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Luthersk Mission og Indre Mission afholder i fællesskab dette kursus.
Undervisere: Tværkulturelle konsulenter i LM Else Wiwe, Enok Sørensen.
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Al Massira er en ny måde at dele den kristne tro med dine muslimske venner og andre, som gerne vil
vide mere om Bibelen.
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Hvad indeholder Al Massira?
• Et kronologisk overblik over Bibelens åbenbaring af Messias
• En serie af 13 korte film, som følges op med guidet samtale
• Designet til at bruges i små grupper blandt venner
• Præsenteret på arabisk, farsi, engelsk, norsk og flere andre sprog
Læs mere på https://almassira.org
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Bliv uddannet til at bruge denne spændende nye ressource.
Du vil få en komplet ressourcepakke (filmafsnit, lederhåndbog og deltagermateriale) ved
afslutningen af kurset, klar til brug i grupper.
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PRIS: Samlet pris for kurset, måltider og materialer: kr. 700,Søg eventuelt din menighed eller organisation om støtte.
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Brug kontaktoplysningerne nedenfor hvis du har spørgsmål. Husk tilmelding – der er begrænset antal
pladser på kurset.
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