
 

 

Al Massira 
Al Massira er et verktøy for å dele troen med venner som søker informasjon om hva Bibelen sier om 

Messias. Det er et videobasert verktøy, primært for bruk i grupper og det tar utgangspunkt i Bibelen.  
Al Massira er: 

     • En kronologisk oversikt over Bibelen og hvordan den åpenbarer hvem Messias er 

     • 13 filmer (ca.40 min hver), etterfulgt av samtale med spørsmål og veiledning 

     • Laget til bruk i små grupper 

     • Filmene er dubbet til 22 språk og tekstet til 32 språk (inkl. norsk) 

 

For å kunne bruke Al Massira må man sertifiseres, noe som gjøres gjennom deltakelse på kurs.  
 

Velkommen til å delta på opplæringskurs i Al Massira!  
Få opplæring i hvordan du kan bruke Al Massira. Bli med på to kvelder online og en hel lørdag i 

Kristiansand Frikirke. Man må være med på alle tre samlingene for å få kurset godkjent. 

 

• Mandag 24.april 18.30 -21.30 - online på zoom 

• Lørdag   6.mai      9.30 -17.30 - i Kristiansand Frikirke 

• Mandag 15.mai   18.30 -21.30 - online på zoom 
 

Etter opplæringskurset kan du laste ned alle filmene, lederhåndbok (på engelsk, dansk e.l.), 

samtalespørsmål og notater til filmene.  

Priser: 

    • 700 kr for vanlige deltakere.  

    • 350 kr for fulltidsstudenter, asylsøkere og andre uten fast inntekt  

Pris inkluderer:  

Lunsj, undervisning og komplett kurspakke, som består av: 

filmer, lederhåndbok (engelsk eller dansk), spørsmål og veiledning til gruppesamtalene.  

Kurspakken laster du ned fra nettsted du får tilgang til etter gjennomført opplæring. 

Lederhåndbok (engelsk, dansk) i papirutgave kan du forhåndsbestille for 100 kr og få utdelt på 

lørdagen. 

Ektepar og små grupper fra menigheter som deltar sammen, kan ved påmelding angi 

hvor mange lederhåndbøker i papirutgave de ønsker å kjøpe. 

Påmelding: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Czw1vKwYLIwyx7o78ylI_yRhA0m2BT3reP_2c9x

QqS2FNg/viewform?usp=sf_link 

  

Les mer om Al Massira her: https://almassira.org/ 
 

Kontakt: Borghild Høyland                                     Janet Seierstad 

E-post:    borghild.hoyland@frikirken.no            jseierstad@nlm.no  

Mobil:    + 47 986 46 902                                         + 47 996 24 548 

Påmeldingsfrist: 11.april 
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