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Hvad er Healing Rooms? 
Healing Rooms formål, vision, og virke 

HELBREDE DE SYGE. STYRKE MINIGHEDEN. 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  

•forene  

•udruste  

•styrke... 

                      ...Kristi Legeme med henblik på at styrke Guds rige på jorden. 


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. 


Man kan læse mere om Healing Rooms på www.healingrooms.dk eller på 

www.healingrooms.com . 
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Vision 
Vi ønsker at tjene Gud og samarbejde med ham, så hans herlighed fylder Danmark, og hans 

navn og godhed er kendt af mennesker i al almindelighed. 


Vi ønsker at tjene den levende lokale menighed i kærlighed ved at formidle frelse til de 

fortabte, helbredelse til de syge og udrustning til de hellige. 


Vi ønsker at fremme enhed i Kristi Legeme lokalt i byerne og centralt i nationen. Vi inviterer 

kristne fra alle menigheder og trosretninger til at modtage forbøn og undervisning og til at 

tjene som medarbejdere i Healing Rooms. 


Vi ønsker at være en tjeneste, hvor mennesker møder den treenige Gud, bliver forvandlet, 

vokser i troen og går ud for at tjene Gud og mennesker i såvel Healing Rooms som i 

menigheden, familien, på arbejde og på gaden. 


Vi ønsker at se lokale Healing Rooms oprettet og kendt i flere danske byer, så tjenesten er 

tilgængelig for alle med behov for helbredelse og et ønske om et møde med Gud. 


Enhed, ansvarlighed og styrke gennem medlemskab i den internationale 

forening af Healing Rooms (IAHR - International Association og Healing 

Rooms) 

Enhed: IAHR understøtter enhed i Kristi legeme globalt, og arbejder på tværs af de barrierer, 

der kan være mellem kristne trossamfund. Derudover bygger IAHR netværk og forbinder 

Healing Rooms og menigheder over hele Verden. Hermed er Healing Rooms med til at skabe 

enhed i Kristi Legeme og bringe helbredelse til hver enkelt by og nation. 


Ansvarlighed: Vi har alle set Gud bringe kraft, styrke, og en stærkere salvelse i Healing 

Rooms arbejde gennem fællesskab og relation. Ansvarlighed kan kun vokse gennem relation. 

Skulle man vælge at stå alene, er der større risiko for at komme på afveje, når man kommer 

under fjendens angreb. 
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Styrke: IAHR er en forening med en apostolsk dækning samt en ledelsesorganisation med 

fokus på ledelse med tjenersind. Disse to elementer i organisationen giver integritet, 

ansvarlighed og enhed gennem relation. Vi har set en mangfoldiggørelse af salvelsen når 

lokale Healing Rooms danner netværk med hinanden i hele verden. 


Sædekornet 

Vi tror på, at Esajas kapitel 53 indeholder forløsningens nøgle - åndeligt og fysisk. Der står i 

Esajas kap. 53, vers 6, “...Herren lod ham bære den straf, som vi skulle have haft.” I dette vers 

får vi frelse. I Esajas kap. 53, vers 4 står der på hebræisk, “Med sikkerhed har han taget vores 

sygdomme på sig, han har båret vore lidelser.” Dette vers bærer vores helbredelse. Mattæus 

tager dette vers fra det gamle testamente ind i det nye i kap. 8, vers 17, når han skriver, 

“Dermed opfyldes det, som er talt gennem profeten Esajas: Han tog vore sygdomme på sig, 

han bar vore lidelser.” Vi tror på, at Gud lagde vores synd på Jesus, og fordi han lagde vores 

synd på ham, kan vi opnå frelse.  Det betyder at vi også kan tro på det, Esajas fortæller, at han 

også lagde vores sygdom og lidelser på Jesus, og på grund af det, er helbredelsen også vores. 


Vi tror på, at ordet er sædekornet, og når det er sået, vil det producere en stor høst. Vi må 

først forstå Guds ord for helbredelse inden vi kan få fat i helbredelsens manifestation. Derfor 

deler vi Guds ord om helbredelse, inden vi beder for vores gæster, med henblik på at 

producere vedblivende tro hos den, der hører. Når ordet finder god jord, danner det rødder, 

og helbredelsen vokser frem i dem. 


Vi tror på, at der er en Helligåndens fylde, som er tilgængelig for enhver kristen. Helligånden 

har en salvelse, som producerer kraft. Mennesker kan tage imod Helligånden, og 

Helligåndens fylde øges gennem et liv, som er overgivet til ham. 


Vi tror på Helligåndens ni nådegaver og vigtigheden af Åndens frugter, som styrker gaverne 

og giver dem kraft. 


Enhver, som er medarbejder i denne tjeneste, skal: 

•være kaldet af Gud,  

•være overgivet til Guds Hellige Ånd,  

•søge en forøgelse i salvelsen,  
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•være åben overfor at arbejde indenfor alle Åndens nådegaver med henblik på at betjene 

de syge med Guds kærlighed, 

•bruge tid i bøn og bibellæsning dagligt, og  

•kontinuerligt give Gud æren for det, han har gjort. 


Enhver medarbejder betjener ikke kun de syge, men bør også hjælpe til med at udruste andre 

i Kristi legeme, så de også kan bede for syge. I missionsbefaling i Matthæus 28,20 siger Jesus, 

at vi skal gør disciple af alle folkeslag, idet vi lærer dem alt, som Jesus har befalet os. 


Healing Rooms og dens medarbejdere betjener Kristi legeme og er underordnet legemets, 

dvs. de lokale menigheders ledelse, udover at være underordnet ledelsen i den internationale 

forening af Healing Rooms. Vi ser hen til denne ledelse, som giver os åndelig støtte. Vi 

ønsker at stå sammem med de syge, og i enhed støtte hinanden (Kristi legeme) i at vokse i 

styrke og kraft til at se de syge sat fri. 

Trosbekendelse 
1.Vi tror på, at Biblen er Guds inspirerede ord. Biblen blev skrevet under Helligåndens 

ledelse, påvirkning og inspiration. Vi tror på, at Guds Ord er grundlaget for helbredelse. 

2. Vi tror på, at der er en Gud, evigt eksisterende i tre personer: Fader, Søn og Helligånd. 

3. Vi tror på Jesu guddommelighed, på hans jomfrufødsel, syndfrie liv og hans mirakler. 

4. Vi tror på at Jesus døde i vores sted og forsonede os med Gud – at han bar både vores synd 

og sygdom på korset. (Esajas 53: 4). 

5. Vi tror på hans fysiske genopstandelse og hans himmelfart til Faderens højre hånd. Vi tror 

på, at han kommer igen i magt og herlighed. 

6. Vi tror på Helligåndens fylde, som er tilgængelig for alle kristne, som i tro beder om det. 

7. Vi tror på Åndens ni nådegaver og vigtigheden af Åndens frugt, som giver gaverne kraft. 

Healing Rooms historie 
Healing Rooms blev oprindeligt etableret af helbredelsesprædikanten John G. Lake. Healing 

Rooms, som er organiseret i IAHR, er ikke en direkte videreførsel af John G. Lakes tjeneste, 

men en genetablering af hans tjeneste, med udgangspunkt i samme by og samme hjerte og 

undervisning. IAHR ledes af Cal Pierce og hans team. Cal Pierce var i bestyrelsen i Bethel 

Church i Redding, California da han blev kaldt af Helligånden til at opgrave 

helbredelseskilderne fra John G. Lakes tjeneste i Spokane, Washington i USA. 

"6




John G. Lake 

John G. Lake blev født i Canada i 1870. I hans personlige historie, ”Eventyrer med Gud“, 

skrev Lake: ”Når jeg tænker tilbage på min barndom og ungdom, dukker minder op som 

mareridt: sygdomme, læger, sygeplejersker, hospitaler, bårer, begravelser, kirkegårde og 

gravsten; en husstand i sorg; en mor med et brudt hjerte og en far, knust af sorg, som forsøgte 

at glemme gårsdagens sorger for at kunne hjælpe de levende familiemedlemmer, som havde 

brug for deres kærlighed og omsorg.“  


Efter en tid i Afrika kom John G. Lake til Spokane, Washington, i USA. Han lejede et 

erhvervslokale for at bede for de syge. Det blev kaldt Healing Rooms.  


Lake og hans assistenter, der blev kendt som ”helbredelsesteknikere“, bad for de syge. Over 

en femårig periode skete der over 100.000 dokumenterede helbredelser. Den amerikanske 

regering erklærede Spokane for verdens sundeste by.  


John G. Lake var en mand med et formål, en vision, styrke og karakter. Hans eneste mål i livet 

var at bringe Guds fylde til ethvert menneske. Han sagde ofte, at hemmeligheden ved Himlens 

kraft ikke var i ”at gøre“ men i ”at være“. Han troede på, at åndsfyldte kristne kunne tjene i 

den samme type tjeneste, som Jesus gjorde, mens han levede på jorden.  


Lakes helbredende og forkyndende tjeneste varede fra 1898 til hans død i 1935. 


Cal og Michelle Pierce 

Cal Pierce og hans kone Michelle voksede op i Redding, Californien, hvor de var medlemmer 

af Bethel Assembly of God Church. Cal tjente ved Bethel som ældste og bestyrelsesmedlem.  I 

25 år var han kørt fast i en form for kristendom, som benægtede Guds kraft. I juni 1996 under 

en gudstjeneste, hvor Gud bevægede sig stærkt, blev Cal forvandlet ved Guds kraft. Cals liv er 

blevet ændret siden den dag. 


Cal, som var projektleder indenfor ejendomsudvikling, følte Gud kaldte ham og hans kone, 

Michelle, til at flytte nordpå til Washington State i november 1997. "Vi solgte alt, pakkede 

vores møbler og flyttede til Spokane - vi havde aldrig været der før. Vi var ikke sikker på 

præcis, hvad Gud ville have os til at gøre, så vi fortsatte med at søge sin retning for tjenesten." 
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I og med Cal havde studeret vækkelser, havde han læst om John G. Lakes helbredstjeneste i 

Spokane. Cal besøgte Lakes gravsted en gang hver måned i over et år for at bede. 


I 1998 talte Gud til Cal Pierce, og bad ham om at samle strategiske forbedere i Spokane, 

Washington i USA. Deres opgave var, at grave helbredelsesbrønderne op, som var blevet 

dækket til i byen Spokane. Mens Cal bad, samlede 125 forbedere sig med henblik på at bede 

og udråbe det værk, Gud ønskede at genetablere i byen. Dette var begyndelsen til Healing 

Rooms Ministries i Spokane, som nu er etableret i hele Verden.  


"Den 28. februar 1999 begyndte jeg på en 40 dages faste. Jeg gik til Lakes gravsted for at 

bede, da jeg hørte Gud sige, 'Der er en tid til at bede, og en tid til at bevæge sig.’" Der var 

ingen tvivl om, at Gud ville have os til at grave fortidens helbredelsesbrønde i Spokane op. Cal 

kaldte på forbedere, og begyndte at træne helbredelses- teams. Den 22. juli 1999 genåbnede 

Spokane Healing Rooms på samme matrikel, som de stod 80 år tidligere, og har siden flyttet 

til to nærliggende bygninger på grund af tilvækst i tjenesten. Helbredelsestjenesten har nu en 

international gennemslagskraft. 


Cal er direktør og Michelle er codirektør for Healing Rooms Ministries. Cal underviser på 

konferencer i hele verden om at Jesus’ korsfæstelse tilvejebragte soning for vores helbredelse. 

Michelle rejser sammen med Cal til konferencer. Desuden er hun en international 

foredragsholder, som bringer opmuntring og belyser Guds ord.  


Cal er også medlem af den internationale koalition af apostle (ICA). 


(Hvis du vil læse mere om Cal Pierces livsrejse, kan du læse bogen Preparing the way, som 

han selv har skrevet). 

IAHR-International Association of Healing Rooms 
Vi er en international sammenslutning af Healing Rooms i kirker og byer med en fælles vision 

om at genetablere helbredelsestjenesten i Kristi legeme. Vores vision er baseret på Mark 

16:17-18: "Og disse tegn skal følge dem, der tror ... de skal lægge hænderne på de syge, og de 

skal blive rask." 
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Visionen er at se Healing Rooms etableret i hele verden. Vores mål er at etablere ensartethed 

og ansvarlighed i hvert Healing Rooms.  Gennem relation og organisation vil Healing Rooms 

tilbyde redskaber, som er nødvendige for den enkelte medarbejder.  


Vores fokus skal være på Guds nærvær og kraft, som arbejder gennem os at helbrede de syge. 
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!  

Hvordan starter jeg Healing 
Rooms i min by? 
At samle mennesker og lede med visdom 

ENHED GIVER STYRKE. 
!  

 

Arbejd for, at den by, I nu bor i, får fremgang, og bed Herren om at velsigne den, for når 

det går godt for den, går det også godt for jer.                                                             

Jer. 29,7 

At starte noget nyt er en særlig opgave. Det kræver mod og udholdenhed, og disse kommer 

oftest gennem et kald. Hvis du føler Guds kald til at starte en Healing Rooms forbønsklinik i 

din by, er der styrke at hente gennem Healing Rooms organisation, ud over dette hæfte. Vi 

ønsker, at enhver forbønsklinik i Healing Rooms regi bliver en integreret del af en helhed, 

hvor vi betjener hinanden som Paulus beskriver i hans skrivelse af menigheden som et legeme 

med mange legemsdel. Vi forstår det således, at vi er del af et legeme både i forhold til vores i 

international forening af forbønsklinikker og i forhold til den enkelte forbønskliniks relation 

til menigheder og andre tjenester i lokalområdet. 


Healing Rooms Danmarks ledelse. Vi er indsat til at betjene den lokale Healing Rooms og 

for at tilse Healing Rooms i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med Healing Rooms Europa 

og Healing Rooms ledelsen i Spokane (se mere i det sidste kapitel). Dette betyder, at vi kan 

trække på et netværk af tjenester og kan stå bag de lokale Healing Rooms med mange former 

for hjælp og vejledning. Og vi vil gerne være med til at starte en Healing Rooms i din by. 
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Nedenfor er nogle punkter, som du allerede nu kan begynde at overveje - og de bliver uddybet 

senere i hæftet. 


Arbejde med strategiske forbedere. Etabler tjenesten i bøn først. Sæt en dato, hvor I vil 

opgrave en helbredelseskilde i åndelig forstand gennem bøn og faste. Læs endvidere afsnittet 

om strategisk forbøn. 


Sæt en dato for den første undervisning for dem, som gerne vil være medarbejdere i 

Healing Rooms. 


Arbejde med kirkelederne i byen. Vi må stræbe efter en lokal trosenhed i Kristi legeme, 

med henblik på at nå de fortabte. Del Healing Rooms vision med så mange kirkeledere i din 

by eller dit lokalområde som muligt. De skal vide, at Healing Rooms er tænkt som et 

supplement til deres tjeneste, som gerne underbygger og styrker det, de arbejder med og for i 

deres menighed. Fortæl lederne, at de gæster, som tager imod Jesus i Healing Rooms vil blive 

opfordret til at blive aktive i en lokal menighed. Man kan tilbyde, at et team fra Healing Rooms 

kan stå til rådighed for hjemmebesøg på aftalte tidspunkter i løbet af ugen. 


Der vil være mulighed for, at menighedernes medlemmer/sognebørn kan deltage i 

undervisning om helbredelsestjenesten, når Healing Rooms tilbyder seminarer. Gør det klart 

for lederne, at Healing Rooms ønsker at se et forbønsteam rejse sig i deres menighed (hvis de 

ikke allerede har et). Forklar hvordan Healing Rooms vil træne dem, som skal være 

medarbejdere i Healing Rooms’ tjeneste. 


Gør samtidig opmærksom på, at hvert medlem på teamet skal aflevere et brev fra deres leder i 

kirken, inden de kan blive medarbejder (der er et skema, de kan udfylde). Udtryk overfor 

lederne, hvordan det, at have medarbejdere fra forskellige menigheder vil understøtte 

enheden  blandt de kristne og kirkerne i byen. 


Bed lederne om, at give støtte i bøn, og tage godt imod deres ideer og vejledning. 


Send en indkaldelse til menigheder, forbedere, og dem, som har et kald til at bede for de 

syge. Skriv et brev, hvor du beder dem om at deltage i etableringen af en Healing Rooms, som 

skal betjene lokalområdet. Brug alle relevante mediekanaler (breve, flyers, mail, osv.). Del 

visionen for helbredelse i byen gennem konferencer, oplæg i menigheder, osv. 
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Understreg din overgivelse til enhed i Kirken. Bed for, at tvivlens og vantroens mure mod 

helbredelse vil falde, og for at tilgivelse og kærlighed vil regere på tværs af menighederne.  


Find et lokale, hvor menigheder og hele byen kan betjenes. 

Find et lokale, hvor syge fra hvilken som helst menighed vil føle sig velkommen. Det er bedst 

at have mindst 4 rum: to at bede for de syge, et “krigsrum” til strategisk forbøn, samt et 

receptionsområde og venteværelse. Arbejdet kan påbegyndes i en kirkebygning, men målet 

er, at flytte til et neutralt lokale på et tidspunkt. 


Stræb efter, at udvikle et tjenesteteam med Helligåndsfyldte medarbejdere fra så mange 

forskellige menigheder som muligt.  


Find en leder for tjenesten (kaldes direktør i IAHR). Det kan være en mand eller en kvinde 

eller et ægtepar som team. Der skal være en stærk ledelse med ledere, som er kaldet til 

helbredelsestjenesten. De skal kende Guds vilje ift. helbredelse af syge, og være ledt af 

Helligånden. 


Ansøg om at blive optaget i IAHR. Materialet for ansøgningen findes i sidste afsnit af denne 

manual. 

Strategisk forbøn: Grav brøndene op 
Som beskrevet ovenfor, begyndte Healing Rooms med et kald til bøn. Uanset hvor Herren 

bevæger sig på jorden, er strategisk forbøn en grundvold. Vi ser, at de Healing Rooms, som 

ikke er bygget på dette fundament får problemer af forskellige art.  


Det bibelske fundament for at “grave brøndene op” i bøn kommer fra 1. mosebog kap. 26, 

vers 15-18. Isaak opdagede at de brønde, hans far, Abraham havde gravet, var blevet ødelagt af 

filisterne. De var blevet fyldt med jord og sten. I vers 18 står der, at Isaak genoopgravede sin 

fars brønde. Man kan også læse om princippet i bogen “Digging the wells of revival” af Lou 

Engel. 


Hvis du føler, at Gud kalder dig til at åbne Healing Rooms i din by, har du en opgave: at samle 

byens strategiske forbedere, og begynde at søge Gud for hans strategi. Undersøg gennem 
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forskellige menigheder om der er nogen, som har lavet et åndeligt kort over området, eller 

måske en historikker som kender byens historie. Bed dem at komme til bedemøderne og dele 

det, de kender til om området. Og hvis der i din by ikke er en stærk forbønstjeneste, eller der 

ikke er lavet åndeligt kort - så bed selv, og inviter andre til at bede med. 


Bliv ved med at våge og bede, mens Herren udfolder sin plan for sin Healing Rooms i din by. 

Gennem årene har IAHR haft vidunderlige vidnesbyrd om hvordan Gud på mange unikke 

måder etablerer sine Healing Rooms over hele Verden med udgangspunkt i en geografisk og 

historisk forståelsesramme. 


Når Gud har givet dig “grønt lys” til at begynde, kan forbederne fortsætte med at bede for 

medarbejdere, økonomi, flere strategiske forbedere, men endnu vigtigere - HANS 

NÆRVÆR. 


Strategisk forbøn i Healing Rooms 

Vi er overbevist om, at strategisk forbøn er altafgørende i opstarten af og vedligeholdelse af 

enhver Gudsbevægelse gennem menneskehistorien. I kirkehistorien og vækkelseshistorien 

har der altid været forbedere, som råber til Gud om at han vil bevæge sig på Sit folks vegne. 

Jesus er et eksempel på dette. Nu sidder han for evigt ved Faderens højre hånd, og han er 

konstant i forbøn for os. Hellighånden går også i forbøn for os. 


I Healing Rooms baserer vi vores strategisk forbøn på disse elementære sandheder. I 

Åbenbaringen kap. 4, vers 1 står der, “Kom herop! Så vil jeg vise dig, hvad der vil ske senere 

hen.” Fordi Jesus er ved Faderens højre hånd og er i forbøn for os, ønsker vi at komme i 

overenstemmelse med hans bønner, frem for at komme med vores egne sjælelige bønner. 

Herren har befalet os at bede som Kristi brud, med al autoritet. Vi står i enighed med vores 

Brudgom Jesus, som har givet os al magt i himlen og på jorden. 


Helt grundlæggende beder vi med udgangspunkt i Guds Ord. Vi proklamerer hans Ord og 

alle løfterne. Vi proklamerer hele Guds ord. Det er her vi står i evighed og går i forbøn med 

Jesus og Helligånden foran Faderen. Når vi beder på denne måde, kan vi ikke komme ud af 

kurs. Når vi beder Guds ord, løber vi aldrig tør for emner at bede for og udråbe.  


Endvidere er det vigtigt at understrege, at vores forbøn i Healing Rooms er en integration af 

tilbedelse og strategisk forbøn. Vores hjerte er at give svar på spørgsmålet i Esajas bog  kap. 
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66, vers. 1: “Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel. Hvordan vil I bygge et hus til 

mig? Hvordan vil I skaffe mig et sted at bo?” Det er i vores hjerte at være et bedehus og et 

hvilested for Herren, hvor han kan bo. Det er fundamentet, som skal lægges inden vi bevæger 

os ind i de mere praktiske elementer i at opbygge et strategisk forbønsteam eller en Healing 

Rooms. 


Det praktiske 

Man begynder med at stille et strategisk forbønsteam op allerede når mennesker begynder at 

tilmelde sig som medarbejder i Healing Rooms. Bed Herren om at vise jer hvem der skal lede 

teamet. Denne person bør være en, som anerkender de forskellige åndens nådegaver i 

strategisk forbøn og kan forløse andre forbedere i deres egne nådegaver i forbøn. Det er 

vigtigt, at alle forbedere gennem deres egne oplevelse og gaver kan høre Helligånden og kan 

give respons til ham.  


Her er nogle praktiske skridt: 

•Indkald i opstarten i Healing Rooms i dit lokaleområde forbedere, og planlæg faste 

bedemøder (fx ugentligt), med henblik på at søge Herren for strategier. 

•Bed Herren om at vise dig, hvilke nøglepersoner, der skal lede bedemøderne. 

•Hvis der er lavet åndelige kort over området, inviter dem, som står bag til at fortælle om, 

hvad de har set. 

•Udpeg en sekretær, som nedskriver, hvad Herren viser jer, så alle forbedere beder med 

en vision og i enhed. 

•Når Healing Rooms er åben, få forbedere til at bede i krigsrummet mens 

“bønneteknikere” beder for de syge. 

•Møde en time før Healing Rooms sessionerne begynder, hvor I tilbeder, beder, og 

soaker inden gæsterne kommer. Dette er afgørende, især når man har en travl hverdag. 

Her, i dette tidsrum, giver vi Herren lov til at bevæge sig iblandt sine børn. 

•ALLE MEDARBEJDERE, uanset opgave i Healing Rooms, skal gennemføre hele 

medarbejderuddannelsen. På denne måde forstår alle, visionen og fokus for Healing 

Rooms. 


At etablere et strategisk forbønsteam er rimelig enkelt. Nøglen ligger i, at tillade Jesus at 

koordinere det hele. Vores opgave er at være villige til at dukke op, at søge ham, og komme i 

enhed med ham i bøn, for han venter altid på at gøre meget mere end vi nogensinde kunne 

bede om eller forestille os. 
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Healing Rooms lokaler 
Til Healing Rooms er der brug for lokaler, som omfatter et tilstrækkeligt antal rum til 

reception, venteværelse, strategisk forbøn og betjening (ét rum pr bønneteam). Healing 

Room-lokaler kan opstilles på mange forskellige måder, afhængig af lokale omstændigheder.  


Vigtige kriterier for HR-lokaler er at de er: 

•neutrale, dvs. helst ikke i en kirkebygning 

•let tilgængelige (for lokaltrafikken, kørestole) 

•med gratis parkering for gæsten 

•min. fire separate rum 

•til at betale indenfor den enkelte Healing Rooms’ budget (husleje plus forbrug, 

vedligeholdelse, m.v.)  


Lokalerne, der anvendes, er altid et kompromis mellem ovenstående kriterier. Klinikken kan 

for eksempel være  

•et centralt beliggende forretningslokale, en villa eller en offentlig bygning, som ikke 

tilhører nogen af de lokale menigheder (det er det bedste alternativ) 

•en folkekirkelig præstegård, et menighedshus eller en kirke 

•andre lokaler. 


Bemærk, at Healing Rooms ikke tilhører en enkelt menighed. Healing Rooms er en 

forbønsklinik, som kan have hus i menighedens lokaler. Healing Rooms kan godt forstås som 

en del af en menigheds virke i en by, men medarbejderne tilhører forskellige menigheder, og 

tjenesten drives med fælles kræfter.  

Kommunikation 
Det er vigtigt at der i denne tjeneste etableres en god kommunikation, både internt og 

eksternt. Det, som drager de syge og brudte er vidnesbyrd om det, Jesus gør.  


Nogle forslag: 

•Lav brochurer om Healing Rooms og uddel visitkort. 

•Etabler en mailadresse. 
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•Byg en hjemmeside for din Healing Rooms, hvor du skriver kontaktoplysninger, 

rutevejledning, åbningstider, vidnesbyrd, osv. Dette skal linkes til den nationale og 

internationale site.  

•Brug kristen radio, tv og andre medier for at fortælle om tjenesten og om helbredelser. 

•Brug lokalavisen for at fortælle om tjenesten og fortælle vidnesbyrd. 

•Lav en tavle eller opslagsvæg i lokalerne, hvor der deles vidnesbyrd. Dette bygger også 

tro for dem, som kommer for at modtage helbredelse. 

•Du kan lave et nyhedsbrev via mail, hvor interesserede kan holde sig ajour med det, der 

sker, herunder vidnesbyrd, profetiske visioner for den lokale Healing Rooms, 

information fra det national og internationale arbejde, og fremtidige begivenheder, fx. 

træning. 


Fortsæt med at opbygge og udruste teamet 

•Afhold møder hver måned eller hver anden måned. Drøft, hvad der virker, og hvad, der 

kan forbedres. Brug tiden på at træne teamet yderligere. Det kan også være en idé at 

lave fælles spisning, fx via sammenskudsgilde. 

•Hav fokus på, at bruge lederne i teamet som undervisere. De skal vandre i ydmyghed og 

være erfarne teammedlemmer. De betjener i kærlighed. De bygger op, og river ikke 

andre ned. 

•Kommuniker med teamet. Tjenesten skal ikke være forældreløs. Direktører og 

vicedirektører skal fungere som mødre og fædre. En forælder lytter altid, viser altid 

kærlighed. En forælder udruster og forløser børnene ind i deres nådegaver. En 

forælder trøster og opmuntrer den, som er blevet såret. En forælder viser altid nåde. 

•Afhold fællesbøn for de strategiske forbedere mindst en gang om måneden. Deltagerne 

skal være modne i troen. De skal forstå, at fælles bøn i enhed forløser kraft. Det er en 

tid, hvor man kun beder for Healing Rooms behov. Giv dem emner at bede for hver uge. 
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!  

Hvordan bygger jeg teamet? 
Om at certificere, udvælge og indsætte medarbejdere 

HØSTARBEJDERE.
!  

 

Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få 

høsten ind. Mat. 9,38 

Healing Rooms forbønsklinikker er bemandet af frivillige fra mange forskellige 

kirkeretninger. Enhed er vigtig, derfor er det afgørende, at ledelsen har fokus på at bygge det 

team, som betjener i Healing Rooms.  

I Healing Rooms bygger vi teamet gennem et uddannelsesforløb. Forløbet sikrer, at 

betjeningen er baseret på samme lære, uanset, hvilke menigheder, de forskellige kommer fra. 

Det sikrer også, at ledelsen og teamet bygger relation, så der er enhed og tillid, når man 

betjener de syge. Indholdet i uddannelsen er det sammen i alle International Association of 

Healing Rooms forbønsklinikker (IAHR) i hele verdenen, og der er en træningsmanual, som 

er fælles for alle. 

I Danmark er Healing Rooms-uddannelsen tænkt i tre moduler. Efter hvert modul er der en 

milepæl, som markerer afslutningen på fasen. De forskellige moduler beskrives nedenfor. 
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1. Fundament
(5 emner)

2. RelationPastorbrev Salvelse 3. Team



Uddannelsen bør foregå over tid og dække alle de anførte emner, således at der er tid til at 

lære hver ansøger at kende.Det er vigtigt at gøre det klart fra undervisningens første dag, 

hvordan uddannelsen er opbygget. 

1. Fundament 
Det første modul er “Fundament”. Det er den indledende undervisning i Healing Rooms, og 

er den, man udbyder som opstart til den lokale Healing Rooms forbønsklinik. Alle er 

velkommen til at deltage i Fundament, og det er en god måde både at betjene den lokale kirke 

i byen og at vække den enkeltes interesse i og hunger for helbredelse i forsoningen. 


Fundament udbydes til alle kristne i et område, og det er godt at sende brochure/flyers til 

menigheder i lokalområdet, samt at bruge andre metoder til at udbrede kendskab til 

undervisningen. Der opkræves betaling, som dækker udgifterne, herunder forplejning, 

undervisningshæfte, samt evt. udgifter til eksterne undervisere. Derudover kan der tages en 

kollekt som går til den lokale Healing Rooms forbønsklinik eller til det nationale eller 

internationale arbejde i IAHR. 


Der kan etableres et bogbord med bøger eller andet materiale, som den lokale forbønsklinik 

eller værtskirke synes relevant. 


Derudover beder vi personer, som vi ikke kender, og som har deltaget i Healing Rooms i 

andre byer eller lande om at deltage i Fundament inden de begynder tjenesten i en ny Healing 

Rooms. Dette for at lære dem at kende og forebygge, at der opstår konflikter på dette område. 


Krav til emner i Fundament: 

•Det helbredende ord. 

•Forhindringer til helbredelse. 

•Salvelsen, som giver ordet kraft. 

•Den troendes autoritet. 

•Hvordan man beder i Healing Rooms - praktisk del. 


Det er disse fem emner, alle i IAHR underviser i, og undervisningen på engelsk findes i den 

internationale manual, man får tilsendt, når den lokale Healing Rooms er optaget i 

organisationen. Det er muligt at bestille de mest opdaterede DVDer fra Spokane. 
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Det er vigtigt allerede under “Fundament” at begynde at lære deltagerne at kende. Der bør 

føres protokol med, hvem, der deltager i de forskellige emner (afkrydsningsskema),  og man 

kan med fordel skrive noter om de forskellige indtryk, man får af deltagere. Er man flere i 

ledelsen (se teamledere ovenfor), er det godt at lave en opsamling efter hver 

undervisningsdag, for at følge med i de indtryk, man får af deltagerne på tværs. Det vigtigste 

er, at have personens karakter for øje, og ikke deres “salvelse”. Kig efter ydmyghed, 

lærevillighed, villighed til at underordne sig og samarbejdsevne allerede ved Fundament. 


Ved afslutning af Fundament udleveres en undervisningshæfte med noter fra undervisning og 
evt. andet materiale. 

I forbindelse med “Fundament” kan man evt. lave ”opsamlingsundervisning”, hvor der er 

mulighed for at indhente den undervisning, de ikke har deltaget i, især i forbindelse med 

opstart af en ny forbønsklinik. Det bør dog være undtagelsen, og ikke reglen. 


Som afslutning på “Fundament” udleveres to blanketter. Den ene er en 

interessetilkendegivelse/ansøgningsskema, hvor deltagere får mulighed for at søge om at 

komme videre til næste modul. Den anden er pastorbrevet. Interessetilkendegivelsen giver 

vigtige informationer, fx om tidligere erfaring samt kontaktoplysninger.  


Også mennesker, som ønsker at støtte tjenesten ved at hjælpe til i det praktiske, 

administration, og som strategiske forbedere bør gennemgå uddannelsen. 


Det er vigtigt i forbindelse med interessetilkendegivelse at kommunikere en forventning til 

deltagere, at de ikke trækker sig fra tjeneste i den lokale menighed i forbindelse med at blive 

en del af Healing Rooms. Der kan forekomme et behov for at rykke rundt i forhold til 

ansvarsområder, men det er vigtigt, at Healing Rooms teams også tjener i deres lokale 

menighed, og at Healing Rooms ikke udsulter den lokale menighed for tjenere. 


Pastorbrevet skal den enkelte levere til deres pastor eller anden leder i menigheden. Brevet 

udfyldes og sendes direkte til Healing Rooms ledelsen i den lokale forbønsklinik, og er en 

forudsætning for, at kunne deltage i det andet modul, “Relation”.  
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Ansøgningsskemaet og pastorbrevet danner udgangspunkt for optagelse i resten af 

uddannelsesprocessen. 

2. Relation 
Efter at den enkelte har fået den grundlæggende undervisning i Healing Rooms, er det 

nødvendigt med en periode, hvor man lærer vedkommende at kende. Her er der fokus på, at 

karakter er vigtigere end salvelse. Der kan også være behov for anden undervisning end det, 

som der er i Fundament, afhængigt af deltagernes baggrund, åndelig modenhed, og interesse. 

Det er også i modulet Relation, at man arbejder med den personlige discipelgørelse og 

mentoring, som er en del af Healing Rooms tjenesten. 


Som minimum skal alle medarbejdere opfylde følgende kriterier, og derfor er det en 

forudsætning for, at man kan deltage i Relation, at den lokale ledelse har overvejet den 

enkelte. 


Kriterier for optagelse i modul 2, Relation: 

•Den lokale ledelse skal have modtaget vedkommendes pastorbrev. 

•Medarbejdere skal kende en sult for alt, hvad Gud er og alt, som han har at give. 

•Et ønske om troens enhed med medlemmer af Kristi Legeme fra alle menigheder i 

lokalområdet. Enhed tillader, at Helligånden kan flyde frit. 

•Have en byrde for de fortabte og syge. 

•Et tjenersind fyldt med trofasthed, ydmyghed, og lydighed frem for et ønske om 

anerkendelse. 

•Villighed ift. at modtage undervisning og træning i, hvordan man betjener de syge. 


Interviewprocess for kommende medarbejdere i forbønsklinikkens team: 

Ansøgere skal have gennemført Healing Rooms modul 1: Fundament. Gennemførsel af 

uddannelsen giver dog ikke fri adgang til indsættelse i teamet. Som nævnt ovenfor, skal dette 

gøres klart under hele uddannelsen. 


Der afholdes interview med hver ansøger. Det er bedst, at to ledere er med til interview, da 

det fremmer objektivitet. Interviewet skal forsøge at afdække, hvorvidt denne tjeneste er den 

rette for vedkommende. Nogle er endnu ikke åndeligt modne. Nogle har andre nådegaver og 

retning givet af Gud, og skal opmuntres til af søge det, som de er kaldet og udrustet til. Nogle 
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evner ikke at fungere i et team i enhed. Og der er nogle, hvor tjeneste i Healing Rooms vil 

være en skridt på vej i deres tjeneste, men de vil ikke blive i Healing Rooms mere end en tid. 


Tips til spørgsmål ved interview: 

•Hvordan har du hørt om Healing Rooms? Hvad motiverer dig til at tjene i 

forbønsklinikken? 

•Hvad var det bedste ved uddannelsen? Hvad gjorde indtryk på dig? 

•Hvilke dele af uddannelsen har du stadigvæk spørgsmål til? Har du et andet perspektiv 

på noget, det blev undervist i? Lad dem forklare. 

•Undersøg, hvad de forstår ved Helligåndens dåb (spørgsmål på ansøgningsskema). 

"Fortæl om din oplevelse med Helligåndens dåb." Hvis de kun nævner dåb i vand, kan 

det være, de skal have yderligere undervisning, åbenbaring, og/eller bøn. 


Spørg ind til anden uddannelse/træning, som er anført på ansøgningsskemaet. Det er ikke et 

problem at have anden træning, men det skal gøres klart, at Healing Rooms forbønsklinikker 

bruger ikke andre modeller for betjening end det, som bliver undervist om i 

medarbejderuddannelsen. Ikke fordi de andre modeller er mindre gode, bare fordi vi kender 

kaldet for vores egne tjeneste og organisation. Det er vigtigt, at få drøftet det fra starten af. 


Spørgsmålene i ansøgningsskemaet om rådighed (tidspunkter og dage) kan vise sig nyttige ift. 

at vurdere, om ansøgeren forstår vigtigheden af at forpligte sig. Vi anbefaler, at man ikke 

indsætter en ansøger, som angiver, at de måske kommer en gang imellem, når tid og Herren 

tillader det. 


Efter interviewet skal lederne bruge en tid i bøn samt drøfte med hinanden. Ansøgerne skal 

kontaktes og får en tilbagemelding indenfor en uge efter interviewet. 


Indhold og tidsramme for Relation 

Indholdet og tidsrammen for Relation er ikke fast. Det er op til ledelsen i den enkelte lokale 

Healing Rooms at styre disse, afhængigt af deltagernes og den lokale teams behov. Det kan 

dog anbefales, at der i Relation arbejdes med følgende emner: 

•Øvelse i at bede for mennesker i Healing Rooms (evt. tavs deltagelse som nr. 4 i et rum) 

•Funktion i teamet, herunder hvordan den enkelte underordner sig forskellige ledere 

•Arbejde med nådegaverne 
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•Afprøvning af forskellige funktioner i Healing Rooms, herunder receptionist, 

krigsrummet, praktisk hjælp, kommunikation, m.v.. 


Salvelse med olie, indsættelse med håndspålæggelse og udlevering af tjenestemanualen sker 

inden man kommer i teamet. 


Relationsmodulet og etablerede team 

Derudover giver det god mening at bruge uformelle metoder for at deltagerne og det 

etablerede team kan lære hinanden at kende. For eksempel kan teammøder tilrettelægges 

således at ”madaftener” integreres i planlægningen, hvor det er relevant og naturligt. Dog er 

det vigtigt at pointere, at det ikke kun er det sociale samvær, man skal dyrke i Healing Rooms. 

Det, at man beder sammen og betjener hinanden i Ånden gør, at man hurtigere lærer 

hinanden at kende på en dybere plan.  

3.Teamet 
Når man er indsat i teamet, kan man deltage i den daglige betjening i Healing Rooms. Teamet 

består af alle, som har gennemgået uddannelsen og er løst ind i tjenesten. Dette er inklusiv 

dem, som kun arbejder med praktiske opgaver eller som strategisk forbeder, og ikke tjener i 

selve betjening af de syge.  


Man er dog stadig “under uddannelse” og ideen er, at vi alle er i udvikling. Så det er vigtigt at 

man som leder i Healing Rooms bliver ved med at holde den enkeltes udvikling og disipelskab 

for øje. Og det er vigtigt som leder af den lokale Healing Rooms forbønsklinik, at huske selv 

at arbejde med egen udvikling og vækst i Kristus. 


I selve betjeningen er der endvidere en stadieudvikling, man kan gennemgå, eller i hvert fald 

tre forskellige roller i teamet. Ingen af disse roller skal ses som værende “højere” end de 

andre, men de er tre forskellige, sidestillet ansvarsområder i betjeningsteamet: 

”bare med”: kan bede for og betjene “Peter” 

”lederen for den enkelte betjening”: kan tage føring ift. sessionen med “Peter”  

”team leder”: kan stå for Healing Rooms lokale den pågældende dag. 



"22



Inden man betjener i teamet, skal man udfylde en tro og lov erklæring, som går ud på, at man 

er indforstået med Healing Rooms retningslinjer, fx i forhold til kost- og medicinvejledning, 

profeti, tavshedspligt og betjening i al almindlighed. 

Healing Rooms ledelse lokalt 
Healing Rooms forbønsklinikker har generelt tre forskellige positioner i den overordnede 

ledelse: Direktør (eller codirektører), Vicedirektør, og det Rådgivende Organ. Alle Healing 

Rooms forbønsklinikker har brug for en direktør (eller to codirektører) og et rådgivende 

organ. Man kan evt. vælge en vicedirektør. 


Direktør eller Codirektører 

Direktørens ansvar er at tilse og lede det daglige arbejde i Healing Rooms. Man kan etablere 

direktøren som et (ægte)par, og i så fald hedder de codirektører. Ansvaret inkluderer: 

1. Medarbejderuddannelsen via undervisningsmanualen, og/eller via dvd’er. Fortsat 

undervisning af nye medarbejdere og eksisterende team for fortsat åndelig vækst. 

2. Følger Healing Rooms modellen med tre medarbejdere, som beder i hvert rum. Når vi har 

erfaring for, at det virker kraftfuld, skal man ikke lave om på det. 

3. Holder kontakt og kommunikation med Healing Rooms ledelsen i Danmark. 

4. Sørger for, at der er styr på det administrativ, herunder økonomi og regnskab, 

kontaktlister, osv. 

5. Skaber altid en atmosfære, hvor Helligånden kan bevæge sig. Det er hans kraft, som 

bringer helbredelse. Dette gøres ved altid at have en tid i tilbedelse og bøn sammen med 

teamet inden dagens betjening (mindst en time). 

6. Udruste, forløs, og lede hver medarbejde i arbejdet. En direktør skal ikke kontrollere 

medarbejderne. Betjen altid i kærlighed, med opmuntring og visdom, når du arbejder 

med teamet. De fungerer ikke altid uden fejl, og det er helt i orden. Der skal være plads til 

at vokse. Hvis hjertet er på rette sted, vil du til enhver en tid kunne lede dem ind i den 

rigtige position. En leder, som altid elsker dem, de leder, vil altid have deres støtte. 

7. Enhed skal altid fremmes. Lad ikke fjenden bringe fornærmelser og sårethed. Stræb efter 

at tale sammen ansigt til ansigt, så snart der er misforståelser. 

8. Lad Åndens flod flyde. Guds flod forsørger altid med den genopfriskning, teamet har brug 

for. At bede for de syge i fire, seks til otte timer er hårdt arbejde, selvom det er meget 

berigende. Vi har brug for Helligåndens opfriskning. Helligånden vil påvirke hver 

medarbejder på en særlig måde. Vær ikke bekymret i forhold manifestationer, som vil 
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komme over dit team fra tid til anden. Helligånden vil give os bedømmelsens nådegave, 

når der er en, som fungerer i kødet. Det kan skabe en forstyrrelse, men hvis det kun er 

dig, som bliver forstyrret, skal du måske bede over det. Det handler ikke om din 

omdømme. Sluk ikke Helligånden! Du kan ikke forvente, at Helligåndens kraft flyder, når 

han bliver lukket ud. Søg altid Herrens ansigt såvel som hans hånd. 


Vicedirektør 

1. Vicedirektøren er en støtte til direktøren, og har følgende opgaver: 

2. I bønnens ånd, støtte, opmuntre, og bakke op om tjenesten, direktøren og 

medarbejderne, både som individer og som gruppe. 

3. Fremme enhed blandt medarbejderne og ledelsen. 

4. Sørge for, at IAHR-modellen følges. Vi tillader, at Helligånden frit må bevæge sig, men vi 

skal blive indenfor rammerne i modellen. Vi integrerer ikke andre helbredelsesmetoder. 

5. Uddelegeret autoritet under direktøren. Opgavebeskrivelsen varierer i forhold til den 

enkelte direktørs og den enkelte forbønskliniks behov. Det er direktørens ansvar, at være 

tydelig ift. vicedirektørens opgavebeskrivelse. 


Rådgivende organ 

Der er i hver Healing Rooms forbønsklinik behov for en gruppe, som fungerer som rådgivere 

og ambassadører for Healing Rooms i lokalområdet. De fungerer som rådgivere til 

direktøren/direktørerne. 


Vi anbefaler, at det rådgivende organ består af pastorer i lokalområdet, med henblik på at 

fremme enhed og en vision for helbredelse i hele byen. Medlemmer i det rådgivende organ 

bør være tre pastorer, en lægperson, og en forbeder. En apostel eller evangelist kan erstatte 

den ene pastor. 


Det rådgivende organs ansvarsområdet er: 

1. De forventes i bønnens ånd at støtte, opmuntre, og bakke op om tjenesten, direktørene, 

og medarbejderne, både som gruppe og individuelt. 

2. At deltage i mindst et møde i organet om året, med henblik på at overveje effektivitet, 

fremgang, og økonomien i tjenesten. 

3. At være tilgængelig via telefon eller personlig fremmøde for direktører efter behov, og 

give rådgivning inspireret ved Helligånden og indsigt i det, som optager direktøren. 
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Det rådgivende organs medlemmer bør: 

•Ikke træffe beslutninger for Healing Rooms. Direktørerne har ansvaret for at lede 

forbønsklinikken i overensstemmelse med IAHR retningslinjer. 

•Ikke opmuntre direktører eller medarbejdere til at fravige IAHRs model for Healing 

Rooms. Vi tillader Helligånden at bevæge sig frit, og vi integrerer ikke andre 

helbredelsesmetoder. 


Teamledere 

Efterhånden som teamet vokser, er det vigtigt at arbejde med at udvikle og etablere team-

ledere, som kan undervise og være mentorer for nye medarbejdere i teamet, når de begynder 

at bede for de syge. Nogle teamledere vil have en større nåde til undervisning end andre, og 

nogle vil have en større nåde til at være mentor/hyrde end andre. Men begge funktioner er 

vigtige, og begge funktioner findes iblandt teamledere. 


Teamledere bør have følgende kvaliteter: 

•  Gode til at arbejde med mennesker. 

•  Gode til at opmuntre. 

•  Modne i tjenesten og kan fungere i Helligåndens nådegaver efter behov. 

•Forstår og er gode rollemodeller ift. Healing Rooms vision og formål. 

•Deres mål skal være at inkludere, ikke at ekskludere. 


Teamledere kommer til at fungere som ledelsens ører og øjne. De følger med i, hvordan 

tingene fungerer i Healing Rooms, når den lokale ledelse ikke er tilstede. De skal hjælpe den 

øvrige ledelse til at følge med i deltagernes modningsprocess og den enkeltes behov og evt. 

problemstillinger, som skal tages hånd om. Det er godt, at teamets nye medlemmer har 

mulighed for at arbejde med de forskellige teamledere på tværs, for at mindske problemer 

relateret personlighedskonflikter. 

Accountability 
Accountability er et engelsk ord, som betyder, at man står til ansvar overfor en anden. At man 

står til regnskab for noget overfor et andet menneske. At være under en anden autoritet end 

ens egne autoritet. En Healing Rooms forbønsklinik skal være under autoritet. Den kan ikke 
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fungere som en ø for sig selv. Healing Rooms tjenesten tror på, at “accountability” i Kristi 

Legeme er altafgørende. Vi står til regnskab overfor Kristi Legeme på følgende måder: 

•Vi står til regnskab overfor vores trosbekendelse. 

•Vi står til regnskab overfor det rådgivende organ, som består af pastorer og ledere i 

menigheder. 

•Vi står til regnskab overfor International Association of Healing Rooms (IAHR). 

•Hver medarbejder skal være aktiv i en menighed og være anbefalet af deres 

menighedsleder. 
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!  

Hvordan beder vi i Healing 
Rooms Forbønsklinikker? 
Det, det drejer sig om... 

BETJENING I GUDS NÆRVÆR. 
!  

 

Og disse tegn skal følge dem, der tror: med fuldmagt fra mig skal de drive dæmoner ud, 

de skal tale med nye tunger, og hvis de kommer til at tage på slanger, vil der ikke ske dem 

noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på 

de syge, så de bliver helbredt.                                                                                   

Mark. 16,17 

At forblive i hans nærvær 
I håndbogen findes et skilt, ”hans nærvær”, som hver Healing Rooms-forbønsklinik skal 

hænge på væggen i hvert forbønsrum. Vi har brug for en konstant påmindelse om, at 

helbredelsens værk kommer gennem GUDS nærvær. De to hovedingredienser i hvert 

forbønsrum er Helligånden og personen, som har brug for en berøring. Teamets medlemmer 

er værktøjer, som Helligånden bruger til at røre ved de syge. 


Betjeningsteamet bør bede over hver indskrivningsblanket inden de bringer personen ind i 

forbønsrummet. Dette tillader Helligånden at begynde at tale til teamets medlemmer om, 

hvad han ønsker at gøre i forhold til personens behov, som de skal til at bede for. 

Vi må lære hvordan man betjener ved Helligåndens salvelse frem for at betjene ud fra vore 

traditioner. Det er ikke selve bønnen, som bryder åget og bringer helbredelsen; Det er 

salvelsen i hans nærvær, der bevæger sig gennem bønnen, som giver resultater. 
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Retningslinier, når man betjener i betjeningsrummet 
 Hvert rum bør være forsynet med: 

•To stole (i tilfælde af, at personen har behov for at sætte sig under forbøn). 

•Salveolie (opskriften findes under blanketter) 

•Blufærdighedstæpper (dækker over følsomme områder hvis personen falder under 

salvelsen) 

•”Helbredende ord” uddelingsark. 

•”Bevar din helbredelse” uddelingsark. 

•Vidnesbyrdblanketter 

•Lommetørklæder 

•Kuglepenne (til at udfylde journalen) 

•Affaldsspand 

•Bolcher mod dårlig ånde 

•”hans nærvær” skilt 


Gå i bad, børst tænder, og brug deodorant inden du kommer. Brug bolcher under hele 

betjeningstiden, om nødvendigt. 


Retningslinjer for bøn: 

Der bør være tre medlemmer i teamet pr. betjeningsrum.  

”Hvad som helst to af jer her på jorden i indbyrdes harmoni vil bede om, det vil min Far i 

Himlen gøre for jer. For hvor to eller tre samles om mit navn, der vil jeg selv være til 

stede.” Mattæus evangeliet 18: 19 – 20 


Et betjeningsteam i et rum, hvor der kun er kvinder, bør kun bede for kvinder eller en mand 

og kone sammen. Ligeledes, når teamet kun består af mænd bør de kun bede for mænd eller 

ægtepar. Mindst to medlemmer bør betjene, uanset hvad. 


Et medlem af betjeningsteamet er lederen gennem hele sessionen. Lederen henter den, som 

skal bedes for i venteværelset, præsenterer dem for de andre medlemmer i betjeningsteamet, 

og gør gæsten tilpas ved at forklare, hvor de skal stå (sidde), hvor de skal stille deres taske 

eller jakke, osv. Vi synes det er bedst, at personen står midt i rummet, så alle i 

betjeningsteamet nemt kan lægge hænder på dem. 
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Gæsten står op under forbønssessionen. Undersøgelser viser at det at sidde skaber en 

rådgivnings-stemning, som gør, at sessionerne bliver længere og kan åbne døren til et ansvar 

som rådgivningstjeneste. Den, som skal bedes for skal kun sidde hvis de ikke kan stå op, eller 

det er ubehagelig for dem at stå op. Dem, som står i enighed i bøn, bagved vedkommende bør 

stå op. Den, som leder forbønnen kan sidde eller knæle, hvis den, som skal bedes for sidder, 

så de kan være i samme højde. 


Nedenfor er nogle flere retningslinjer for betjening i Healing Rooms-forbønsklinikker: 

•Bøn skal være i overensstemmelse med Guds Ord og fremme opbyggelse, formaning, 

og trøst.  

•Vi siger aldrig, at man skal holde op med at tage medicin. Når lægen bekræfter 

helbredelsen, kan lægen fortælle vedkommende, at de ikke længere har brug for 

medicinen. 

•Bed med øjnene åben, og være opmærksom på, hvad Helligånden er i gang med. Hold 

øje med personens ansigtsudtryk. Træk på panden eller tårer kan betyde, at der er et 

område, som behøver helbredelse. Hold øje med de andre i betjeningsteamet, for at 

kunne se hvornår de har noget at tilføje eller bede. 

•Bed i Jesu navn. 

•Citer Guds ord vedrørende helbredelse når det er hensigtsmæssigt for at bygge tro. 

•Betjen med godhed og kærlighed. Der står i Romerbrevet 2:4 ”Gud ved sin godhed 

leder dig til omvendelse”. 

•Vi beder ikke om, at Gud vil helbrede dem, Ordet siger ”ved hans sår blev vi helbredt.” 

Vi udløser Guds rige til dem ved at udløse kreativ kraft og ved at kalde helbredelsens 

manifestation frem. 

•Nåde frem for fordømmelse. Når vi beder under denne salvelse vil man se og høre ting i 

andre menneskers liv. Du vil måske fornemme, hvad fjenden har gang i i deres liv, men 

det er ikke nødvendigvis meningen, at vi skal sige, hvad fjenden gør. Bed det modsatte, 

vi skal komme i overensstemmelse med Herren og den fremtid, han bestemt for 

vedkommende.  

•Profetiske ord. Man skal altid opbygge og opmuntre. Ingen vejledning, ingen 

tidsrammer, datoer, osv. Selv om du ser noget, spørg Helligånden om det er meningen, 

at du deler det lige nu eller endda, om det skal deles i dag. Det handler ikke om at læse 

personens post; det handler om at elske dem og lade Guds kærlighed flyde igennem dig. 
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•Vær følsom, især med nyfrelste kristne. Pas på, du ikke taler for meget ”kristensk”. Lad 

Helligånden bringe en forvandling til hjertet. Tal ikke nedladende om, hvordan de er 

klædt ud. Nogle gange skal man ikke engang bede højt i tunger. 

•Selvom udfrielse sker her er vi ikke en ”aggressiv” udfrielsestjeneste. Vi slås ikke med 

dæmoner; vi udøver på enkelt vis vores autoritet, og de skal underordne sig. 

•I nogen grad underviser vi og giver skriftsteder, osv., men ingen rådgivning. 

•Det vigtigste er, at vi vil være kendt for vores kærlighed. Det er vores kærlighed og 

enighed, som bringer Guds kraft. 

Betjening i Healing Rooms-forbønsklinikken 
1. Inviter Helligånden. Bed for enhed og hans nærvær inden I starter. 

2. Bed over personens blanket (med teksten vendt nedad) inden gæsten inviteres ind i 

rummet.   Forvent et kundskabsord og/eller åbenbaring allerede inden I ser personen. 

3. Efter bønnen drøftes, om nogen har fået billeder, kundskabsord eller lignende. 

4. Blanketten vendes om og læses. Det kontrolleres, hvor mange besøg, der er tale om, er 

gæsten frelst osv.  

5. Bønneemnet og eventuelle tidligere kommentarer om besøg læses op. 

6. Aftaler med teammedlemmerne, hvem der beder først, hvem der afslutter, hvem der 

eventuelt salver med olie osv. eller om man lader Helligånden lede bønnen. 

7. Teamlederen går til venteværelset med bønnekortet, tilkalder gæsten med fornavn og 

byder hende/ham velkommen. 

8. I betjeningsrummet præsenterer teamlederen de øvrige i bønnetjenesten og fortæller, at 

bønnen sker i Jesu nærvær (henviser til skiltet på væggen). “Vi ved ikke, hvad han vil gøre 

for dig i dag, men vi beder for dig, og du er velkommen til at besøge os igen.” 

Teamlederen fortæller også, at vi har tavshedspligt, og at intet slippes ud. 

9. Bønneemnet fastlægges, og gæsten spørges yderligere: ”Vil du tilføje noget?” 

10. Gæsten tilspørges, om hun/han tillader let berøring, at en hånd lægges på hende/ham 

eller på det syge sted (se afsnittet om håndspålæggelse nedenfor). 

11. Gæsten bedes om at slappe af og tage imod, at lukke øjnene uden selv at behøve at deltage 

i bønnen.  

12. Teamet holder øjnene åbne for at iagttage gæstens reaktioner.  

13. Bønnens længde varierer, afhængigt af individet og antallet af gæster på klinikken. 

Sædvanligvis varer bønnen ca. 10-20 minutter.  

14. Bønnen kan afsluttes med Herrens velsignelse: 
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”Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig 

nådig. Herren vende sit ansigt til dig og give dig (indre) fred, i Faderens, Sønnens og den 

Hellige Ånds navn. Amen.” (4 Mos 6,24-26) 

1. Når bønnen er afsluttet, byder teamlederen gæsten velkommen tilbage til HR og viser 

denne ud til venteværelset, hvor hun/han kan vente stille og roligt, hvis det ønskes. 

2. Teamet udfylder journalen, erfaringer, gæstens sindsstemning osv. Desuden andre 

oplysninger, som kan være vigtige at kende ved genbesøg. Formularen kan udfyldes af 

alle teammedlemmerne. Teksten skal være kort og saglig; den skal kunne vises for 

gæsten, hvis det ønskes. 

3. Formularen returneres til receptionen, og teamlederen henter samtidigt den 

efterfølgende bønneblanket; bønnetjenesten fortsætter. 

Håndspålæggelse: 
•Læg hænder kun på hensigtsmæssige steder på kroppen (fx panden, skulderne, 

hænder). Brug en blid berøring og være opmærksom på personlig rum og den person, 

du beder for, således at du undgå at støde. 

•Hvis personen ønsker forbøn for et område, som ikke er følsom (foden, albue, ryg, 

næse), må betjeningsteamet lægge hænder på det pågældende område. 

•Hvis området er et følsomt område (fx maven el. hoften) kan man bede den person, som 

modtager bøn at placere deres hånd på det pågældende område, og så kan du placere 

din hånd på deres hånd. 

•At hjælpe dem, som bliver overvældet af Helligånden er nogle gange nødvendigt, når 

Guds nærvær gør, at folk bliver svage og falder under Guds salvelse og kraft. Gribere er 

vigtige, fordi det tillader dem, som modtager betjening, at modtage fra Gud uden frygt 

for at komme til skade. 

•Rør blidt midt i ryggen og mellem skulderbladene, så vedkommende ved, at du er der. 

Det tilføjer også enighedens kraft til bønnen. 

•Lad dine hænder glide op ad vedkommendes ryg når han falder, frem for at forsøg at 

tage personens vægt på dig. 

•Hvis du ikke tror, du kan gribe, placere personen, som modtager forbøn i en stol. Vær 

opmærksom på, at vedkommende muligvis falder fremover. 

•Undgå at gnide, ae eller røre på måder, som kan genere eller misforstås som seksuelt. 
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At salve med olie  
Gæsten kan spørges, om man må salve hende/ham med olie. Mange troende kender til dette, 

men for en del troende og andre (som endnu ikke har del i troen) kan dette føles fremmed. At 

salve med olie er helt korrekt ifølge Bibelen: 


”Så drog de (disciplene) ud og prædikede, at folk skulle omvende sig; og de uddrev 

mange dæmoner, og de salvede mange syge med olie og helbredte dem.” (Mar 6,12-13) 


”Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med 

olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil 

gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor 

jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs 

bøn formår meget, stærk som den er.” (Jak 5,14-16) 


Teamlederen beder gæsten om tilladelse, og efter at have fået tilladelse gøres dette. Salvning 

med olie kan udføres i begyndelsen af bønnen, under eller efter den, og den kan udføres af et 

teammedlem (helst sådan, at en kvinde salver en kvinde og en mand en mand). 


Den, der skal salve den syge, fugter fingerspidsen i salveolien og tegner derefter korstegnet 

på gæstens pande. Når fingeren dyppes i olien, kan hun/han sige: ”Kom du Helligånd” og 

tegne korset med ordene: ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” eller ”Guds 

kærlighed, Jesu nåde og Helligåndens nærvær være med dig for evigt.” Dette kan også gøres 

på andre dele af kroppen, hvis Helligånden leder. 


Efter at gæsten er blevet salvet, kan alle være stille et øjeblik og derefter gå tilbage til bønnen. 

Hvis salvningen sker i afslutningen af bønnen, kan Herrens velsignelse læses som afslutning.  

Som olie kan anvendes salveolier, som sælges i kristne forretninger, men også mandelolie fra 

apoteket er udmærket. Mandelolien er fordelagtig, og den indeholder ikke dufte, som 

forårsager allergier. Apoteket sælger også små flasker med prop. Olien velsignes inden 

anvendelsen. 

Bøn til frelse 
I den personlige spørgeformular findes spørgsmålet: Kender du Jesus som din personlige 

Frelser: ja/nej/jeg er ikke sikker/jeg vil gerne lære ham at kende. Under betjeningen kan 
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man tage hensyn til svaret/kommentaren, dog fintfølsomt ledet af Helligånden, uden tvang. 

Man kan også bede for sagen, lede gæsten til Kristus og uddele Ny Testamente – hvis gæsten 

vil modtage det. Man stræber efter at lede gæsten videre i troslivet. 


Kryds ved ’ja’ = OK, personen tilhører formodentlig Jesus (ikke altid; dette kan bekræftes 

med et spørgsmål eller i en samtale). 


Kryds ved ’nej’: Hvis gæsten endnu ikke kender Jesus som sin personlige Frelser, kan man 

spørge: ”Vil du lære Jesus nærmere at kende?” Afhængigt af svaret kan man videre fortælle, 

hvad det indebærer, hvis Hun/han vælger at modtage Kristus – bed derefter frelsesbønnen 

(en frit formuleret bøn, hvor man bekender sig som værende en synder og beder Jesus om at 

komme ind i ens liv): 

”Du kan sige efter mig: 

Kære Jesus Kristus, jeg ved, at jeg har syndet mod Dig; tilgiv alle mine onde gerninger; 

jeg vil tage imod Dig, kom, jeg åbner mit hjertes dør for Dig. Vær min Herre og Frelser 

fra dette øjeblik og helt ind i evigheden, amen.” 


Kryds ved ’jeg er ikke sikker’: da kan man spørge gæsten: ”Vil du være sikker i din sag i dag?” 

Afhængigt af svaret handles derefter, som herover. 


Kryds ved ’jeg vil lære ham at kende’ kan man sige: ”Du har krydset af ved ’jeg vil lære Jesus 

at kende som min Frelser’. Hvis du vil, kan vi bede for dig nu, og du kan bede med os. Hvis vi 

får et bekræftende svar, kan vi gå videre, f.eks. på følgende måde: 

Jesus siger: ”Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg 

gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.” (Åb 3,20) 
At åbne døren betyder, at du åbner dit hjerte for ham, så han kan komme ind, og det sker 

ganske enkelt ved at bede ham komme ind i dit liv. 


Teamlederen kan, efter at have fortalt dette, bede frelsesbønnen . 


Efter frelsesbønnen fortsætter teamlederen: ”I Jesu Kristi navn er dine synder tilgivet. Guds 

kærlighed, Jesu Kristi nåde og Helligåndens nåde være med dig for evigt.” Jesus siger: ”.. og 

den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort” (Joh 6,37) Til slut læser alle Herrens 

velsignelse sammen. 
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Gæsten kan herefter gives en Ny Testamente. På bagsiden af Bibelen kan datoen for frelsen 

noteres, og gæsten bedes om at underskrive mærkedagen (det gøres oftest gerne). På 

forsiden kan man skrive personens navn, og der, hvor adressen skal stå, kan et bibelcitat 

(f.eks. Sal 23) noteres. 


Gæsten kan også informeres om Alpha-kurset eller andre lignende tiltag i lokale menigheder, 

og man spørger, om en koordinator må kontakte hende/ham personligt. I så fald udfyldes 

kontaktoplysningerne i en formular, som så sendes videre til koordinatoren. I modsat fald 

opmuntres gæsten til at gøre sig bekendt med Alpha eller lokale meigheder, og formularen 

udleveres til gæsten. 
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!  

Få det til at ske 
Slagplan, kommunikation og netværk. 

AT VÆRE UDADVENDT.
!  

 

Gode råd i mandens hjerte er dybt vand, den forstandige øser deraf. 
Ordsprogene 20, 5  


Ordsprogerne lærer os, at vi skal øse op af de bestemmelser, planer, eller råd, som ligger dybt 

i vores hjerter. At vi lægger planer og strategier fra vores hjerte, når vi er vise og forstandige. 

Vi ved også, at et menneske lægger planer, men det er Guds plan, som holder skik. Når vi 

giver vores planer til Gud, og lader ham give et svar (Ordsp. 16,1 ), så vil han lade det lykkedes 

for dig (Ordsp. 16,3). 


I dette kapitel, giver vi råd, et slagplan for opstart af en Healing Rooms. Det skal ikke ses som 

en facitliste, men nogle gode ideer, som bygger på Healing Rooms erfaring internationalt og 

især i Skandinavien. En del af ideerne kommer fra Finlands Healing Rooms, som har god 

succes med at vejlede opstart af Healing Rooms i Sverige og Balkan, og også her i Danmark. 


Vi mener, at det er vigtigt, at vi planlægger vores gang, når vi sætter gang i en ny Healing 

Rooms forbønsklinik. Men vi understreger samtidigt, at vores planer må altid tænkes som 

sekundært til det, som Gud gør, så vi til hver en tid er klar til at lede os ad veje, vi slet ikke 

kunne tænke eller forestile os, da vi tog det første skridt hen imod det bestemmelsessted, han 

engang viste os. 
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Slagplan: opstart af en lokal Healing Rooms-forbønsklinik 
Nedenfor beskriver vi kort en slagplan for åbningen af en lokal Healing Rooms forbønsklinik.  

1. Aftal en dato for åbning, når den første gruppe er igennem uddannelsen, og I har alle 

pastorbreve. 

2. Send en brochure ud til lokalsamfundet og lokale menigheder/kirker. 

3. Start med at være åben en eller to dage om ugen, afhængig af teamets størrelse. 

4. Begynd arbejdet. Vær ikke bekymret. Der er mange syge. 

5. Arbejdet skal etableres ved Guds kraft, ikke vores styrke. Det er salvelsen i hans nærvær, 

som løfter enhver åg (Es. 10,27). 

6. Giv mulighed for, at folk kan give en gave. Stil en indsamlings bøtte el. andet, fx i 

receptionen. 

7. Salveolie og salveduge bør være gratis for alle. 

8. Det er godt at have et bogbord med bøger og cd/dvd’er om helbredelse kan være 

tilgængelig for alle at køb. 

9. Enhver tjeneste koster noget at køre. Dette gælder også Healing Rooms. Gud kalder ikke 

uden at forsørge med det, vi har brug for for at opfylde kaldet. 

Netværk 
Det er vigtigt at have kontakt og relationer til andre, hvis man vil betjene dem. Her er nogle 

ideer til, hvordan Healing Rooms kan bygge netværk i lokalområdet: 


Kirker og menigheder: 

•Afhold et åbent hus for pastorer og ledere i menigheder. 

•Spørg om lov til at fortælle om Healing Rooms ved gudstjenester. 

•Informationsmaterialer i kirkerne, fx i fællesarealer og gange, hvor der er andre 

brochurer. 


Konferencer 

•Deltag i konferencer og bygge relationer. 

•Spørg om det er muligt at opstille en stand om Healing Rooms. 


Lokalsamfundet 

•Deltag i arrangementer for frivillige foreninger i området. 

•Deltag i helsemesser med en stand og tilbyd forbøn. 
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•Læg materialer i biblioteket eller borger-til-borger tavler, fx ved indkøbssteder. 

Økonomi 
Økonomi er også vigtigt ift. Healing Rooms. IAHR giver nogle ideer til, hvordan man kan 

arbejde med økonomi i den lokale Healing Rooms: 

•Giv gaver - at få sædkorn for høsten (Ordsp. 11,25) 

•Stille en “sædekornsbeholder” op i receptionsområdet. Dem, som har modtaget får lyst 

til at give. 

•Opstille et bogbord, fx i receptionen. Start småt, og byg langsomt op. 

•Lav et partnerprogram, hvor mennesker kan tilmelde sig og giv en gave. 

•Lad lokale menigheder så ind i tjenesten. 


Det er vigtigt, at man følger den danske lovgivning ift. økonomi, fx at man opretter en 

forening med eget regnskab, m.v., når den lokale Healing Rooms begynder at have en 

økonomi som er afhængig af en enkelt person eller menighed. 

At holde gang i visionen 
Til tider, når vi er kaldet til at bringe helbredelse til de syge, har vi tendens til at fokusere 

udelukkende på den daglige betjening, som foregår i Healing Rooms forbønsklinikken, og vi 

glemmer at forvalte selve tjenesten. At operere i Healing Rooms indebærere mere end kun at 

bede for de syge. Vi må have en plan for at bygge tjenesten og give alle de mulige resurser, 

som vil gør, at tjenesten kan vokse og have indflydelse i lokalsamfundet. Hvad nytter det, når 

vi åbner en Healing Rooms forbønsklinik, hvor vi kan bede for de syge, for senere skulle lukke 

den, fordi der ikke har været fokus på at tilføre åndelige og økonomiske resurser? 
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!  

International Association of 
Healing Rooms 
En verdensomspændende tjeneste bygget på personlige relationer. 

FÆLLESSKAB, REDSKABER, STYRKE.
!  

 

Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab for alle mennesker.                       

Mark. 16,15 

Vi (IAHR-International Association of Healing Rooms) er en forening af Healing Rooms 

tjenester i kirker og byer med en fælles vision at genoprette helbredelse i Kristi Legeme. 

Vores mandat er baseret på Markusevangeliet 16:17-18, ”Og disse tegn skal følge dem, der tror 

... de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.“ 

•Visionen er at se Healing Rooms oprettet i hele verdenen. 

•Vores mål er at etablere ensartethed og ansvarlighed i hver tjeneste ved at tilbyde 

redskaber, som skal udruste hver Healing Room efter hensigten. 

•Vores fokus skal være på Helligåndens nærvær og kraft, som arbejder igennem os 

til at helbrede de syge. 

Fordele ved medlemskab i IAHR 
• Brug af Healing Rooms logo.  

•Åndelig beskyttelse (dækning) af Healing Rooms tjenesten. 

•Ansvarlighed og tillid gennem tilknytning til foreningen. 

•Træning for tjenesteteamet. 
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•Trænere fra Healing Rooms kan hjælpe i forbindelse med opstart. 

•Kvartalsvis nyhedsbrev. 

•Skriftlige resurser til hjælp med den daglige drift. 

•Træningsmanual uddeles i forbindelse med medlemskab. 

•Blanketter. 

•Gratis, professionelt produceret reklamer til radio (på engelsk). 

•Videoer, cd’er, og bøger til indkøbspris. 

•Årligt IAHR møde ved Åndelig Hunger konference i Spokane, Washington, i USA. 

•Nationale, og regionale koordinatorer som ”fødselshjælpere“ ved nye tjenester. 

•Din tjeneste beskrevet på IAHR hjemmesiden. 

Øverste ledelse – Healing Rooms Tjenesten Internationalt 

Cal og Michelle Pierce blev kaldet af Gud 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 af 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 den International Coalition of Apostles (ICA). 


International Associate Director – IAHR 

Gennem hele sit liv har Elaine Perkins haft et brændende ønske for at andre kunne opleve 

Jesus’ helbredende berøring. I 1996, efter flere års forbøn for den helbredende salvelse  at 

vende tilbage til Spokane, gav Gud hende en vision af Healing Rooms og fortalte hende at hun 

ville blive en del af dem. Hun kom til Healing Rooms-Teamet i juli 1999. Elaine bærer en 

byrde og salvelse for at se Healing Rooms etableret rundt omkring i hele verden. 


Europæiske Ledere 
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Markku og Susanne Laitinen mødte Healing Roms 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 ville have, at der var nogen, der skulle bring Healing Rooms til Finland, Balkan og 

Skandinavien. Det viste sig dog snart, at Gud havde i dem i tænkerne, da han sat gang i 

Healing Rooms Finland, og de startede den første forbønsklinik i 2006. Siden da er der åbnet 

20 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. 

IAHR Kontaktperson for Danmark 

Carrie Lautrup er Healing Rooms kontaktperson for Danmark. Hendes hjerte er for at se det, 

som er i Biblen, ske i Danmark. Hendes kald er, at hjælpe med at forene menigheder gennem 

undervisning og betjening af mennesker med Guds ord og kraft. Healing Rooms er blevet en 

stor del del af dette kald, og hun er i ledelsen i Healing Rooms Esbjerg. Kontakt Carrie, hvis 

du har spørgsmål, eller du gerne vil høre mere om at starte en Healing Rooms forbønsklinik i 

din by. 


Carrie Lautrup, kontakt@Healingrooms.dk , +45 29 82 64  17 . 
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