter Guds drømmer for 
deg og begynn å leve dem ut. 

• Finn venner som forstår og støtter deg 
på denne reisen.

Bli kjent med  
ditt hjertes 

dypeste lengsel

Avslør det som 
hindrer dine 

lengslers å bli 
virkeliggjort 

Bli fri til å 
oppfylle din 

dypeste glede 
og drøm 

Innrett ditt liv 
etter Guds 

drøm og visjon 

Dave and Pam Ping leder «Equipping Ministries International», EMI, og har hjulpet søkende kristne fra 
mer en 100 land til å finne en dypere glede og helhet i Jesus. 

Dave er med-forfatter av Teleios kursene og bøkene som «LYTT for himlens skyld». Hans kone, 
Pam, har sterke profetiske gaver. Sammen har de ledet konferanser jorden rundt. De har begge 
siden tidlig på 1990-tallet undervist kurs både i Norge, Danmark og Sverige. 
De siste 8-9 årene har Den Hellige Ånd vist dem en ny og frisk måte til å gjenopprette gleden og 
lidenskapen som Gud har for oss alle. Resultatet er en ny måte å leve ut Psalme 37:4: 

“HA DIN LYST OG GLEDE I HERREN, SÅ GIR HAN DEG ALT DITT HJERTE BER OM.” 
Bli med Pam og Dave, deltagere fra USA og Skandinavia,  norske og internasjonale deltagere. Opplev  
teleioskurset the «Dream Getaway» på Sola Strand. Kurset kjøres to ganger - altså: samme opplegg.


 HVOR : Himmel & Hav Misjonssenter, Solastrandvegen 116, 4055 Sola Strand 
 NÅR:     29.  mai kl 16:00   -   02. juni kl 15:00 . 
  	      


Kr 2450 / kr 2700 	 Alle måltider + 4 netter på dobbeltrom. ** — i tillegg kommer kursavgiften. 
Kr 1800 / kr 1900	 Studenter. Alle måltider + 4 netter på tremannsrom. — i tillegg kommer kursavgiften.  
Kr 1000	 	 	 Lunsj og middag 4 dager uten overnatting.— i tillegg til kursavgiften. 
* Studentovernatting baserer seg på at de har med eget sengetøy. ** Enkeltrom tilgjengelig mot tillegg i pris. 
KURSAVGIFT pr deltager kr 950 /  kr 1200, - Studenter kr 650 / kr 850. 

Påmelding innen 14. april 2019 gir rabatterte priser skrevet med turkis.  
Påmelding fra og med 15 mars 2019  gir priser merket med fet hvit skrift. 
 

Påmelding skjer til  Oase/Check-in:  
https://www.checkin.no/event/18777/teleios-kurs-paa-himmel-hav

Nærmere informasjon om kurset - kontakt «Teleios Life Norge» 
Eivind Bjørnar Hetlevik,  ehetlevik@icloud.com 
Mobil: (+47) 92032962
Få venner som 

støtter deg i å 
virkeliggjøre 

Guds drømmer 
for deg

Arr: EMI i samspill med, 
Teleios Life Norge, OASE og NaMu
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