
  

 

Matt 28:19-20. 

 

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem til Faderens, 

Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se 

jeg er med dere alle dager inntil verden ende».  

Vi har gleden av å invitere deg til konferansen – Tilbake til Guds Ord 2015. 

Som i fjor så blir konferansen på idylliske Holmavatn leirsted på Varhuag i Rogaland. 

Konferansens hovedmål er å samles som søsken og for å ære og opphøye Herren Jesus Kristus 

ved forkynnelsen av Hans Ord, fordi vi tror at Bibelens skrifter er Hans ord. 

Tema for konferansen er «Med Kristus korsfestet til hele verden» 

Vi håper at du vil få en langhelg der du blir oppbygd og utrustet og får inspirasjon til å formidle 

de gode nyhetene om Jesus Kristus og Hans forsoningsverk der du er.  

Dette blir en helg med solid forkynnelse med hovedfokus på misjon lokalt og internasjonalt. 

Hvordan får vi ordet om Kristus korsfestet ut? I år har vi med oss Dr. James White som 



hovedtaler, og i tillegg kommer Don og Cindy Currin, Birger Helland og Jakob Trodahl. Det 

vil også bli god tid til å bli kjent med talerne i løpet av konferansen. 

James White 

Dr. White er leder for Alpha & Omega Ministries som han har drevet i over 20 år. I tilegg er 

han eldste i Phoenix Reformed Baptist Church. Dr. White har skrevet over 20 bøker som blandt 

annet «Forgotten Trinity» og «The God that jusifies». Dr. White er kjent for debatter med ledere 

fra andre trosrettninger. Her er ett eksempel. Noen av hans spesialfelt er Treenigheten, gresk, 

hebraisk, falsk lære og systematisk teologi. Dr. White er gift og har 2 barn og ett barnebarn.  

Don Currin 

Don driver sitt eget arbeid gjennom DonCurrinMinistries og er nær kollega av Dr. White. Don 

er koordinator og ansvarlig for misjonsarbeidet til HeartCry i Øst-Europa. Don har vært 

forkynner og evangelist i over 35 år og har plantet menigheter rundt om i hele verden. Han er 

kjent for dyp og inspirerende bibelsk forkynnelse som Gospel driven mission og The wrath of 

God. Don er gift med Cindy og de har 5 barn.  

Birger Helland 

Birger er forkynner på heltid i Misjonssambandet i Rogaland og har tidligere vært regionleder 

der. Han driver også EB Media som oversetter bøker av pastor John MacArthur til norsk. Birger 

er gift med Gunn og bor på Ålgård. Taler av han kan du høre her og her. 

Jakob Trodahl 

Jakob er forsamlingsleder i Salem Stavanger og forkynner i Misjonssambandet i Rogaland. Han 

er også daglig leder for firmaet Vivat som har spesialisert seg på transport av varer til 

misjonsland. Jacob er tidligere vært misjonær i Kenya. Han er gift med Edith og har 5 barn. 

Taler av Jacob kan du finne her.  

Cindy Currin 

Cindy er anerkjent bibelunderviser for kvinner rundt omkring i verden. Hun underviser fra Guds 

Ord til kvinner på forskjellige konferanser og i mindre fellesskap. Her kan du lese litt om hva 

hennes fokus er, og her kan du høre taler av henne . Cindy er gift med Don. 

Holmavatn leirsted 

Drives av Norsk Luthersk Misjonssamband og ligger i Hå kommune i Rogaland. Leirstedet 

ligger idyllisk til og er kjent for god mat samt gjestfri betjening og god atmosfære. Info om 

stedet kan du finne her eller her. 

 

http://www.aomin.org/
http://www.prbc.org/
http://www.youtube.com/watch?v=K2JIAryNJX0
http://doncurrinministries.org/
http://www.youtube.com/watch?v=-qYdzq0T1pM
http://www.youtube.com/watch?v=8QzTecWK6XY
http://www.youtube.com/watch?v=8QzTecWK6XY
http://ebmedia.no/
http://www.youtube.com/watch?v=QITMFnpXkZ4
http://www.youtube.com/watch?v=jqM3c4QYPEQ
http://www.salem.stavanger.no/
http://www.vivat.no/site/maler/x/
http://www.salem.stavanger.no/media.php?pageID=47
http://doncurrinministries.org/cindys-blog
http://www.sermonaudio.com/search.asp?SpeakerOnly=true&currSection=sermonsspeaker&keyword=Cindy_Currin
http://www.holmavatn.no/
http://www.nlm.no/nlm/leir/leirsteder/holmavatn-ungdoms-og-misjonssenter


Praktisk informasjon 

Konferansen vil koste 2800,- alt inklusivt eller 2100,- uten overnatting. 

Transport fra flyplass er mulig om det gis beskjed ved påmelding. 

Vi har 120 overnattingsplasser fordelt på 44 rom å tilby. Pga plassutnyttelse ser vi helst at 

dere deler rom slik at vi får fylt opp rommene, men enkeltrom er selvsagt mulig. 

Spesielle behov i forhold til mat må oppgis ved påmelding. 

Vi har kun plass til 150 deltakere, så det lønner seg og vært tidlig ute. 

Det vil bli tolkning til norsk på alle taler/seminar. 

Påmelding 

Til bjornole777@gmail.com eller mobil: 949 87 052 

Påmeldingsfristen er 1. november! 

Betaling skjer ved påmelding til konto.nr.: 3335 22 93577 

«Han sier til dem: «La oss gå andre steder – til småbyene her omkring, så jeg kan 

forkynner Ordet der også. For det er derfor jeg er kommet.»  

 

Mark 1:38. 

 

«Men jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt» 

 

Rom 15:20 

  

Håper vi sees! 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Storm Johansen 

 

 

 

 



Program for konferansen 

Onsdag 

kl. 18:00 - Innsjekking  

kl. 19:00 - Middag  

kl. 20:00 - Møte (Dr. White) 

Torsdag 

kl. 9:00 - Frokost  

kl. 10:00 - Møte Birger Helland, «Misjonens virkemiddel; forkynnelsen» 

kl. 11:30 – Seminar Dr. White, «Den treenige Gud» 

kl. 13:00 - Lunsj  

kl. 14:30 - Seminar Jakob Trodahl, «Sjelesorg i forkynnelsen» 

kl. 15:30 - Kaffepause  

kl. 16:00 - Seminar Don «Menn elsk deres hustruer»(Ef.5:25), / Cindy «Kvinnene skal      

underordne seg sine menn?» (Ef.5:24) 

kl. 17:30 - Middag  

kl. 20:00 - Møte (Dr. White) 

Fredag 

kl. 9:00 - Frokost  

kl. 10:00 - Møte Dr. White, «Hva er en Bibelsk menighet?» 

kl. 11:30 - Seminar Jakob Trodahl, «Misjon i GT; forkynnelsen av Guds ord» 

kl. 13:00 - Lunsj  

kl. 14:30 - Seminar Birger Helland, «Evangeliet er Guds kraft til frelse»(Rom 1:16) 

kl. 15:30 - Kaffepause  

kl. 16:00 - Seminar Don Currin «Menn som frykter Gud» / Cindy Currin «Den 

Gudfryktige kvinnen» 

kl. 17:30 - Middag  

kl. 20:00 - Møte (Dr. White) 

Lørdag 

kl. 9:00 - Frokost  

kl. 10:00 - Møte (Don Currin) 

kl. 11:30 - Seminar Dr. White, «Trenger vi mer enn Bibelen?» 

kl. 13:00 - Lunsj  

kl. 14:30 - Seminar (Jakob Trodahl) 

kl. 16:00 - Q & A  

kl. 17:30 - Middag  

kl.20:00 - Møte (Dr. White) 

 



 

Søndag 

kl. 9:00 - Frokost  

kl. 11:00 - Avslutningsmøte (Dr. White) 

kl. 13:00 - Middag 


