
 
 

 

 

  
Healing Rooms Danmark har en 

vision om at se mennesker frelst 

og helbredt samt at være med til 

at forene, udruste og styrke 

kristne menigheder i byerne i 

Danmark, så nationen møder den 

levende Gud gennem hans søn, 

Jesus Kristus. 

Vores Vision 
- Jesus helbreder 

 

Vil du og din menighed være med? 



1 
 

 

 

 

 

  



2 
 

 

HVAD ER HEALING ROOMS? 

HELBREDE DE SYGE. STYRKE MENIGHEDEN. BETJENE BYEN. 

 

Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor 

en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som 

står til rådighed for os, der tror på ham. 

Ef. 1,18 

 

Healing Rooms er en tværkirkelig tjeneste med det formål at: 

Helbrede de syge 

samt 

Forene, 

Udruste, og 

Styrke  

Kristi Legeme 

og at se Guds rige komme. 

 

Vi arbejder på tværs af menigheder og trosretninger, med hele Kristi legeme for øje. Vi 

arbejder i teams og fokuserer på at bringe hver enkelt person, vi betjener, ind i Guds 

nærvær. Vi anerkender, at det er Gud, som helbreder. Vores fokus er på hans ord og 

hans indgriben i menneskets liv.  
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HVAD ER HEALING ROOMS? 

HEALING ROOMS ER … 

 Et sted, hvor Guds nærvær hviler, og hvor Jesus Kristus er centrum. 

 Et sted i byen, som er åbent på bestemte tidspunkter, hvor erfarne forbedere 

beder for syge. 

 Et sted, hvor menighedsmedlemmer bliver lært op og trænet til at bede for og 

tjene andre mennesker. 

 Et sted, hvor en helt almindelig kristen kan være lydig i forhold til missions-

befalingen givet af Jesus Kristus. 

 Et sted, hvor alle kan komme og blive bedt for. Kristne såvel som ikke-kristne. 

 Et sted, som betjener mennesker med Guds kærlighed i ydmyghed, værdighed 

og sandhed. 

HEALING ROOMS ER IKKE … 
 En kirke – men et missionsfelt. I Healing Rooms arbejder kristne fra forskellige 

kirkesamfund sammen for at tjene syge og lidende mennesker. 

 En rådgivningstjeneste eller sjælesorgstjeneste. Fokusset lægges på forbøn. 

 Et sted, som lover helbredelse. Vi peger på Jesus Kristus som Helbrederen. 

HEALING ROOMS’ OPGAVE ER … 
 At følge Jesus’ befaling om at helbrede fysisk og psykisk syge samt tjene til indre 

helbredelse (Markus 16:17–18; Mattæus 10:7–8). 

 At hjælpe dem, som søger hjælp mod sygdom, modgang og diverse problemer. 

HEALING ROOMS HAR SOM MÅL … 

 At fungere som kanal for Guds helbredende kærlighed til de syge. 

 At hjælpe mennesker med at finde Jesus Kristus som deres personlige Frelser. 

 At etablere helbredelsestjenesten som en central tjeneste i kirken. 

 At bringe enhed, helbredelse, genoprettelse og udrustning til hele Guds kirke. 

HEALING ROOMS’ VISION ER ...  
 At helbrede de syge samt 

 Forene,  

 Udruste og  

 Styrke… 

 …kristne fra alle menigheder og trosretninger.  
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FORHOLDET MELLEM HEALING ROOMS OG MENIGHEDEN 

Healing Rooms er et missionsfelt i vort eget land – i vores egen by – hvor opgaven er 

at helbrede de syge og forkynde evangeliet. 

Gud kalder kristne til at udføre missionsarbejde i Healing Rooms der, hvor de bor, og 

andre til at tjene på landsplan i Healing Rooms Danmark. 

Måden, vi præsenterer evangeliet på i Healing Rooms, er ved at bede for mennesker 

og lade Jesus bringe helbredelse og styrke. 

Menighederne autoriserer, gennem et pastorbrev, de medlemmer, som ønsker at gøre 

tjeneste i Healing Rooms. Medlemmerne får så mulighed for at deltage i 

missionsbefalingen gennem tjeneste i Healing Rooms. 

Alle, som gør tjeneste i Healing Rooms, skal være tilknyttet en lokal menighed, og 

forpligtelserne til menigheden kommer foran tjenesten i Healing Rooms. 

Målet er, at alle, som kommer til tro på Jesus Kristus gennem Healing Rooms, får et 

åndeligt hjem i en menighed. Healing Rooms ønsker at have materiale fra lokale 

menigheder til uddeling. Dette gælder også materialer om Alpha, Introkurser og andre 

begivenheder i menigheder, som kan have interesse for nye.  
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20 FORDELE MED HEALING ROOMS 

1. Healing Rooms-modellen skaber en arena og trygge rammer, hvor 

menighedens medlemmer kan få erfaring i brugen af Åndens nådegaver og i at 

tjene både kristne og ikke kristne mennesker, der søger forbøn. 

2. Healing Rooms træner alle involverede i tjenesten med et eget 

træningsprogram. Programmet udruster menighedens medlemmer og derved 

byens menigheder. 

3. På grund af den regelmæssige tjeneste i Healing Rooms øges både 

bibellæsningen, bønnelivet, troen og selvtilliden for de menigheds-medlemmer, 

som deltager i tjenesten. De får stadig nye erfaringer og oplevelser af Guds 

godhed. 

4. Healing Rooms kræver som udgangspunkt ingen resurser fra menigheden. Der 

bliver ikke mere arbejde for dig som menighedens leder, medmindre du selv 

ønsker at blive aktiv involveret. Nogle Healing Rooms får økonomisk støtte eller 

bruger lokaler tilhørende kirken, men dette er absolut ingen norm. 

5. Healing Rooms styrker menighederne ved, at de kan tilbyde en specialiseret og 

salvet tjeneste, som beder for syge. 

6. Healing Rooms styrker og opmuntrer menighederne via vidnesbyrdene om 

mennesker, som bliver helbredt og frelst. 

7. De, som søger bøn i Healing Rooms, knytter særlige relationer til de kristne, 

som betjener dem, på grund af de overnaturlige oplevelser, de er fælles om. 

Dette bånd gør, at de er mere åbne overfor at opsøge menigheder i området – 

især dem, som samarbejder med Healing Rooms og har information til at ligge 

hos Healing Rooms. 

8. Healing Rooms er en kanal for kontakt mellem forskellige menigheder. Dette 

gør, at de, som kommer til tro i Healing Rooms, eller kristne uden en 

menighedstilknytning, kan blive tilknyttet en kirke. Dette fører til vækst i 

menighederne. 

9. Healing Rooms styrker det interne bønneliv i de forskellige menigheder på 

grund af de opmuntrende vidnesbyrd fra medlemmerne, som gør tjeneste i 

forbønsklinikkerne. 
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10. Healing Rooms styrker enheden mellem kirkerne, ved at kristne fra forskellige 

kirker gør tjeneste sammen, og nye venskaber knyttes. 

11. Healing Rooms er et lavtærskel-tilbud på en neutral location (som regel ikke en 

kirkebygning), hvilket gør det mere enkelt for ikke-kristne at opsøge tjenesten. 

12. Healing Rooms tjenesteteams er også mobile og vil have mulighed for at kunne 

komme på besøg i hjemmene, på sygehuse, i fængsler osv. 

13. Healing Rooms kan være en aflastning for menighedsledere ved at kunne tjene 

syge mennesker og ved at komme på besøg i folks hjem. 

14. Folk kommer til Healing Rooms, fordi de jævnligt hører vidnesbyrd om 

helbredelser og mirakler, og de fortæller ligeledes deres egne oplevelser til 

naboer og venner. 

15. Menighedsmedlemmer, som kæmper med at finde sin rolle eller funktion, kan 

finde en meningsfuld tjeneste i Healing Rooms og vokse i deres vandring med 

Jesus. 

16. Ofte finder ældre mennesker, som tror, de ikke længere kan have nogen 

meningsfuld tjeneste, stor tilfredsstillelse i en tjeneste i Healing Rooms. 

17. Healing Rooms-modellen har nu været brug i mange nationer og kulturer siden 

1999, og den har igen og igen vist sig at være vældig solid og bære megen 

frugt. 

18. Healing Rooms er under den internationale paraply International Association of 

Healing Rooms (IAHR), hvilket giver mange fordele, såsom internationale 

relationer, Guds ledelse, et apostolisk dække, inspiration, enhed, strategi, 

træning, kvalitetssikring og verdensomspændende erfaring. 

19. Det, som kendetegner Healing Rooms-tjenesten, er en stærk følelse af enhed 

og fred, ligesom Guds nærvær er meget stærkt tilstede i rummene (klinikkerne). 

20. Healing Rooms rygte internationalt er, at det er en tjeneste, som bærer megen 

frugt, er ydmyg, tryg, fuld af kærlighed og kraft, og at tjenesten står solidt 

baseret på Biblen og vokser meget hurtigt over hele verden. 
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HVORDAN I KAN DELTAGE 
 

Vi i Healing Rooms teamet vil tage de nødvendige skridt, som Gud leder os til. Hvis du 

ønsker at deltage eller hjælpe til på en eller anden måde, er du hjertelig velkommen. 

Og vi tror da, at Gud kalder dig til at deltage i dette projekt. 

En del af visionen i Healing Rooms er at styrke enheden blandt menighederne, og vi 

tror, at Gud kommer til at føre andre mennesker ind i denne proces ved at etablere 

Healing Rooms i flere byer i Danmark. Ønsker du at være tilkoblet en eksisterende 

Healing Rooms, et ”Pioner-team”, som vil starte en ny Healing Rooms i din by eller 

andre menighedsledere, som er med i Healing Rooms, så skriv din mail på vores 

kontaktkort. 

Kan vi komme og dele visionen om Healing Rooms på en af dine kommende 

gudstjenester? Det vil tage ca. 5 minutter – hvis ikke, du ønsker andet. Kryds så af på 

vores kontaktkort, at dette er ønsket. Så vil vi kontakte dig for at høre nærmere. 

Noget af det spændende med Healing Rooms internationalt er, hvordan Gud leder 

tjenesten til at blive etableret i så vidt forskellige lokaler. Der er Healing Rooms i kirker, 

kulturcentre, lægehuse, cafeer, på engelske pubs og hos frisører. Råder du over et 

neutralt lokale, eller kender du nogen, som har lokaler eller inventar, som Healing 

Rooms i din by kan benytte sig af? Det må du gerne dele med os! 

Healing Rooms i Danmark er ikke vores projekt, men vi tror, det er et ønske fra Gud for 

vores by – og vores land. Derfor ønsker vi at dele visionen om Healing Rooms til så 

mange som muligt, så ofte som muligt, for at alle de, som Gud vil have med, skal have 

lov til at høre om projektet. Kan du hjælpe os med det? 

 Er du i et netværk eller et forum, som, du tror, kan være et godt sted for os til at 

komme og dele visionen? 

 Efter at vi har delt visionen med din menighed, kunne du så tænke dig at minde 

menigheden om at overveje at melde sig på et Healing Rooms Fundament 

kursus?  

 Deltag i forbønsmøder i din menighed, din by og i Bedehus Danmark. Og bed 

for os så meget, som du kan komme til. 

Hvis du har andre ideer om, hvordan du kan tilslutte dig og dele visionen, er vi meget 

villige til at høre mere og arbejde sammen med dig. Tak, fordi du vil give dit besyv 

med! 
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HEALING ROOMS’ LEDELSE 
 

ØVERSTE LEDELSE –  HEALING ROOMS TJENESTEN INTERNATIONALT  

Cal og Michelle Pierce blev kaldet af Gud til at flytte fra Redding, Californien til 

Spokane, Washington i november 1997. Cal blev ledt af Helligånden til at genetablere 

helbredelseskilderne i Spokane. Den 22. juli 1999 åbnede Healing Rooms. Tjenesten 

har i dag international betydning. 

Cal er den internationale formand, og Michelle er co-formand for Healing Rooms 

Ministries. Michelle rejser sammen med Cal til konferencer. Endvidere er hun en 

international taler, som frembringer Guds opmuntrende og oplysende ord. De er begge 

to indsat som præster gennem Ressurrection Apostolic International Network 

(R.A.I.N.). Cal er på R.A.I.N.s apostolske team. Han er også medlem af International 

Coalition of Apostles (ICA). 

 

EUROPÆISKE LEDERE 

Markku og Susanne Laitinen mødte Healing Rooms under en forretningsrejse i USA. 

De blev rørt af tjenesten og ville gerne fortælle andre om tjenesten, da de kom hjem til 

Finland efter rejsen. De ønskede, at der var nogen, der kunne bringe Healing Rooms 

til Finland, Balkan og Skandinavien. Det viste sig dog snart, at Gud havde dem i 

tankerne, da han igangsatte Healing Rooms Finland, og de startede den første 

forbønsklinik i 2006. Siden da er der åbnet 30 klinikker i Finland og flere i Balkan og 

Sverige, hvor Gud har brugt Markku og Susanne til at undervise, inspirere, og hjælpe 

den lokale ledelse. 

I efteråret 2012 blev de indsat som divisionsdirektører for Europa. 

 

IAHRS KONTAKTPERSON FOR DANMARK 

Carrie og Hans Lautrup er Healing Rooms kontaktpersoner for Danmark. Deres hjerte 

er at se det, som er i Biblen, ske i Danmark. De er kaldet til at hjælpe med at forene 

menigheder gennem undervisning og betjening af mennesker med Guds ord og kraft. 

Healing Rooms er blevet en stor del af dette kald. Carrie og Hans er tilknyttet Healing 

Rooms Esbjerg. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre mere om at 

starte en Healing Rooms forbønsklinik i din by. 

Carrie og Hans Lautrup, kontakt@Healingrooms.dk, +45 29 82 64 17. 
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FORENINGEN HEALING ROOMS DANMARK 

Healing Rooms i Danmark har en forening, som har en bestyrelse og afholder 

generalforsamling. Derudover har foreningen bedt nogle kirkeledere i Danmark om at 

blive ”Advisors” for bestyrelsen, så vi har en apostolsk dækning, og vi står under en 

anden tjenestes autoritet. 

Medlemmerne er de enkelte Healing Rooms (forbønsklinikker) i Danmark. 

Medlemmerne betaler et månedligt kontingent på 200 kr.. Derudover er der mulighed 

for at være partner med tjenesten ved at give en gave. 

Find vores medlemmer på vores hjemmeside: www.healingrooms.dk 

 

http://www.healingrooms.dk/
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