
Praktisk info  
 
Når:  Oppstart 26 januar, kl 18:00 

Kurset vil gå over 2 helger + 4 ukekvelder  
Helger: 26/27 januar. 2/3 mars  
Kurskvelder: Tirsdager fra kl.19:00:                                                                 
30 jan., 6 feb, 13 feb, 27 feb.  

 
Pris:  Kursavgift inkl. materiale + noen måltider: 1000,– kr. 

 
Hvor:  Norkirken Vennesla, Venneslaveien 294 

 
Programmet:  

Dette er et innholdsrikt og spennende tverrkirkelig kurs, rettet 
mot menigheter og "vanlige" kristne. Kairos gir et sammensatt 
bilde av misjon, og vil utfordre mange vanlige stereotyper. 
Kurset gir en variert læringsopplevelse med bl.a. video-
innslag, undervisning, selvstudie, grupper og aktiviteter. 

 
Kontakt for påmelding og ytterligere informasjon:  

Kristin og Kjetil Rosseland 
Tlf: 91599588 
Email: kristinogkjetil@gmail.com 

 
           Velkommen til Kairos i  
             Norkirken Vennesla! 
 
 
 
Note: Also available in English! 
 

 

         – Bli kjent med Guds hjerte for folkeslagene  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 



 
Kairos vil inspirere, motivere, utfordre … 

 
 

Sitat fra tidligere deltakere: 
 
 

«Kairos er et unikt kurs for å gjenoppdage 
Guds plan for verden, menigheten og oss 
selv. Kurset gav meg mange nye 
åpenbaringer, og jeg fikk en bredere og 
dypere forståelse av misjon fra et bibelsk 
perspektiv. Misjon er for alle - om du drar 
ut eller blir hjemme! Jeg vil anbefale Kairos 
på det varmeste!»   
 
            Kristin 

 
 

«Kairos kurs er ett spennende kurs for deg 
som vil gå litt i dybden på ett av Bibelens 
sentrale tema: Dele Guds ord med de som 
ikke har hørt det. Når jeg hørte ordet 
‘misjon’ for bare kort tid siden tenkte jeg at 
det var noe ‘noen andre holdt på med’, men 
etter Kairos kurset endret jeg litt syn på det. 
Som menighet og som medlem av en 
menighet er det utrolig mye viktig arbeid 
som må gjøres for at de der ute skal lykkes.» 
 

            Ronny 

 
 

«Jeg liker at kurset er så ekte. Jeg har lært 
sååå mye om kulturforskjeller. 
Bønnestundene, kreativ lovsang og 
vekstgruppene har vært flott.» 

Melissa 

 

Bli med på en reise gjennom Bibelen,  
kirkehistorien, verden i dag og Guds hjerte  
– med fokus på det tverrkulturelle. 
 
Kairos er et gresk ord for tid – når tiden er inne. 
 
Fra oppstarten i en menighet på Filippinene i 1995, har Kairos nå 
spredt seg til over 70 nasjoner i alle verdensdeler. 
 
Målgruppen:  
Kairos er rettet mot menigheter og "vanlige" kristne, men er også 
aktuelt for kommende og nåværende misjonærer, og alle andre som 
er engasjert i Guds rike. 
 
Innhold:  
Kairos gir et sammensatt bilde av misjon, og vil utfordre mange 
vanlige stereotyper. Med utgangspunkt i en solid bibelsk forankring 
holder vi Guds hensikter i fokus mens vi ser videre på 
kirkehistorien, strategiske hensyn og kulturforståelse. 
 
Format:  
Kairos er en flersidig læringsopplevelse med video-innslag, 
undervisning, orientering om nye temaer av kursledere, artikler til 
selvstudie, små oppgaver, gruppesamtaler, korte andakter, forbønn 
for ulike folkeslag, rollespill og andre aktiviteter. Anbefales! 
 
Finn ut mer — www.kairoskurs.no   

http://www.kairoskurs.no/

