
Arrangør:  

Levende Vann Misjonssenter  PROFETISK KONFERANSE I 

MARVIKA 

18-20. mars 2022 

BESØK AV PER IVAR 

WINNÆSS 

FRA BRØLENDE LAM 

 

www.profetisktv.no 

 

Levende Vann 

MISJONSSENTER 



Vi i Levende Vann Misjonssenter har den glede å invitere til   

PROFET KONFERANSE 

Fredag 18. mars—søndag  20.mars 2022.   

VI FORTSETTER MED FANTASTISK UNDERVISNING OG PRAKTISERING 

med Profet Per Ivar Winnæss  

May Linda Johansen leder oss i lovsang.  

STED:  FLOTTE LOKALER I MARVIKA 

Marviksveien122.  

VI LENGTER ETTER Å SE MENNESKER KOMME UT I GAVENE SINE OG I DET 

KALLET GUD HAR FOR DEN ENKELTE. VI ØNSKER Å LEGGE TIL RETTE FOR AT 

DU SKAL BLI BRUKT MER AV GUD 

DU KOMMER VEL ! 

Påmelding: levendevann.no/konferanse/  

Betaling av seminaravgift kr 600,- (inkludert lunsj, kaffe og te på lørdag) til konto 

3000.10.69493eller Vipps 102009. Merk med: profetkonferanse, dato og navn.  

 

Lunch søndag kr 100.-  kommer i tillegg for de som ønsker det. (gi beskjed ved påmelding) 

Det blir tatt opp kollekt til dekning av utgifter og gave til misjonen.  

Se www.levendevann.no 

PROGRAM:   
FREDAG 18. mars   Kveldsmøte KL 19.00  ( Registrering fra kl 18.30) 

LØRDAG 19. mars   Seminar KL 10—15.30. Lunch ca kl 12-13.30 

               Kveldsmøte kl 19.00     

SØNDAG 20. mars  Seminar 15.00 -18.00    

          Lunch kl 18.30  (egen påmelding kr 100) 

 

Hjertelig velkommen Käthe Annbjørg og Øystein Kristoffersen m/Team 

Per Ivar Winnæss er gift med Valentina og har seks barn. Han er leder og grun-
nlegger av den profetiske tjenesten Brølende lam og Menigheten 24/7, som er 
lokalisert i Hokksund, Øvre Eiker. 
Per Ivar har sin bakgrunn på markedsplassen, hvor han etablerte og  
utviklet flere suksessfulle bedrifter, som ble markedsledere og trendsettere 
innefor sine områder.  
Han ble knyttet til den profetiske bevegelsen i 1986 og fikk tidlig del av den pro-
fetiske nåde og salvelse. Per Ivar, har siden den tid, hatt i sitt hjerte å utruste de 
hellige til tjenestes gjerning. På slutten av nittitallet holdt han profetiske 
seminarer, hvor han også knyttet seg til den  
internasjonale profetiske tjenesten CI, med Dr. Bill Hamon. Brølende lam pro-
fetskole ble grunnlagt i 2004 og Per Ivar reiser mye nasjonalt, med sitt team.  
Internasjonalt har han også  blitt benyttet  som forkynner i blant annet Sverige, 
Danmark, Finland, Estland, Ungarn, Sør Korea, Hong Kong og  
India. Per Ivar har,i over 15 år, produsert profetiske TV programmer, som 

sendes via kristen TV, egen web og på YouTube. 

Det som kjennetegner Per Ivar sin tjeneste er presise profetiske ord og hvordan 

han bringer trygghet og tro i den enkelte troende, og forløser de til å bevege seg 

ut i nådegavene. Han har også en gave til å formidle Guds nærvær gjennom pro-

fetisk lovsang, hvor mange kan vitne om en Guds inntreden i deres liv på mange 

forskjellige områder. Per Ivar oppfattes som ydmyk, følsom og har en ureligiøs 

stil i hvorledes han tjenestegjør. 

OM  

PER IVAR WINNÆSS 

Du kan lese mer om Per Ivar Winnæs og hans tjeneste her: 

http://profetisktv.no/web-tv  
https://www.youtube.com/user/profetisktv/videos 

http://www.facebook.com/ProfetiskTV   

http://www.facebook.com/Utrustningssenteret247  

http://profetisktv.no/web-tv
https://www.youtube.com/user/profetisktv/videos
http://www.facebook.com/ProfetiskTV
http://www.facebook.com/Utrustningssenteret247

