
A R R A NG Ø R  

Inspirasjonsdagen arrangeres av ImF sitt forsam-
lingsråd i samarbeid med  Moster Indremisjon. 

Velkommen til Salem, det flotte nye bedehuset 
på Moster. 

ImF informerer: 

Fredag 20. og lørdag 21. september 2013, inviterer vi 
til en landsdekkende konferanse med fokus på Jesus i 
hjemmet. Konferansen har fått navnet ”Lev Livet”, og 

arrangeres på Fredheim Arena i Sandnes.                   
Hovedtaler er George Barna fra USA. Han har forsket 
på hvem som er de viktigste trosformidlere for barn 
og unge, og er en inspirerende og utfordrende for-

midler. 

Fra lørdag kveld den 21. til ettermiddag søndag den 
22., arranger vi vår forsamlingskonferanse samme 

sted. G. Barna vil sammen med flere av våre egne gi 
hjelp og veiledning til å bygge sunne fellesskap i våre 

foreninger og forsamlinger.  

Talere; Gunnar Ferstad 

og Runar Landro 

Lørdag 12. januar 

Håp.. 
Bedehuset i håpets tje-

neste! 

Velkommen til inspirasjonsdag 
for ledere i bedehusarbeidet. 



P r o g r a m  

Kl. 11.00: 

Vi ber og synger oss sammen. 

Gunnar Ferstad: Bedehusforsamlingen– håp for deg og 
dine! 

 

Kl. 12.15:  

Lunch 

 

Kl. 13.00:  

Runar Landro: Bedehusforsamlingen– håp i nærmil-
jøet! 

 

Kl. 13.45:  

Slik gjør vi det her… Utveksling av ideer, samta-
le om arbeidet, anledning til spørsmål. 

 

Vi regner med at vi er ferdige ca. kl. 15.00 

 
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier 

Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil 
gi dere fremtid og håp. JER29:11 

D i v e r s e  o p p ly s n i n g e r  

Deltakeravgift kr. 75,- som inkluderer lunch . 

Det blir ikke foretatt bindende påmelding, 
da seminaret er åpent.                                           
Det er likevel ønskelig med en oversikt over 
hvor mange som kommer, så hvis du  vet at 
du blir med, så gir du beskjed til Toralf  
Steinsland på tlf.: 90558211 eller mail; 
toralfsteinsland@hotmail.com 

P r e s e n ta s j o n  

Gunnar Ferstad er  forsam-
lingsleder i Betlehem, Ber-
gens Indremisjon. Gunnar er 
med i ImF sitt forsamlings-
råd, og er en etterspurt for-
kynner i hele Forbundsdis-
triktet. 

Runar Landro er pastor i 
Fredheim forsamling i Sand-
nes, samt forsamlingskonsu-
lent i ImF. Han leder forsam-
lingsrådet, og besøker jevnlig  
ulike bedehus med veiled-
ning og forkynnelse. 


