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Forkynnelse/Lovsang/Møter/Fellesskap/
Evangeliet til det jødiske folk

Bjorli – ei helg for alle!

Denne helga er tilrettelagt voksne ungdommer i alle aldre og barne-
familier, og samtidig er alle generasjoner hjertelig velkommen. 
Det blir egne bibelsamlinger for barna, bibelundervisning for voksne, 
god stemning og mat, lovsang, forkynnelse og bønn! I tillegg legger 
vi til rette for diverse skiaktiviteter på dag tid lørdag. Dette må du 
ikke gå glip av! Herlige Bjorli med fantastiske folk!

Årets taler er Aaron Lewin

I år er vi så heldig at vi får besøk av Aaron 
Lewin. Han er en messiansk jøde som er født 
i Israel, men oppvokst i Storbritannia. Familien 
han vokste opp i var Jesustroende jøder. Som 
ungdom gikk han sine egne veier og endte opp 
i punkermiljøet, som er et miljø sterkt preket av 
anarkisme og er kritiske til det etablerte 
samfunn. Den hellige ånd overbeviste ham om hans synd og han 
vendte seg bort fra dette miljøet og tok troen på Jesus på alvor. 
I dag jobber han som leder for Jews for Jesus i Berlin, han har også 
tidligere jobbet med Avi Snyder, lederen for Jews for Jesus Europa. 
Han brenner virkelig for at evangeliet skal nå fram til alle 
menneskene og hans forkynnelse er verdt å få med seg!

HIT Norge

På Bjorli vil det også være en eget HIT samling. Aaron vil fortelle 
om israelsk kultur og gjestfrihet i møte med israelere. Aaron er selv 
jøde, men også HIT vertsfamilie i Berlin. Dette gjør at han kjenner til 
begge formene. VI tror dette vil være en god og viktig helg  både for 
de som er engasjert i HIT Norge, og de som vil vite mer om 
jesustroende jøder i Europa. 



  

Sjekk ut: 
https://www.israelsmisjonen.no/norge/kretsene/more-og-romsdal for 
mer Info! 

Pris:  kr  1.500,-  for voksne
 kr  1.000,-  for tenåringer 13-19 år 
   (3 eller fl ere på ett rom 1.200,- hvis dobbeltrom)
 kr  800,-  for 8-12 åringer
 kr  600,-  for 4-7 åringer
 0-3 år   Gratis! 

Prisen inkluderer 2 døgn full pensjon
Enkeltrom koster 150,- ekstra pr. døgn. 

Påmelding: mr@israelsmisjonen.no

Arr: Den Norske Israelsmisjon



Velkommen til Bjorliheimen


