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Hvem er vi: 
Nytt Liv Bibelsenter er en del av Nytt Liv Nettverket og holder 

til i lokalene til Nytt Liv Sandnes, som for tiden leier plass hos 

Sandnes Baptistmenighet i Sletteveien 4, 4328 Sandnes. 
 

Ved Ordet og Ånden skal mennesker gjenopprettes, disippelgjøres og 

settes i stand til å leve i den seieren Jesus Kristus har gitt oss! 
Utdrag fra Nytt Liv Nettverkets visjon 

 

Vår drøm og visjon med kveldsbibelskolen: 
Vi tror bibelskolen vil være med å grunnfeste deg i Guds ord, styrke 

din tro og fornye din relasjon med Jesus, Guds levende Sønn.  

 

Den rettferdige skal leve av tro og troen kommer av forkynnelsen. Vi 

vil derfor bestrebe oss på å forkynne alt Guds tros ord, samtidig som 

vi vil dekke et bredt spekter av emner og tema. 

 

Vi tror at Gud er i ferd med å reise opp en ny standard innen sin 

menighet. Derfor vil vi fokusere på det vi opplever at Den Hellige 

Ånd betoner som viktige sider av denne nye standarden. 

 
Når og hvor: 

Kveldsbibelskolen starter opp igjen tirsdag 20.8.19  

Den vil være hver tirsdag fra kl. 20.00 til kl. 21.30 med to sesjoner 

på 40 minutter hver. Før bibelskolen kan en være med på profetisk 

bønn fra kl. 19.00. 

 

Kveldsbibelskolen finner sted i Sandnes Baptistkirke, Sletteveien 4,  

4328 Sandnes, hvor Nytt Liv Sandnes leier lokaler. 

Priser: 
Pris pr person pr semester er kr 1 500,- 

Ved påmelding før 13.8.18 er prisen kr 1 250,- 

Pris for pensjonister, enslige forsørgere og studenter er kr 1000.- 

Pris for enkeltganger uten påmelding er kr 150,- 

Se info om betaling og påmelding på siste side. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Din posisjon i Kristus 

 

 

4 semester: 
For å kunne gi en større dybde og bredde i undervisningen, har vi 

lagt opp til at kveldsbibelskolen skal gå over fire semester. Vi har 

satt opp følgende tema og emner: 

 

Semester 1: Vår 

Semester 2: Høst 

Rettferdiggjørelse 

• Din posisjon i Kristus 

• Hellig og feilfri for Gud 

Helliggjørelse 

• Din vandring i Kristus 

• Hellighetslengsel 

Åndens liv 

• Dåpen i Den Hellige Ånd 

• Nådegavene – hva er de 

• Nådegavene – hvordan fungere 

• Den Hellige Ånds salvelse 

Tro 

• Guds Ord 

• Hvordan lese Guds Ord 

Forsoningsverket 

• Frelse 

• Helbredelse 

• Utfrielse 

Menigheten 

• Et legeme, mange lemmer 

• Tjenestegavene 

• En bolig for Gud i Ånden 

• En ny standard 

 

 

 

 

 

 

Bønn 

• U34: Be for å få 

• U35: Samfunn med Den Hellige Ånd 

Det profetiske 

• U36: Personlig profeti 

• U37: Profetisk modning 

Misjon og evangelisasjon 

• U38: Gå derfor ut! 

• U39: Kraft-evangelisering 

De siste tider 

• U40: Opprykkelsen og Jesu andre komme 

• U42: To parallelle strømmer 

Israel 

• U43: Guds eiendomsfolk 

• U44: Guds plan med Israel 

Lovsang og tilbedelse 

• U45: Lovsangens funksjon 

• U46: Tilbe i ånd og sannhet 

Åndelig krigføring 

• U47: Den troendes autoritet i Kristus 

• U48: Våre våpen i den åndelige striden 

Tro 

• U49: Tro som flytter fjell 

• U50: Alltid voksende tro 

 

 

 

 

Semester 3: Vår 

Semester 4: Høst 

Rettferdiggjørelse 

• U5: Se, alt er blitt nytt 

• U6: Himmelsk juss 

Kallet 

• U7: Vi er alle kalt 

• U8: Ditt personlige kall 

Tjenestegavene 

• U10: Apostelen 

• U11: Profeten 

• U12: Evangelisten 

• U13: Hyrden 

• U14: Læreren 

Sakramentene 

• U16: Dåpen 

• U17: Nattverden 

Guds herlighet 

• U18: Guds nærvær 

• U19: Hva bringer Guds herlighet 

Det kristne livet 

• U20: Bergprekenen 

• U21: En tro uten gjerninger er død 

Den kristne friheten 

• U22: Ingen fordømmelse i Kristus 

 

 

 

 

 

 

Din tjeneste 

• U34: Hvilke tjenester finnes? 

• U35: Veien inn i din tjeneste 

Kjærligheten 

• U36: Vi elsker for Han elsket oss først 

• U37: Broderkjærligheten 

Bønn 

• U38: Vær en forbeder 

• U39: Å føde fram Guds vilje i bønn 

• U40: Profetisk bønn 

Økonomi 

• U42: Abrahams velsignelse 

• U43: Tiende og hellige gaver 

Å leve i tro 

• U44: Den rettferdige skal leve av tro 

• U45: Når og hvordan leve i tro 

Den herliggjorte menighet 

• U46: En vel skikket brud 

• U47: Den kommende vekkelsen 

Vår fiende 

• U48: Demoner og åndsmakter 

Ta opp ditt kors 

• U49: Dø fra deg selv 

• U50: Ve deg om alle taler vel om deg 
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Våre faste lærere: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gjestelærere: 

Vi vil hvert semester ha 2 til 3 gjestelærere på besøk på 

kveldsbibelskolen fra menigheter vi står i en relasjon til. 

546583 

Arild Teikari 
Arild er hovedpastor for Nytt Liv Nettverket. Han har 

fungert som forkynner i pinse- og trosbevegelsen i snart 

30 år. 

Terje Strøm 
Terje er en av de lokale forkynnerne i Nytt Liv Sandnes. 

Han flyter sterkt i det profetiske, samtidig som han er en 

god lærer.  

André Bådsvik 
André er en forkynner med et sterkt vekkelses-fokus. Han 

lengter etter at folk skal komme ut i frihet for å leve hele 

liv, Kristus verdig. 

Frode Larsen 
Frode er en herlig evangelist, med erfaring fra flere 

menigheter i både inn- og utland. Han er engasjert i 

misjons- og ungdomsarbeid.  

Barbro Christensen 
Barbro er en erfaren forkynner fra blant annet 

Karismakirken. Hun har i mange år vært engasjert i 

misjon og teamvirksomhet. 

Påmelding og betaling: 
Påmelding er gyldig ved betaling, som kan gjøres på Vipps # 546583. 

Påmelding kan også gjøres til konto: 3205 24 67429.  

Merk betaling både på Vipps og til konto med ditt navn.  

Ta gjerne kontakt på tlf. 98126111 eller på post@nyttliv.one 

 

Gjestelærere: 

Vi vil hvert semester ha 2 til 3 gjestelærere på besøk på kveldsbibelskolen fra 

Livets Ord i Uppsala og andre menigheter vi står i en relasjon til. 

 

Våre faste lærere: 

Tore Øglænd 

Tore er en erfaren bibellærer og forkynner. Han har blant 

annet en masterstudie i gammeltestamentlig historie, og 

driver barnehjem og bibelskole i Thailand og Myanmar. 

 

 


