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Valkommen  till 
Vi är så glada över att få välkomna dig till en av årets höjdpunkter; 
Torpkonferensen. Detta är en välfylld vecka där många människor 
under lång tid har planerat och arbetat för att vi ska få fantastiska 
dagar tillsammans. Det har skrivits draman, sånger och predikningar.    
Det har burits bänkar, fixats festivalområde och planerats lunch-
menyer. Många människor har också under lång tid burit denna 
vecka i bön. Vår bön är att konferensen ska få innebära helande 
och hopp.

Vi ber och längtar efter att många människor ska få uppleva ett 
helande i livet, på olika sätt. Det kan vara helande från sjukdom men 
också helande i brustna relationer och svåra situationer.

Vi ber att Jesus ska få fylla oss med hopp. I en orolig tid vill vi 
påminnas om att Jesus är vårt hopp och den fasta klippan vi bygger 
vårat liv på.

Vi ber också att vi alla ska få rustas så att vi kan få vara bärare av 
helande och hopp till en sårad värld.

Med utgångspunkt i Apg 16, stämmer vi in i årets temasång:

Vi tror inte att hoppet är ute, inte alls!   
Det finns en himmel över hustaken, trots allt   
När inget kan bryta tystnaden och inget kan bryta bojorna,
så sjunger vi namnet Jesus överallt, 
ja då sjunger vi namnet Jesus mitt i allt.

Varmt välkommen till Torp 2019!

Linalie Newman & Ingemar Forss, 
Missionsdirektorer Evangeliska frikyrkan

..
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Bra att veta!
Brandredskap
Brandredskap finns i Ladan och på campingområdet. Enligt 
brandföreskrifterna får inga stolar placeras i gångarna i Ladan. 
Utgångarna får inte heller blockeras under gudstjänsttid.

Camping
Campingen öppnar lördagen den 15 juni kl. 10.00. Torp har en stor 
camping och alla får plats även om förbokningen är full. Telefon till 
Campingreceptionen 072-710 69 45 (öppen 15-23 juni). El finns 
tillgänglig från lördagen.

Förbokning
Det går att förboka platser i vårt bokningssystem. Denna hittar du 
på www.torpkonferensen.nu. Exakta priser finns på bokningssidan. 
Förbokningsavgiften återbetalas ej vid eventuella avbokningar.

Campingavgift
På plats betalar du för husvagnar och större tält från 140 kr/dag. 
Mindre tält (utan bil) 70 kr/dag. Elanslutning 80 kr/dag, begränsat 
antal. Campingavgift betalas från den dag du ställer upp din husvagn 
på Torpområdet. Betalning sker vid ankomst.

Hyra av husvagn
På www.torpkonferensen.nu hittar du även vår husvagnsförmedling, 
där du kan se vilka vagnar som finns tillgängliga.

Funktionsnedsättning
Du som på grund av funktionsnedsättning behöver någon form av 
service på campingen, var vänlig kontakta EFKs Sverigekontor före 
konferensen på telefon 019-16 76 00.

Ordningsföreskrifter
Särskilda ordningsföreskrifter gäller på Torps camping. Mer information 
fås vid incheckning.
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Försäljning
All försäljning av trycksaker, skivor med mera inom 
konferensområdet sker i huvudsak av Nya Musik. 
Affischering, utdelning av trycksaker och övrig reklam 
får endast ske efter samråd med konferensledningen. 
Det finns möjlighet till kontantuttag på området.

Gåvor
Det finns möjlighet att ge gåvor till EFKs arbete i Sve-
rige och i världen. Man kan ge gåvor på flera sätt, via 
bankgiro, med kontanter eller via Swish.   
Se mer på sida 71.

Hundar
Hundar är givetvis välkomna till Torp. Det är dock inte 
tillåtet att ta med hunden in i våra offentliga lokaler, 
tält och matställen. Respektera människor med allergi 
och de som kan vara rädda för hundar. Du ska även 
hålla din hund kopplad på själva området. På camping-
en får hundarna inte bo i gångarna mellan husvagnar-
na. Beakta att skuggig parkering på området saknas.

Parkering för rörelsehindrade
På området finns ett fåtal parkeringsplatser som är 
reserverade för dig som har giltigt parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad.

Internet
Du kan köpa wifi som fungerar på 
området. Kostnad: 20 kr/dag. Eller 
100 kr/vecka. OBS! Ej för streaming 
utan lättare användning som surf, 
mail och sociala medier.Ph
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Konsert- och seminariepass
Det mesta programmet är gratis, men några programpunkter kos-
tar. Antingen kan man köpa lösbiljetter till konserter och seminarier 
eller ett Konsert- och seminariepass som ger fritt inträde till alla semi-
narier och de flesta konserterna. Undantag: Konserten med Samuel 
Ljungblahd (fredag)  ingår inte i passet. Föreställningen med Samuel 
Ljungblahd och Egil Svartdahl (söndag) ingår inte i passet men den 
med pass kan köpa rabatterad biljett för 50 kr (ordinarie pris 150 kr).

Passet är inte personligt och kan köpas i Bildas seminariedisk eller Tor-
preceptionen. OBS! Lösbiljetter säljs enbart hos Bildas seminariedisk på 
nedevåningen i Stallet. 

Priset är:
Mån-sön  450 kr.  Tor-Sön 350 kr.
Ons-Sön 400 kr.  Fre-Sön 300 kr.

Konferensradio
Områdets Torpradio som sänder 
de flesta mötena i Ladan över 
FM-bandet. Se anslag och hem-
sidan för frekvens samt sänd-
ningstider. 

Radiosändningen börjar 30 mi-
nuter före mötena och där får 
du senaste nytt varvat med 
intervjuer med mera.

Närradio
Torpkonferensen sänds över Radio 
94,3, Örebro närradio och Radio 
Sydnärke med flera. Se hemsidan 
för frekvenser och fler sändande 
stationer.

Torpreception
Hit kan du vända dig med dina frågor, 
köpa lunchkuponger och 6-dagars 
mathäften, ta ut pengar och köpa 
t-shirts m.m. Receptionen finns vid 
den röda stugan mellan Café Sion

                och Stallet. Välkommen! 
Öppettider:                     

Måndag och tisdag  09:30-19:00
Onsdag till lördag  11:30-19:00 | 21:00-22:00
Söndag   11:30-15:00

Telefonnummer från 17-23 juni
Torpreception:  019-16 76 00 
Campingreceptionen:  072-710 69 45
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OBS!
Fredag & Lˆr dag 

kl 16.30

Möten på persiska/dari 
i Stallbackstältet

Möten på arabiska 
i Seminarietältet

PÅ ANDRA SPRÅK

Tolkning till persiska/dari
Tolkning finns från och med torsdag kväll till och med söndag förmiddag  
under samlingarna i Ladan. Det kommer även finnas möten på persiska/
dari i Stallbackstältet på fredag och lördag kl. 16:30.

Tolkning till arabiska
Tolkning finns från och med torsdag kväll till och med söndag förmiddag  
under samlingarna i Ladan. Det kommer även finnas möten på arabiska i 
Seminarietältet på fredag och lördag kl. 16:30.

Sjukvård 
Kontakta värdar eller Torpreceptionen vid behov av 
första hjälpen vid tillfälliga sjukdoms- och olyckstill-
bud. Hjärtstartare finns på området.

Snabbköp
I år får vi en ny handlare på området, som tar vid efter Ica nära Kumla. 
Butiken är på samma fysiska plats i anslutning till Matsalen. Förutom 
dagligvaror finns här även mjukglass. 

Öppettider 
Mån   15:00-19:00
Tis-Lör  08:00-19:00 
Sön   08:00-15:00

Tolkning till engelska/ 
Translation to English
Samlingarna i Ladan kommer att tolkas 
till engelska. Fråga mötesvärdarna efter 
anvisade platser.

The services in Ladan will be translated 
to English. Ask the stewards at the 
service for reserved seats.
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Med reservation för ändringar. 

Hållplatser: Fredsgatan 2, Olof Palmes torg, Busstationen i 
Kumla, Åbytorp och Torp.

TILL
HÅLLPLATSER: Fredsg. 2 O.P. torg B.Kumla Åbytorp TORP 
 MÅN 18:05 18:10  18:30  18:35  18:45
 TIS-TOR 09:10 09:15  09:35  09:40  09:50
  11:05 11:10 11:30 11:35 11:45
  18:05 18:10 18:30 18:35 18:45
 FRE-LÖR  09:10 09:15  09:35  09:40  09:50
  14:00 14:05 14:25 14:30 14:40
  18:05 18:10 18:30 18:35 18:45
 SÖN 09:10 09:15  09:35  09:40  09:50

FRÅN

 TORP Åbytorp B.Kumla  O.P. torg  Fredsg.2 Järnv.22
MÅN 22:10 22:20  22:25  22:45  22:50 22:55
TIS 17:25 17:35  17:40  18:00  18:05 -
 22:10 22:20  22:25  22:45  22:50 22:55
ONS-TOR 17:25 17:35  17:40  18:00  18:05 -
 22:10 22:20  22:25  22:45  22:50 22:55
FRE-LÖR  17:25 17:35  17:40 18:00  18:05 -
 22:10 22:20  22:25  22:45  22:50 22:55
 00:10 00:20 00:25 00:45 00:50 00:55
SÖN 17:00 17:10  17:15 17:35 17:40 -
 20:15 20:25 20:30 20:50 21:00

Bussturer till    
Avgift för bussresan är 50 kronor och betalas med Swish vid påstigning. 
Swishnumret är: 9004037 meddelande: BUSS. Barn under 12 år åker 
gratis. 

11
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1  Möteslada 
2  B så får du C 
3  Stallet våning 1 
 Nya Musik | Utställningar | Seminariedisk | Second Hand 
4  Stallet våning 2 
 Utställningar | Café | Seminarieplats | Scen | Läsaren 
5  Torpreceptionen 
6 Seminarietältet 
7 Örat 
8   Parkscenen 
9   EFK Världentältet & Glasscafé 
10  Hedins Coffeeshop 
11  Tonårstältet 
12  Stallbackstältet 
13  Utställartält 
14  Matsalen & Snabbköp 
15  Bönehuset 
16  Café Sion 
17  Mattorg 
18  Kiosk 
19  Lekpark 
20  Nedre parken 
21  Campingreception 
22  Tonårscamping 
23  Disk/Skötrum  
24  Bönestenar 
25  Herrgården 
26  Torp Arena 
Husvagnsscenen | Popcornvagn | Beachvolleyplan 
Körskola | Aktivitetsarena | Hoppborg 
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Området

Torpkonferensen 2013 | 1110 | Torpkonferensen 2013

Telefonnummer från 18 juni
Konferensbyrån 0585-262 70
Närradion 0585-262 74
Campingreceptionen 0585-262 78

Tolkning till engelska/ Translation to english
Samlingarna i Ladan kommer att tolkas till engelska. Fråga mötesvär-
darna efter anvisade platser. The services in Ladan will be translated to
English. Ask the stewards at the service for reserved seats.

Träna på Torp
Nu finns möjlighet att träna under Torpkonferensen. Vi tror på hälsa för 
både ande, själ och kropp. Välkommen med på gympa-pass eller träning 
tisdag-lördag morgon kl 08.45 i parken vid Café Sion. Passen och trä-
ningen innehåller både kondition och styrka, du väljer själv hur intensivt 
det blir. Alla är välkomna både, nybörjare och vana motionärer. Passen 
leds bl. a av Åsa Björk, friskvårdspastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna 
och tidigare sportmissionär i Mellanöstern, samt ytterligare instruktörer.

FJUGESTA

vägbeskrivning
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Bön på
På konferensen finns det möjlighet att ta del av, 
eller betjäna människor, i personlig förbön, del-
ta i strategisk bön i olika pass eller stillsamt dra 
dig tillbaka för kontemplativ bön. Varför inte ta 
en runda på pilgrimsvandringen eller mer orga-
niserat ansluta till en morgonrunda i antingen 
gångtakt eller jogg för att möta dagen med en 
bibeltext. Mitt i konferensens hjärta kan du be-
söka bönehuset mitt emot kiosken eller vandra 
genom parken med bönestenar och inspireras 
till bön. Som du märker finns bön i alla former 
på en konferens som Torp. Du kan delta på 
många sätt! Vår ambition är att Torpkonferen-
sen ska inspirera till bön oavsett form och vara 
en plats där du kan få tränas för att sedan fort-
sätta be i olika former hemma i din församling. 

Mer information om bönen får du på torp-
konferensen.nu. 

Bönehuset | kl. 10:00-00:00
En plats för vanliga människor för bön och 
kreativitet. Håll utkik på instagramkontot ”bö-
nehuset” och på plats för info om händelser 
under veckan.

Stängt under kvällsmötet 19:00-21:00.

Bönestenarna 
I parken bakom huvudbyggnaden, finns 
stenar med namn på varje landskap i Sveri-
ge och varje land där Evangeliska Frikyrkan 
har mission, som en hjälp i din förbön. När 
som helst under dygnet kan du söka dig 
dit för en enskild stund av bön. 

Ett stilla rum | kl. 12:00-22:00 
I kapellet på Götabro finns en plats att dra sig undan i stillhet och bön. Med re-
servation för de tider då kapellet funge-
rar som seminarieplats. 

Kontemplativ bön i kapellet 
14
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(tisdag-fredag)
12:00 Middagsbön, följt av en enkel bibelmeditation.

18:00 Kvällsbön.
21:30 Bön inför natten, och en kärleksfull tillbakablick på dagen.

Morgonrundan & biblisk meditation | kl. 7:30
Startplats vid bönestenarna för att tillsammans läsa dagens ord, mjuka upp och 
sedan ge oss iväg i 2 olika spår för ca 30 min kontemplativ motion. Antingen går 
du eller springer. Passet leds av personer i böneteamet med intresse för motion.

Personlig förbön
I samband med bibelstudier, gudstjänster och nattmöten inbjuds det ofta till 
förbön, under veckan behövs det därför många förebedjare som vill vara med. 
Varje dag är det obligatoriska samlingar för den som vill vara med och be-
tjäna. Det finns möjlighet för dig som är ny att få gå bredvid en mer erfaren 
förebedjare. 

Träff för förebedjare som betjänar är 45 min inför samlingen i “B så får du C” 
-rummet i Ladan eller i matsalen inför nattmöte.

Som förebedjare vill vi att du ska finnas med i en lokal församling och 
därifrån ha en rekommendation. Du anmäler dig som förebedjare på 
Torpkonferensens hemsida eller i Konferensbyrån. 

Pilgrimsstig
Med startplats vid bönestenarna kan du passa på att gå en 2 km lång 
pilgrimsstig. Längs med stigen finns stationer med bibelord som upp-
muntrar till meditation och tid gemensamt med Gud. 

Strategisk förbön för konferensen 
Från måndag kl 18:00 till konferensens slut pågår strategisk bön för 
konferensen i bönerummet under estraden i Ladan. Olika team ber i tre-
timmarspass  dygnet runt och leds av erfarna böneledare. Anmäl dig på 

www.torpkonferensen.nu.

Örat | 10:00-19:00 (tisdag-lördag)
Örat är en plats där du kan få själavård eller andlig vägledning. Erfarna 
själavårdare och pastorer finns där för att samtala med dig!
Ta chansen att samtala med någon om vad som händer i ditt liv eller dela 
med av din livsberättelse. Det kan handla om din tro eller något du går ige-
nom just nu. Du kan komma själv, tillsammans som par eller med någon an-
nan. Det personliga samtalet är en möjlighet att få en glimt av Gud mitt i allt.
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BARNKONFERENSEN
Vi vill att alla barn ska trivas på Torp! Därför finns det också massor 
av härliga, spännande samlingar och aktiviteter hela veckan. Här 
får vi tillsammans dyka in i Bibelns berättelser och känna att vi är 
många som tror på Jesus och vill vara kompisar med honom. På 
olika sätt kommer vi att prata, sjunga, leka och busa. Välkomna!

Småbarnssång 0-3 år
På förmiddagarna blir det sång, 
glädje och rörelse för de minsta 
konferensbesökarna. Nytt för 
i år är att småbarnssången är 
flyttad till Stallets övervåning. 
Där finns även möjlighet att 
köpa barnmat och det finns 
tillgång till micro.

Frida Öberg med team

Kalas 4-8 år
På förmiddagarna kommer ni 
få möta IMK One Piece från 
Immanuelskyrkan i Örebro samt 
Abby, Bobby, Cissi och två nya 
vänner. De berättar genom 
musik, dans och drama om Pau-
lus och om hur det gick till när 
han mötte Jesus, Guds son och 
om allt spännande som hände 
sedan!

Karolina Cederqvist med team

På eftermiddagarna kommer 
ni få möta Stina som jobbar på 
Hotell Karamell där allt kan hän-
da. Ni kommer också få möta 
ett flertal bibelfigurer samt Rävy 
med flera. Häng med i sånger, 

drama och allt annat skoj som 
vi hittar på!

Maria Furusand & Josefin 
Jakobsson med team

Schvung! 9-11 år
Under förmiddagarna bjuder vi 
in till fartfyllda samlingar med 
mycket sång och musik. Det 
dyker upp figurer av alla möjliga 
slag, vi kommer tävla och det 
blir uppträdanden från barnen 
i publiken. Herr Hibiskus tar 
oss med på spännande bibel-
berättelser, vi kommer tala om 
Gud och livet. Dessutom ber vi 
förstås. Häng med på Schvung!

Urban Hussmo & Jörgen Lithell 

Diggit 11-13 år
Känner du dig lite för gammal 
för barnmöten och samtidigt 
lite för ung för Tonårsmöten? 
Välkommen till Diggit. Diggit 
är ett kreativt bibelstudium 
där vi varvar bibelundervisning 
med lekar, tävlingar, frågor och 
samtal. Vi kommer utifrån 

PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN16
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Tisdag 18 Juni
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET

 Pågår till 11:15

 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 11:30

 SCHVUNG! 
 I STALLBACKSTÄLTET

 Pågår till 11:30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET 
 TEMA: Helande och Hopp  
 Pågår till 12:00  

16:00 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 17:00

 SCHVUNG! ACTION
 Uteaktiviteter. Samling i   
 parken Pågår till 17:00

Onsdag 19 Juni
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET

 Pågår till 11:15

 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 11:30

berättelsen om Paulus och 
Silas i fängelset att fokusera 
på Tro, Helande, Hopp och 
Tillbedjan. Välkommen med!

Angeline Leetmaa med team

Midsommarspecial – 
SUPERJESUS 
På lördagen i Stallbackstältet 
kl.13.30 kommer familjen 
Berglund med barnen Liam 
& Layel att bjuda på ett pro-
gram med låtar från deras 
senaste skiva SUPERJESUS, 
med inslag av drama och 
tävlingar. Välkommen du som 
är 7-12 år!

På söndagen bjuder Liam & 
Layel på en konsert i Matsalen 
kl. 10:30. Välkommen du som 
är 0-12 år!

Barnteater med 
Frasses Allservice
Under många års Kalasmöten 
har barn på Torp fått möta 
Beda Bengtsson, Kluriga Clary 
och journalisten Kajsa Qvist 
på “Frasses Allservice”. I år är 
de tillbaka, men i liten annan 
tappning - en teaterföreställn-
ing med inslag av sång och 
musik. För Betaniakyrkan 
Åbytorp har barnteater visat 

sig vara en bra form för att berätta 
om Gud. Teater har visat sig vara 
lätt och roligt att bjuda med till 
och nya människor får kanske för 
första gången höra om en Gud 
som älskar och bryr sig. Dagens 
föreställning är en riktigt tjuvaktig 
historia... Välkommen till Matsalen 
på lördagen kl.15.00!

PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN 17
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PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN

 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET

 Pågår till 11:30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET    
 TEMA: Helande och Tro     
 Pågår till 12:00

16:00 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 17:00

 SCHVUNG!-ACTION

 Bildjakten. Samling i Tonårstältet

 Pågår till 17:00

Torsdag 20 Juni
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET

 Pågår till 11:15

 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 11:30

 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET

 Pågår till 11:30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET    
 TEMA: Trygghet och Hopp

 Pågår till 12:00

13:00  KRIK FAMILJ PÅ TORPARENA

16:00 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 17:00

 SCHVUNG! ACTION

 Position X. Samling i Tonårstältet 

 Pågår till 17:30

SMÅBARNSSÅNG

SCHVUNG

URBAN HUSSMO
JÖRGEN LITHELL

ONE PIECE
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Fredag 21 Juni
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET

 Pågår till 11:15

 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 11:30

 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET

 Pågår till 11:30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET    
 TEMA: Frälsning och Hopp     
 Pågår till 12:00

16:00 DANS KRING MIDSOMMARSTÅNGEN

 Lördag 22 Juni
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET

 Pågår till 11:15

 KALASMÖTE I MATSALEN

 Pågår till 11:30

 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET

 Pågår till 11:30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET    
 TEMA: Det eviga hoppet Himlen    
 Pågår till 12:00

13:30 MIDSOMMARSPECIAL
 SUPERJESUS I STALLBACKSTÄLTET
15:00 BARNTEATER 
 FRASSES ALLSERVICE I MATSALEN
16:00 BARNHJÄLPENS FAMILJEFEST
 Livet med dig Pelle Ankarberg m.fl.

Söndag 23 Juni
10:30 KONSERT I MATSALEN MED LIAM & LAYEL
13:30 AVSLUTNING: M4GA-KALLE-KAOS!

 Läs mer på sidan 24. 

KALASMÖTE

PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN

FRASSES 
ALLSERVICE

LIAM & LAYEL
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vänner, skratt, glass och massa 
härlig gemenskap! Varmt väl-
kommen! 

Allt som händer finns inte med 
i programmet! Missa ingen täv-
ling, tid, plats eller spontanturne-
ring genom att följa @tonarskon-
ferensen på Instagram, Snapchat 
och Facebook!

 Diggit 11-13 år
Känner du dig för gammal för 
barnmöten och samtidigt för ung 
för Tonårsmöten? Välkommen till 
Diggit. Diggit är ett kreativt Bi-
belstudium där vi varvar bibelun-
dervisning med lekar, tävlingar, 
lovsång, bön, frågor och samtal. 
Temat i år är “Helande och Hopp” 
där vi utifrån berättelsen om Pau-
lus och Silas i fängelset kommer 
fokusera på Tro, Helande, Hopp 
och Tillbedjan. Välkommen med! 
Angeline Leetmaa med team 

PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

I år satsar vi stort! Vi har ett eget 
festivalområde som vi kallar 

och dessutom finns också REACH 
och KRIK på plats! Programmet 
är fullspäckat med gudstjänster, 
lovsångsstunder, workshops, 
seminarier, tävlingar, lekar, för-
bön, konserter, luncher, fika och 
massa mer! För att kunna vara 
med på allt hämtar du ditt fes-
tivalband hos Festivalbyrån vid 
tonårsområdet.  

(Det är gratis men ta med leg eller 
målsman för att intyga din ålder) 

Kom med en stor förväntan! 
Förväntan på Gudsmöten, på att 
lära dig mer, att lära känna nya 

Vi är stolta över att bjuda in dig som är 13 år och 
uppåt till årets TONÅRSKONFERENS!

MÅNDAG 17 juni 
15:00  Invigning | HUSVAGNSSCENEN  
22:00  Nattmöte | MATSALEN   
 Tema: Helande och hopp för dig  
 Talare: Stina Persson
 Musik: Emelie Näslund med team 
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Tonårs-
konferensen
finns i sociala 
medier, 
där får du de
senaste upp-
dateringarna  
om program,  
medverkande  
och tider!

TISDAG 18 juni
09:30  Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSSCENEN  
10:30  Diggit | TONÅRSTÄLTET  
 (11-13 år) Tema: Helande och Hopp  
10:30   Happening | TORP ARENA 

12:00  Käk = Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET  
13:15  Lovsång och förbön | TONÅRSTÄLTET 
 Musik: Emelie Näslund med team  

14:00 Seminarium | TONÅRSTÄLTET  
 Tema: Tillbedjan  
 Talare: Samuel Westergren  

16:00  KRIK Ung | TORP ARENA  
22:00 Nattmöte | MATSALEN 
 Tema: Helande och hopp för din vän  
 Talare: Sebastian Stakset  
 Musik: Emelie Näslund med team 

23:30 - sent | NASARET 
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PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

ONSDAG 19 JUNI 
09:30  Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSCENEN  
10:30  Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
 Tema: Helande och Tro 

10:30  Happening |  TORP ARENA 

12:00 Käk = Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET 

13:15 Lovsång och förbön | TONÅRSTÄLTET 
 Musik: Emelie Näslund med team  

14:00 Seminarium | TONÅRSTÄLTET  
 Tema: Synd    
 Talare: Julia Wellstam  
16:00  KRIK Ung | TORP ARENA  
22:00 Nattmöte | MATSALEN 
 Tema:  Helande och hopp för din familj  
 Talare: Josefine Arenius  
 Musik: Emelie Näslund med team 

23:30 - sent | NASARET 

 
TORSDAG 20 JUNI    
09:30  Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSCENEN  
10:30  Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
 Tema: Trygghet och Hopp

10:30  KRIK Ung | TORP ARENA  

12:00  Käk = Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET  
13:00  KRIK Familj | TORP ARENA 

13:15  Lovsång och förbön | TONÅRSTÄLTET 
 Musik: Emelie Näslund med team  

22
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PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

14:00  Seminarium | TONÅRSTÄLTET  
 Tema: Nåd & Förlåtelse     
 Talare: Jonathan Rogers 

16:00  KRIK Ung | TORP ARENA  

17:00  Workshops med REACH  | NASARET  
22:00  Nattmöte | MATSALEN 
 Tema:  Helande och hopp för din stad     
 Talare: Samuel Westergren  
 Musik: Emelie Näslund med team 

23:30 - sent | NASARET  
 

FREDAG 21 JUNI 
09:30  Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSCENEN 
10:30  Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
 Tema: Frälsning och Hopp

10:30  KRIK Ung | TORP ARENA 

12:00  Käk = Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET  
13:00  KRIK Familj | TORP ARENA 

13:15  Lovsång och förbön | TONÅRSTÄLTET 
 Musik: Emelie Näslund med team  

14:00 Seminarium | TONÅRSTÄLTET  
 Tema: Omvändelse & Dop 
 Talare: Gustav Marklund 

 
17:00  KRIK Ung | TORP ARENA 

17:00  Workshops med REACH  | NASARET  
22:00  Nattmöte | MATSALEN 
 Tema: Helande och hopp genom lovsång    
 Talare: Jessica Cehlin 
 Musik: Emelie Näslund med team 

23:30 - sent | NASARET
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LÖRDAG 22 JUNI 
09:30  Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSCENEN  
10:30 Diggit |  TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
 Tema: Det eviga hoppet Himlen 

10:30  KRIK Ung | TORP ARENA 

12:00 Käk=  Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET  
13.00 KRIK Familj | TORP ARENA 

13:15 Lovsång och förbön | TONÅRSTÄLTET 
 Musik: Emelie Näslund med team  

14:00 Seminarium | TONÅRSTÄLTET 
 Tema: Lärjungaskap    
 Talare: Anney Patras  
16:00  KRIK Ung | TORP ARENA  

17:00  Workshops med REACH  | NASARET  
22:00 Nattmöte | MATSALEN 
 Tema: Helande och hopp för vår värld  
 Talare: David Fiske  
 Musik: Emelie Näslund med team 

23:30 - sent | NASARET  
00:00  Konsert DJ Hallasen | MATSALEN

 
SÖNDAG 23 JUNI   
11:00  Gudstjänst | LADAN    

13.30  AVSLUTNING: MEGA-KALLE-KAOS!  
 Kom och ta med ditt lekhumör, bekväma skor och 
 ett lag på 5–10 personer. Eller bli tilldelad ett lag 
 på plats. Leken går ut på att hitta siffror, göra 
 miniuppdrag och ha roligt i ditt lag! Första laget 
 till 100 vinner! Välkomna alla som vill i alla åldrar, 
 Vi ses vid Husvagnscenen!

PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN24
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Att vakna upp till liv
En andaktsbok för sommartid

185 kr
Rek. pris

Genom 35-40 personliga och 
lättillgängliga texter som berör 
teman som kroppen, förtröstan, 
skapelsen, vila och stress inbjuder 
skribenterna läsaren till ett djupare 
seende. Skribenterna är pastorer 
och teologer i nätverket Nelly.
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Arrangeras av: Teen Challenge Sverige, Götabro bibelskolor  och Svenska Bibelsällskapet

Välkommen in för att smaka på finkaffe och god gemenskap. 
i vårt tält bredvid Mattorget. I år har vi med oss vår egen barista 
för att ge dig en god upplevelse. Är du ung vuxen är den här 
platsen den bästa. Här får du träffa människor som älskar Je-
sus, inspiration och utmaning. Välkommen att köpa dig en fin-
kaffe, sitta ner en stund eller spela sällskapsspel.  

Kvällens höjdpunkt hittar du i vårt tält 
mellan kvälls- & nattmötet, då bjuds 
det på skön underhållning. I år 
fylls vår scen av livemusik av 
duo-projektet Elise & Samuel. 
Vi gästas ytterligare av en duo 
i Spoken Word. Albin tar över 
scenen en av kvällarna och le-
der oss i oförglömlig allsång. 
Vi kan lova att det blir mer här-
ligheter från denna scen. 
Så ta med dina vänner

och kom!       

Tis

ONs

Tor

FRe

Lor

ProgRam 21:00

presenterar

Quiz & auktion

Elise & Samuel

Allsång   
av och med Albin Åkesson 

ÄRA 19

The Spoken Word 
med Erica Spjuth och Klara  
Härgestam.

27



*KLICKA*   INNEHÅLL •  BARN • MÖTEN • SEMINARIER

Gamla testamentets böcker och budskap
Kyrka, integration och diakoni

Läs mer på

altutbildning.se

28
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MÖTESPROGRAM

ISAK SPJUTH

Måndag 17 juni
15:00  Invigning vid nya husvagnscenen!

15:30 Sion öppnar

19:00  Kvällsmöte i Ladan
 Tema: Helande & hopp för dig.
 Talare: Isak Spjuth.
 Musik: Samuel Furingsten med team från Johanneskyrkan.

22:00 Nattmöte i Matsalen
 Se program i Tonårskonferensens program sid 20. 

Tisdag 18 juni
07:30  Bön i Parken: Morgonrundan & biblisk meditation

    Läs mer på sidan 15.

09:30 Dagens höjdpunkter
 Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 42. 

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan

 Tema: Hopp om räddning.
 Bibeltext: Apg 16:11-40.
 Talare: Anna Enberg.

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14:00 Seminarier   
   Se sidan 50.
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MÖTESPROGRAM

SAMUEL FURINGSTEN

ANNA ENBERG

SEBASTIAN STAKSET

14:00 Tonårsseminarium    
  Se sidan 21. 

16:00 Seminarier   
    Se sidan 53.

16:00 Kalasmöte/Schwung action

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Tema: Helande & hopp, från mörker till ljus.
 Talare: Sebastian Stakset.
 Musik: Samuel Furingsten med team från Johanneskyrkan.

22:00 Nattmöte i Matsalen
 Se program i Tonårskonferensens program sid 21. 
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Onsdag 19 juni
07:30  Bön i Parken: Morgonrundan  
 & biblisk meditation

   Läs mer på sidan 15.

09:30 Dagens höjdpunkter
 Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 42. 

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan
 Tema: Kristusglädjen.
 Bibeltext: Filipperbrevet.
 Talare: Mikael Tellbe.

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14:00 Seminarier   
    Se sidan 58.

14:00 Tonårsseminarium    
  Se sidan 22. 

16:00 Seminarier   
    Se sidan 60.

16:00 Kalasmöte/Schwung action

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Tema: Helande & hopp mitt i förtvivlan
 och förvirring.
 Talare: Britta Hermansson.
 Musik: Samuel Furingsten med team från Johanneskyrkan.

22:00 Konsert i Ladan
 Steph Macleod sing and songwriter från Scotland.
 Entré: 100 kr.

22:00 Nattmöte i Matsalen
 Se program i Tonårskonferensens 
 program sid 22. 

MÖTESPROGRAM

STEPH MACLEOD

BRITTA HERMANSSON

MIKAEL TELLBE
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MÖTESPROGRAM

Torsdag 20 juni
07:30  Bön i Parken: Morgonrundan & biblisk meditation

    Läs mer på sidan 15.

08:45 Aktiviteter morgongympa
    Läs mer på sidan 42.

09:30 Dagens höjdpunkter
 Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 42. 

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan
 Tema: Kristustänket.
 Bibeltext: Fil 2:5-11.
 Talare: Mikael Tellbe.

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14:00 EFK:s representantmöte i Ladan   
  Se sidan 57. 

14:00 Seminarier   
    Se sidan 61.

14:00 Tonårsseminarium    
  Se sidan 23. 

16:00 Seminarier   
  Se sidan 65.

18:00 Varva för världen 
  Var med och lunka, eller spring och samla pengar till utsatta   
  barn i hela världen, till skolgång, en trygg uppväxt och möjlighet
  att drömma om framtiden. Läs mer på sidan 29.

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Tema: Helande & hopp för staden.
 Talare: Tim & Rachel Hughes.
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00 Konsert i Ladan
 Bengt Johansson och Per-Erik Hallin. Entré: 100 kr.

22:00 Nattmöte i Matsalen
  Se program i Tonårskonferensens program sid 23.

BENGT JOHANSSON &
 PER-ERIK HALLIN
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MÖTESPROGRAM

Fredag 21juni
07:30  Bön i Parken: Morgonrundan & biblisk meditation
  Läs mer på sidan 15.

08:45 Aktiviteter morgongympa
  Läs mer på sidan 42.

09:30 Dagens höjdpunkter
 Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 42. 

10:00  Helande & hopp i Ladan
  – en förmiddag med Tim & Rachel Hughes.

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14:00 Seminarier   
  Se sidan 66.

14:00 Tonårsseminarium
  Se sidan 23.

16:00 Midsommarfirande i Parken  
  Johan Ekdahl leder allsång och ringdans.

16:00 Konsert i Ladan   
  Tine Röjås & Nils Peter Vaggelyr

  - Alice Babs Sacred Concert.

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Tema: Helande & hopp genom tillbedjan.
 Talare: Tim & Rachel Hughes.
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00 Konsert i Ladan
 Samuel Ljungblahd. Entré: 220 kr.
 OBS! Ingår ej i Konsert- & seminariepasset

22:00 Nattmöte i Matsalen
 Se program i Tonårskonferensens 
 program sid 23. 
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TIM & RACHEL HUGHES

MÖTESPROGRAM

TINE RÖJÅS &
PETER VAGGELYR

JOAKIM LIEBGOTT

JOHAN EKDAL

SAMUEL LJUNGBLAHD
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RICKARD LUNDGREN

TERESE FREDENWALL BAND
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MÖTESPROGRAM

Lördag 22 juni
07:30  Bön i Parken: Morgonrundan & 
 biblisk meditation
  Läs mer på sidan 15.

08:45 Aktiviteter morgongympa
  Läs mer på sidan 42.

09:30 Dagens höjdpunkter
 Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 42. 

10:30  Missionskavalkad i Ladan    
   Möt människorna, hör berättelserna och inspireras av allt  
  arbete i världen som vi i EFK är en del av.
  Medverkande: Hans Lindstrand, Andreas Dagernäs, partners  
  från Brasilien och Eswatini m.fl.

13:30 Storbönemöte i ladan – bön för Sverige och världen
 Under ledning av David Axelsson, Kungsporten och 
 Richard Hultmar, Korskyrkan Stockholm.

14:00 Seminarier   
  Se sidan 69.

16:00 Barnhjälpens Familjefest
    “Livet med dig” Pelle Ankarberg med vänner.

16:00 Seminarier   
    Se sidan 70.

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Tema: Helande & hopp för världen.
 Talare: Rickard Lundgren.
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00 Konsert i Ladan
 Terese Fredenwall Band. Entré: 100 kr.

22:00 Nattmöte i Matsalen
 Se Tonårskonferensens 
 program sid 23. 

24:00 Konsert i Matsalen
 Se Tonårskonferensens 
 program sid 24.
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MÖTESPROGRAM

Söndag 23 juni
07:30  Bön i Parken: Morgonrundan & biblisk meditation

    Läs mer på sidan 15.

09:30 Dagens höjdpunkter
 Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 42. 

10:30 Nattvardsgudstjänst i Ladan
 Tema: Ge helande & hopp vidare.
 Talare: Linalie Newman & Ingemar Forss.
 Musik: Joakim Liebgott med team.

13:30 KALLE KAOS vid husvagnscenen
  Läs mer på sidan 24.

15:00 Föreställningen AVSLÖJAD i Ladan
 Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl bjuder in till en   
 föreställning med hysteriska historier och smärtfulla ögonblick,  
 starka berättelser blandat med stämningsfulla sånginslag.

  Entré: 150 kr OBS! Ingår ej i Konsert- & seminariepasset  
  men passet ger rabatterat pris 50 kr.

18:00 Sion stänger

INGEMAR FORSS

LINALIE NEWMAN
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Tisdag 
13:00-13:45 | Bekämpa fattigdomen i Eswatini  
 Möt vänner från Holiness Union Church  
 som delar erfarenheter från arbetet som  
 syftar till långsiktig förändring för de  
 mest utsatta. 

 Medverkande: Mattias Lindsmyr,  
 Bonginkosi Tsabedze,  Musa Tsabedze. 
 
14:00-15:00 | SEMINARIUM  Helande och hopp 
  i Afghanistan - eller? 

 Medverkande: Lasse och Anneli*, EFKs  
 medarbetare Asien.

15:15-16:00 | Nätverksträff för missionen  i  
 Mongoliet

 Medverkande: Linnéa Åberg,   
 Magnus Alphonce.

15:15-16:00 | Träff med partners från Eswatini 
 Medverkande: Bonginkosi Tsabedze,   
 Musa Tsabedze, Mattias Lindsmyr,  
 Anneli Dagernäs. 

*KLICKA*   INNEHÅLL •  BARN • MÖTEN • SEMINARIER

Kom till vårt tält 
och köp olika 

produkter från våra partners 
i Grekland, Brasilien, Thailand 

och Sydafrika! 

Mötesplats
EFK VÄRLDEN
– Mission Talks | Plats: EFK Världentältet, 

se karta sidan 12.
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17:00-18:30 | Skapa hållbara företag- en del i kampen mot   
 människohandel och exploatering.

 Medverkande: Eva-Lena Hellmark,  EFKs medarbetare
 i Aten, Håkan Sandberg, Livgivande Företag, Helen*,   
 Regionledare EUMENA.

 Onsdag
13:00-13:45 | Hur hänger min kristna tro ihop med klimat och miljö?
 Lyssna till berättelser om hur klimatförändringar påverkar  
 fattiga människor i Asien och Afrika.

 Medverkande: Lasse*, EFKs medarbetare i Asien,   
 Johannes Widlund, God Jord, Arne Mörnerud, AROCHA. 

14:00-15:00 | SEMINARIUM Barnhem...eller hem för barn?

 Medverkande: Bitte Arrehn, projektledare för   
 “Barnhemsdialogen!”, Erikshjälpen, Stefan Östman,
 projekthandläggare, EFKs internationella arbete, 
 Maria Finnevidsson, regionledare EFK Asien. 

15:15-15:45 | Framgång och bakslag - Pionjärarbete bland   
 minoritetsbefolkningen i Brasilien 

 Medverkande: Louise Jonsson,  EFKs medarbetare,
  Brasilien.

16:15-17:00 | Flyktingkrisen, är den över nu?
 Om nuvarande situation i Europa och Mellanöstern och   
 vad som görs för människor på flykt.

   Medverkande: Daniel Råsberg, projektledare för integra 
   tionsfrågor.
 
17:15-18:00 | Vad händer när barnen får chansen?
 Lyssna på berättelser från arbetet med barns rättigheter
 i Afrika, Asien och Latinamerika.

 Medverkande: Anneli *, EFKs medarbetare Asien,   
 Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika & Iberiska  
 halvön, Petra Lindsmyr, EFKs medarbetare i Sydafrika.

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn. 39
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Torsdag
9:30-11:30 | Församlingskonsultation fokus: Mellanöstern  
 Medverkande: Helen*, regionledare, EUMENA, Billy 
 Hellmark EFKs medarbetare Aten m.fl. 

13:00-13:45 | En växande kyrka under förföljelse 
 Hinduismen radikaliseras i Indien. Hur påverkas de kristna 
 av den nya situationen?
 Medverkande: Victor John, ledare för ASSI, Indien, Peter  
 Paulsson, ledare för Open Doors, Sverige och Linnea
 Åberg, regionledare EFK Asien.  
 
14:00-15:00 | SEMINARIUM Att sälja sitt barn till en äkta make

 Medverkande: Karl-Johan Jonsson, EFKs medarbetare i  
 Asien, Anneli *, EFKs medarbetare i Asien, Eva-Lena

 Hellmark, EFKs medarbetare Aten. 

17:15-18:00 | Try Mission 
 Hur kan man åka ut som volontär, praktikant eller 
 genom sin profession?   
 Medverkande: Tobias Åberg, EFKs medarbetare i Asien,  
 Helena Renholm, barnmorska, Mirjam Fast, barnmorska,  
 Anneli Dagernäs, regionledare för  EFK i Afrika, m.fl. 
 
21:00-21:45 | Sång och Dans
 Kom och dansa och lyssna till musik från Södra Afrika.  

Fredag
13:00-13:30 | Skola vi utbilda?
 Hur arbetet med värderingar, attityder och fakta i utbildning  
 för barn och vuxna kan ge förutsättninga för positiv
 förändring, med exempel från Centralafrikanska Republiken.
 Medverkande: Anton Carlson, EFK missionär RCA.

17:15-18:00 | Kulturkrock- när skuld möter skam 

 Om att lära sig förstå en skamkultur och hur man förmedlar   
 evangeliet på ett förståeligt sätt, vare sig det är här   
 i Sverige eller i Sydostasien.

 Medverkande: Johannes & Magda*, EFKs medarbetare i
 Sydostasien. 

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.40
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Lördag
13:15-13:45 | 50 år av mission i paradiset Thailand 

 År 1969 sände EFK sina första missionärer till Thailand.   
 Hur såg  missionen ut då och vad har hänt sedan dess?

 Medverkande: Kjell Bonerfält, tidigare EFK-missionär i   
 Thailand, Karl-Johan Jonsson, EFK-missionär Thailand.

14:00-15:00 | SEMINARIUM Kartan ritas om -mission från Syd till Syd
 Historiskt sett har missionärer rest från norra halvklotet  

 till länder i syd för att predika, hjälpa och undervisa.Idag 
 är verkligheten en annan.

 Medverkande: Bertil Ekström, EFKs missionär, Anna-Maria  
 Jonsson EFKs regionledare i Latinamerika/Iberiska halvön,  

 Silas Valério CIBI-missionär i Sverige samt samfunds och   
 kyrkoledare från CIBI. 

15:15-15:45 | Konsumtion, kläder och slaveri. Vem betalar priset?
 Vad kan vi som individer och kyrka göra för att förhindra  
 slaveri och människohandel i den globala produktionskedjan. 
        Medverkande: Sofia Jonsson, EFKs medarbetare i Thailand.  

17:15-18:00 | En MC-rörelse växer fram i Spanien 
 Medverkande: Ferro Mehmedovic, EFKs medarbetare   
 i Spanien.  
 
18:00-18:45 | Kom och lyssna
 Musik från Brasilien.

21:00-21:45 | Sång och Dans
 Kom och dansa och lyssna till musik från Sydostasien.
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Övrigt program
Husvagnsscenen 
Välkomna att titta förbi Husvagnen! Vid husvagnen kan du lyssna 
till konserter, intervjuer, spännande berättelser från våra missonärer, 
vittnesbörd, vara med i tävlingar och mycket mer! Husvagnsscenen 
finns till för att underhålla alla åldrar och leds av Tonårskonfer-
ensen. 

Husvagnsscenen har program tre gånger per dag. Tiderna är:

  09:30 | Vakna med Husvagnen 

 11:30-13:30 | Konsert, intervju, missionshälsning mm. 

 16:30-18:30 | Mer konsert, intervjuer, tävlingar mm.

Dagens höjdpunkter 
Tidningen Dagen summerar gårdagen och pratar om den kommande 
dagens händelser på konferensen med aktuella gäster, livesänt på 
Facebook.

Tid: Tis-sön kl. 09:30-09:45 
Plats: Stallets övervåning

Medarbetarförbundet
Medarbetarförbundet inbjuder pastorer och andra medarbetare 
till fika, gemenskap och information. Välkomna!

Tid: Ons den 19 juni kl. 14:00-16:00

Plats: Matsalen på Götabro

Vandring i historiens spår 
Torpkonferensen har pågått i över 130 år. Vad har hänt här och hur 
har det påverkat och influerat det som idag är EFK? Följ med Göran 
Janzon, Mats Larsson, Rolf Nordström, Bernth-Åke Ottosson och 
Willy Svahn på en historisk vandring på Torpområdet.

Tid: Ons kl. 17:15-18:00 & Torsdag kl. 13:00-13:45  
Plats: Samling utanför Café Sion 
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Morgongympa
Passen innehåller kondition och styrka, du väljer själv hur intensivt 
det blir. Alla är välkomna. Passen leds av Åsa Björk, friskvårdspastor i 
Kungsportskyrkan, Huskvarna.

Tid: Tor-lör kl. 08:45 
Plats: Parken vid Café Sion

Två konferenser om EFKs mission tillsammans 
med systerkyrkor och partnerorganisationer

Helande och hopp – för alla folk
Boka in

redan nu!

ELIMKYRKAN, ÖRNSKÖLDSVIK
26 OKTOBER 2019 - 08.30-17.30Anmälan och mer information finns på

www.efk.se/missionskonferens

RYTTARGÅRDSKYRKAN, LINKÖPING
19 OKTOBER 2019 - 08.30-17.30 

MED UNGDOMSSPÅR
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Bibelskola Nära
För dig mitt i livet. Fördjupa din tro 

tillsammans med andra via Internet. 
Del- eller halvtidsstudier. 

Socialt 
Entreprenörskap
Från idé till verklighet. Redskap för 

förändring i kyrka och samhälle.  
Halvtidsstudier. 

D I S TA N S U T B I L D N I N G

G ÖT E B O R G  E L L E R  D I S TA N S 

Kinakurs
Välj inriktning:

Kultur | Språk | Diakoni

HELTIDSSTUDIER I  KUNMING, K INA

För mer info:
hyllieparkfolkhogskola.se

Musik- 
ledarutbildning
Skapande och ledarskap i musik 

inom kyrkan. Internationella 
studieresor.  Halvtidsstudier.

M A L M Ö  •  G ÖT E B O R G  •  Ö R E B R O
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CMYK 
COLOURS

Stöd insatsen till att äntligen få hjälp!

Swisha din gåva 9008913 
Märk: Panzi

Fler utsatta kvinnor ska få hjälp 
av Dr Denis Mukwege!

Läkarteamen från PANZI kommer nu
att flygas ut till avlägsna platser 

Vi ser fram emot att Bengt Fiske och hans  
Cessna 140 kommer till Torplanda även i år!

PS!
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Mat

Frukost | Pris: 40 kr
Tis-Sön      08:30-09:30

Lunch | Pris: 70 kr  
Tis-Tor  12:00-13:00 
Fre-Sön  12:00-13:30 

Tider och priser

Restaurang Mejeriet
Här serveras frukost och dagens lunch. I lunchen ingår varmrätt, sallad, 
smör, bröd och måltidsdryck samt kaffe och kaka.

Tisdag Lasagne a la Torp.

Onsdag Grillad Kycklingfile med Mangorayasås,stekt/kokt potatis.

Torsdag Sprödbakad Torsk med Västkustsås o Ärter, stekt/kokt potatis.

Fredag Midsommarbuffé: Ägghalva, sill, tonfiskröra, rödbetssallad,  
 potatissallad, köttbullar, korv, dillkokt potatis och grönsallad, 

Lördag Lördagsstek med herrgårdssås, varma grönsaker, 
 stekt/kokt potatis.

Söndag Färsbiff med Dragonkryddad gräddsås, inlagd gurka,
 stekt/kokt potatis.

Specialkost
Varje dag finns ett vegetariskt alternativ. Vi kan även tillhandahålla mjölk-, 
laktos- och glutenfritt alternativ om du anmäler det till köket i god tid 
innan konferensen.

När vi planerar vår matsedel så försöker vi använda råvaror som inte 
innehåller de vanligaste allergiframkallande ämnena. Vi steker i raps-
olja och mjölkfritt margarin och använder inte gluten i såserna.

På frukosten finns det laktos- och mjölkfria alternativ och även 
sockerfritt matbröd.

Kuponghäften kan köpas för hela veckan till rabatterat pris i Torpre-
ceptionen. Barn födda 2015 och senare äter gratis i matsalen.

• För barn födda 2007-2014 finns 6-dagarshäfte   
(betala för 5) för 575 kr.

• Övriga kan köpa 6-dagarshäfte (betala för 5) för 850 kr.

• Kupongerna fungerar även i caféerna och på Mattorget.
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På Mattorget kan du köpa grillade 
hamburgare, nachos, korv eller kött-
bullar med mos m.m. Det finns även 
vegetariskt alternativ. Matkupongerna 
gäller här.

Öppettider Mattorget 
Mån                   e.m.-22:00  
Tis-Lör             12:00-22:00 
Sön                 12:00-e.m.

Mattorget

Öppettider Café  
Mån       15:30-23:00 
Tis-Lör        10:00-23:30 
Sön       10:00-18:00

Det går bra 
att betala 

med kort och 
swish på alla 
matställen.

Caféer: Sion & Stallbacken
På Torps caféer kan du köpa allt 
från kaffe och bulle till matiga  
baguetter och fina räkmack-
or. Sitt i våra mysiga lokaler 
eller ute i parken och njut av  
dagarna och kvällarna. Matkupong-
erna gäller här.

Öppettider butik 
Mån  15:00-19:00 
Tis-Lör  08:00-19:00 
Sön  08:00-15:00

Glasscafé
Prova gärna någon av alla våra goda glassmenyer eller några 
välsmakande glasskulor i en strut eller bägare. Glasscaféet finns i 
EFK-tältet vid Torparena och har öppet på eftermiddagarna. Köp och 
ta med dig eller stanna och lyssna till någon föreläsning på program-
met. Se sidan 38. OBS! Matkupongerna gäller inte här.

Dagens sallad
En lite matigare sallad finns dagligen 
att köpa i portionsförpackning på 
Mejeriet och Café Stallbacken.

Snabbköpsbutik
Finns på området i anslutning till Mat-
salen. Här finns bland annat färskt 
bröd varje dag, mjukglass och annat 
som är oumbärligt för en camping-
vecka på Torp!
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Seminarier 
Helande och Hopp går som en röd tråd genom 
årets Torpkonferens. Helande och hopp behövs 
på många områden i våra liv och på olika platser. 
Vi lever alla i en på många sätt trasig och brist-
fällig värld, i den vill Gud komma med helande 
och ge oss hopp. Vi behöver det i våra relationer 
människor emellan, i vår personliga gudsrelation, 
i familjeliv, i samhället, i församlingsliv och utöver 
hela vår värld.

I årets utbud av seminarier hittar du en hel del som 
fångar upp just vårt behov och vår längtan efter 
helande och hopp. Ta del av människors personliga 
berättelser och erfarenheter, låt dig inspireras till 
steg i både tro och tanke, utmanas av verktyg och 
nya möjligheter och bredda dina perspektiv på vad 
Gud gör utöver vår värld. Under 60 minuter får du 
möjlighet att djupdyka i ett ämne eller område. Så 
varsågod, här är ett rikt utbud av seminarier!

Seminarierna pågår hela veckan och är utspridda 
över olika lokaler på Torpområdet och vid Götabro 
kursgård. I Seminariedisken i Stallets entréplan får 
du hjälp med både information, biljetter och val. Här 
finns Bilda som vanligt på plats för att serva dig.  

Du behöver en seminariebiljett! 

För att vara med på ett seminarium behöver du en 
seminariebiljett, den ger dig tillgång till en plats på 
ditt seminarium. Biljetter finns i Seminariedisken på 
Stallets entréplan. Obs! Du kan bara hämta ut bil-
jett för två dagar i taget. 
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Du kan skaffa dem på två sätt:

•	 Köp en enstaka seminariebiljett:  
Pris per styck: vuxen 50 kr, ungdom 
13-15 år 20 kr, barn 0-12 år gratis.

•	 Köp ett helt konferenspass: 
Passet kostar 450 kronor, då ingår 
hela veckans seminarier och konser-
ter. Du visar upp ditt konferenspass 
i Seminariedisken och hämtar ut se-
minariebiljett för de seminarier du 
vill gå på. Passet kan du köpa i Tor-
preceptionen eller i Seminariedisken. 
Från och med onsdag minskar priset 
med 50 kr per dag.

Viktigt! Din seminariebiljett ska visas upp 
vid ingången till alla seminarier oavsett lo-
kal – även om du alltså har konferenspass. 
Beroende på lokal finns det begränsat antal 
platser till seminarierna och “först till kvarn” 
gäller. Se till att skaffa seminariebiljett i god 
tid! Efter seminariets början finns möjlighet 
att delta i mån av plats. Du betalar då kontant 
vid ingången med jämna pengar, via swish-
nummer 9004037 (skriv ”SEM” som medde-
lande) eller visar upp ditt konferenspass.

Seminarierna arrangeras av Evangeliska Frikyr-
kan (EFK), Studieförbundet Bilda, Libris förlag 
och Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). 

Öppettider i Seminariedisken:
Måndag  kl 16:00 – 19:00

Tisdag  kl 09:30 – 11:00, 12:00- 19:00

Onsdag kl 09:30 – 11:00, 12:00- 19:00

Torsdag kl 09:30 – 11:00, 12:00- 19:00

Fredag kl 09:30 – 15:00

Lördag  kl 09:30 – 15:00
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TISDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

1. ANDLIG VÄGLEDNING FÖR 
VANLIGA DAGAR
PLATS: LADAN
Ett liv som ska orka tyngderna 
i livet och dessutom bli trovär-
digt för mig själv, i det som ska-
ver och för de som finns i min 
närhet – det livet behöver hitta 
en vardagsrytm. Tre trådar om 
min historia, mina erfarenheter 
och Guds stora möjligheter att 
använda alltsammans. Bilder, 
berättelser och exempel ur var-
dagen, retreatens tystnad, de 
överraskande vardagshändelser-
na, rutinerna och Guds eget ord. 
Allt hör ihop och kan flätas till 
en var dags tro, som för de flesta 
är alldeles vanliga dagar.

Britta Hermansson är evangelist 
i Equmeniakyrkan, driver pod-
casten Brittas vardagsrum och 
är författare till böckerna Mogna 
vackert och De vi ville bli.

2. VEM ORKAR ENGAGERA 
SIG? 
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Vi har så svårt att rekrytera 
ledare till söndagsskolan, hus-
gruppsledare, kassör, styrelse-
ledamöter, för att inte tala om 
ordförande. Känner du igen 
detta? För många idag är tid den 
stora bristvaran. Församlingslivet 
blir en av alla aktiviteter som ska 
hinnas med. I detta seminarium 
arbetar vi med olika strategier 
för att ta oss an en av försam-

lingens stora utmaningar: Hur vi 
är församlingar där människor 
vill vara engagerade? Förutsätt-
ningarna är annorlunda nu mot 
tidigare, därför behöver vi söka 
nya vägar som gör att fler vill 
vara delaktiga. 

Markus Sand och Øyvind Tholv-
sen arbetar båda i Sverigepro-
grammet och EFK Växa och 
stödjer församlingar som handle-
dare. Medverkar gör även några 
församlingsledare som delar sina 
erfarenheter. 

3. HELANDE OCH HOPP I 

AFGHANISTAN – ELLER?
PLATS: VÄRLDENTÄLTET
Ett av världens mest konflikt-
fyllda länder är Afghanistan. 
Finns det överhuvudtaget an-
ledning att tala om helande 
och hopp för människor som 
lever i sådan utsatthet och sak-
nar framtidstro? Afghanistan 
är ett land som på ett särskilt 
sätt har kommit att påverka 
oss svenskar. Vårt samhälle har 
tagit emot tusentals människor 
på flykt, somliga har öppnat 
hem, familjer och församlingar 
för människor som flytt däri-
från. Men vad händer egent-
ligen på plats i Afghanistan? 
Hör om hur människor som 
lever och bor där trots allt 
får hjälp, helande och hopp! 

Lasse och Anneli*, är EFKs med-
arbetare i Asien. 
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4. KRISTEN ENLIGT MIGRATIONS-
VERKET
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Ovetenskaplig, godtycklig och 
rättsosäker. Det kännetecknar 
Migrationsverkets asylprövning 
av konvertiter enligt den fri-
kyrkliga Konvertitutredningen. 
När 100 000 kristna prövade att 
svara på frågor som verket stäl-
ler till konvertiter i testet ”Är jag 
kristen nu?” fick enbart 300 mer 
än 60 % rätt. Micael Grenholm 
som gjorde testet pratar om hur 
det kunde bli så här och vad som 
behöver ske framöver för att 
konvertiter inte ska utvisas till 
förföljelse.

Micael Grenholm är författare 
och pastor för församlingen Mo-
saik i Uppsala tillsammans med 
sin fru Sarah. Han är engagerad 
i Svenska apologetiksällskapet 
och Pentecostals & Charismatics 
for Peace & Justice

5. VÅGA PRATA OM PORR I 
KYRKAN!
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Porr har aldrig varit så tillgängligt, 
anonymt och billigt. Det påver-
kar efterfrågan på sexuella tjäns-
ter och bidrar till människohan-
del. Samtidigt söker allt fler hjälp 
för porrberoende bland annat 
genom Frälsningsarméns arbete 
Starta Om. Den verksamheten 
vill informera om porrens effek-
ter, men också ge praktiska verk-
tyg till individen att bli fri från 
pornografin. Kyrkan har en otro-

lig möjlighet att leda människor 
till frihet och kämpa mot globala 
orättvisor om de pratar om porr.

Lovisa Landälv och Christian 
Samuelsson arbetar båda med 
Starta Om i Frälsningsarmén.  

6. NU GÅR SKAM PÅ TORRA 
LAND! 
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Dagens svenska kultur präglas 
mer och mer av en skamproble-
matik. Att tala om synd känns 
för många vanliga svenskar idag 
både obegripligt och främman-
de, så hur ska vi kommunicera? 
Hur gör man lärjungar i en kul-
tur där social kontroll inte utövas 
så mycket genom skuld, utan 
mer  genom skam och fruktan? 
Och hur delar vi tron och evang-
eliet på ett relevant och begrip-
ligt sätt? 

Magnus* har arbetat som för-
samlingsplanterare i tjugo år i 
interkulturella situationer. Lyss-
na till hans resonemang om hur 
kulturen i Sverige förändrats och 
delta i samtalet om hur det bor-
de påverka oss och vårt sätt att 
dela tro.  

TISDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

7. DEN KRISTNA SAMHÄLLSRÖSTEN 
– ATT FINNAS OCH HÖRAS I DET 
OFFENTLIGA SAMTALET  
PLATS: LADAN
När Paulus argumenterar inför are-
opagen i Athen motsvarar det vår 
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tids morgonsoffa i TV4. Men hur 
hörs den kristna rösten i samhälls-
debatten 2019? Hur sker argumen-
tation och kommunikation på ett 
sätt som når fram, både lokalt och 
nationellt? I seminariet möter du tid-
ningen Dagens ledarredaktion som 
delar med sig av erfarenheterna av 
att finnas mitt i samtalet – och mitt 
i skärningspunkten mellan brännan-
de samhällsfrågor och kristen tro.

Felicia Ferreira är chefredaktör på 
tidningen Dagen och medverkar 
tillsammans med medarbetare på 
tidningens ledarredaktion.  

8. ANHÄNGARE TILL TRUMP 
ELLER TROGNA GUDS ORD – 
VAD BETYDER DET ATT VARA 
EVANGELIKAL?
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Evangeliska Frikyrkan använder 
fyra begrepp för att beskriva sin 
identitet: baptistisk, missionsin-
riktad, evangelikal och karisma-
tisk. Begreppet evangelikal har 
ibland fått politiska undertoner 
som gjort att några ifrågasätter 
om det ens går att använda. Vad 
betyder det att vara evangelikal 
idag? I detta seminarium bear-
betar och tittar vi närmare på vår 
evangelikala identitet.

Linalie Newman Missionsdirektor i 
EFK leder tillsammans med Øyvind 
Tholvsen programledare EFKs Sve-
rigeprogram ett samtal med teo-
loger och församlingsledare där vi 
får olika infallsvinklar på frågor om 
evangelikal identitet. 

9. PLÖTSLIGT HÄNDER DET! 
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Plötsligt var både mission och dia-
koni inte längre något som hände 
på andra sidan jorden – utan här 
och nu. De senaste årens flykting-
våg rörde om ordentligt i de små 
samhällena Lesjöfors och Mora. 
Plötsligt fick det två församlingar 
att komma till sin rätt i mötet med 
nya människor. Möt pastorerna 
Helena Fransson och Peter Jo-
hansson – om resan, nytändning-
en, utmaningarna och hur Gud 
gav nytt liv i två små församlingar.   

Helena Fransson är pastor i Cen-
trumkyrkan Mora, Peter Johansson 
är snickare och pastor i Saronför-
samlingen Lesjöfors. I samtal med 
Markus Sand EFKs Sverigeprogram. 

10. PSYKISK OHÄLSA BLAND 
DAGENS UNGA – HUR KAN VI 
HJÄLPA? 
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Psykisk ohälsa är inget som 
kristna är förskonade ifrån och 
många av dagens unga kämpar 
med psykisk ohälsa på olika sätt. 
Hur kan vi som familj och vänner 
förstå den som mår psykiskt då-
ligt och hur kan vi hjälpa? Vilken 
inverkan kan psykisk ohälsa ha på 
den personliga kristna tron och 
hur kan kyrkan vara en plats där 
människors brottningskamper 
och svåra livssituationer får rum? 

Sara Furingsten är Leg. Psykolog 
verksam inom Barnhälsan, Linkö-
ping och medlem i Johanneskyr-
kan, Linköping.
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Lokalsinne för kundanpassning

www.husmanlokaler.se

www.reachbeyond.se

Hjälp oss att göra det möjligt!

RÖST  +  HÄNDER,
TILLSAMMANS

BORTOM GRÄNSER 

BORTOM ORD

BORTOM OSS SJÄLVA

...genom att vara Jesu röst   
   med hjälp av media.
...genom att vara Jesu händer  
   med hjälp av hälso- och sjukvård.

...genom att jobba tillsammans 
    med andra.

Swish 123 137 49 33
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SEMINARIUM

En växande kyrka under förföljelse
EFK Världentältet torsdag kl. 13.00

Hopp för den förföljda kyrkan
Gårdstältet fredag kl. 14.00

Besök vår monter och
hämta din indienrapport.
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11. MY LIFE – ETT NYTT VERKTYG 
FÖR ATT DELA EVANGELIET
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Behöver du hjälp för att dela 
evangeliet med människor som 
kanske inte så tydligt söker i 
kristen tro? My Life Workshop 
är en kurs som vänder sig just 
till sekulariserade människor. 
Här får man hjälp att reflektera 
över sitt eget liv och utforska 
vad Gud har med det att göra. 
I seminariet får du en presen-
tation av My Life Workshop 
för att se om det är ett red-
skap som kan passa dig. Den 
som sen själv vill börja hålla 
i en egen kurs behöver gå en 
endags ledarträning för att bli 
kursledare.

Cahtrine Nygren är ledare för 
Sverigeprogrammet och arbetar 
med EFK Pionjär som handlar om 
att dela evangeliet och grunda 
nya församlingar. 

ONSDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

12. DET SKER MIRAKLER!
PLATS: LADAN
Sker mirakler idag, och kan de 
i så fall dokumenteras? Micael 
Grenholm har intervjuat flera 
personer som blivit friska efter 
förbön och även tagit del av de-
ras journaler. Läkarna kan inte 
ge någon medicinsk förklaring 
till vad som hänt. Hans samlade 
material har blivit till en bok. 

Mirakler sker! Detta borde få 
konsekvenser för hur media, 
skolan och samhället i övrigt pra-
tar om både religion och hälsa, 
menar Micael. 

Micael Grenholm är författare 
och pastor för församlingen Mo-
saik i Uppsala tillsammans med 
sin fru Sarah. Han är engagerad 
i Svenska apologetiksällskapet 
och Pentecostals & Charismatics 
for Peace & Justice och är aktu-
ell med boken Dokumenterade 
mirakler.

13. HOPP I SAMHÄLLETS 
GRÅZON
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Tillsammans tog Ferro och 
Anna-Maria steget från att vara 
pastorspar i Malmö till ett helt 
annat liv i Spaniens subkulturer. 
Hans motorcykelintresse har 
öppnat dörren för honom in 
i Valencias MC-klubbar. Hon har 
engagerat sig för utsatta kvin-
nor och traffickingoffer. Men 
hur delar man tro och hopp 
i de mest tuffa miljöer och i 
samhällets gråzon? Och bland 
människor som dessutom är 
helt främmande för evangeliets 
budskap? Och vad händer när 
man gör det? 

Ferro och Anna-Maria Mehmedovic 
är EFKs missionärer och arbetar 
med församlingsplantering och 
evangelisation bland mc-klubbar 
och traffickingoffer i Spanien. 
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14. BARNHEM… ELLER HEM FÖR 
BARN? 
PLATS: VÄRLDENTÄLTET
Nästan åttio procent av de barn 
som växer upp på barnhem har 
minst en förälder i livet. Forsk-
ningen är helt enig om att barns 
utveckling hämmas av att växa 
upp på institution. Risken att 
utsättas för övergrepp är också 
stor. I Sverige har vi stängt ner 
barnhem för längesen – men hur 
kommer det sig att vi fortfaran-
de har en förkärlek till att starta 
och ge pengar till barnhem ut-
omlands? Vilka andra och bättre 
sätt finns att hjälpa utsatta barn? 

Bitte Arrehn är projektledare för 
”Barnhemsdialogen” på Eriks-
hjälpen. Stefan Östman är hand-
läggare för EFKs internationella 
arbete och Maria Finnevidsson är 
regionledare för EFK Asien.

15. SOMMARTEOLOGI – FINNS 
DET EN SÅDAN?
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Med utgångspunkt i just som-
maren och det kristna livet re-
flekterar och funderar några 
olika förkunnare omkring såväl 
skapelse, klimat, arbete, vila, 
rörelse, kropp, vemod som sen-
sommarhopp. Seminariet blir 
en inbjudan att upptäcka Guds 
närvaro i vardagen. På en bad-
strand, under ett museibesök, 
på en parkering, under frukost-
bestyr, ja till och med under ett 
semestergräl. Gud är densamme 
under alla årstider.

Maria Ledstam, Eleonore Gus-
tafsson, Hanna Wärlegård och 
Jenny Petersson är fyra av elva 
förkunnare i Nellynätverket. Till-
sammans är de aktuella med an-
daktsboken Att vakna upp till liv. 

16. KROPP, HOPP OCH HELANDE
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Massor av svenskar vill må lite 
bättre, såväl fysiskt som psy-
kiskt. Men utbudet av hjälpme-
del domineras av metoder med 
österländsk bakgrund. Varför är 
det så? Har kyrkan tappat bort 
kroppen? Rymmer den kristna 
traditionen rikedomar som är 
värdefulla då vi vill möta dagens 
människor? Kan en metod som 
exempelvis Tikva vara ett av flera 
sätt att återvinna skapelsen?

Lars Johansson är lärare vid ALT 
och universitetspastor på Örebro 
universitet. Josefin Lennartsson 
är pionjärpastor i gemenskapen 
En tro på landet Gnesta och även 
nationell samordnare för TIKVA - 
en rörelse av hopp!

17.  MED TILLBEDJAN I FOKUS
PLATS: KAPELLET GÖTABRO 
Alla kan vi utan vidare minnas 
både sångstrofer och refränger, 
men varför minns vi inte bibelord 
och predikan på samma sätt? 
Det som sjungs har en tendens 
att ”fastna”. Det betyder också 
att de lovsånger vi sjunger for-
mar hur och vad vi tror. Många 
gånger rentav mer än vad för-
kunnelsen gör. Det gör det vik-
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tigt att reflektera över tillbedjan. 
Vem är det vi tillber? Vad är 
tillbedjans plats i gudstjänsten? 
Hur hjälper den oss att också se 
utöver oss själva och den egna 
gudsrelationen? Och hur kan till-
bedjan få oss att ännu mer fatta 
bredden och längden och höj-
den och djupet och lära känna 
Kristi kärlek? 

Samuel Furingsten är pastor och 
lovsångsledare i Johanneskyrkan 
Linköping, undervisar regelbun-
det om lovsång på Liljeholmens 
Folkhögskola och leder även det-
ta år lovsång på Torp.

ONSDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

18. PAULUS MOT VÄGGEN
PLATS: LADAN
Få bibeltexter har blivit så lästa, 
beundrade, förkunnade, studera-
de och genomforskade som Pau-
lus brev. De har gett upphov till 
såväl inspiration som irritation, så-
väl förundran som förtret. Och till 
en mängd frågor: Vem var han? 
Vad var det som egentligen hände 
på vägen till Damaskus? Vad var 
det för fel med judendomen? Och 
var han kvinnofientlig? Var det 
verkligen hans tanke att starta en 
ny världsreligion? Och varför kan 
han ibland låta så kaxig och kärv? 

Mikael Tellbe är lärare på ALT och 
författare till nyutgivna boken Pau-
lus mot väggen - arton raka frågor 
och lika många försök till svar.

19. NATURLIGT, ÖVERNATURLIGT, 
SUPERNATURLIGT – OM KARIS-
MATIK I FÖRSAMLINGSLIVET
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Evangeliska Frikyrkan använder 
fyra begrepp för att beskriva sin 
identitet: baptistisk, missionsin-
riktad, evangelikal och karisma-
tisk. I detta seminarium bearbe-
tar vi vår karismatiska identitet. 
Vad betyder det att EFK är en 
karismatisk rörelse? Hur erfar vi 
Andens liv och närvaro ibland 
oss? Hur kan detta bli en ännu 
mer naturlig del av församling-
ens liv och mission?

Linalie Newman missionsdirek-
tor i EFK leder tillsammans med 
Øyvind Tholvsen programledare i 
EFKs Sverigeprogram, ett samtal 
med teologer och församlingsle-
dare om just karismatik. 

20. VÅR FADER – HUR SKA VI BE? 

PLATS: GÅRDSTÄLTET
Det finns faktiskt många olika for-
mer av bön. Man kan till exempel 
be personligt för någon eller för 
ett skeende. Men kan vem som 
helst be för någon, eller är det så 
att vissa har en särskild kallelse 
för detta? Och hur funkar detta 
med bön i relation till andra gåvor 
Gud har gett oss exempelvis kun-
skapens ord och profetiska tilltal? 
Och vad gör jag med tankar och 
bilder som dyker upp när jag ber? 
Det här är ett konkret och prak-
tiskt seminarium för att lyssna, 
utrustas och lära – för både din 
församling och i ditt eget böneliv. 
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Emma Axklo är övergripande 
ansvarig för bönearbetet under 
Torpkonferensen. Möt henne 
och övriga i teamet.

21. VAD ÄR KYRKANS SVAR PÅ 
#METOO?
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
2017 skakades Sverige av #me-
too, en rörelse som långt ifrån 
är över. Vad säger rörelsen om 
vår tids behov av Jesus? Kan vi 
som kyrka förmedla ”det goda 
budskapet”? Och hur lyder det i 
så fall? Under det här seminariet 
delar Josefin och Magnus både 
erfarenheter och fakta, där allt 
ifrån porrindustrin till skapelsens 
rop efter upprättelse ryms. 

Josefin Lennartsson är pionjär-
pastor i gemenskapen En tro på 
landet i Gnesta, engagerad i Tikva 
samt driver kontot Gudskvinna 
tillsammans med en vän. Magnus 
Sund är pastor med profetisk skär-
pa, stort hjärta för utsatta i olika 
situationer och har bland annat 
arbetat med hemlösa i Stockholm 
och på Linneahuset i Göteborg. 

22. ATT PRESENTERA JESUS – ETT 
SEMINARIUM OM PREDIKANS 
CENTRUM
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Varför går människor i kyrkan och 
utsätter sig för en föreläsning nå-
gonstans mitt i gudstjänsten? Jo, 
för att Bibelns berättelser faktiskt 
kan möta dagens utmaningar. 
Genomlyst av förkunnaren blir 
föreläsningen till ett större ärende 

– en predikan. Vad är egentligen 
centrum i kyrkans förkunnelse? 
Och vad får den för konsekven-
ser för den som lyssnar? Hur ser 
samspelet ut mellan förkunnare 
och åhörare? På vilka sätt hjälper 
vi lyssnaren in i själva erfarenhe-
ten av mötet med Jesus? Hur ser 
den ”omvändelse-liturgi” ut som 
för vår tid hjälper människor vid 
övergångsstället att ta steget att 
bekänna tro på Jesus?

Daniel Röjås är pastor i Mjölby 
Pingstförsamling och Centrum-
kyrkan i Boxholm och har skrivit 
Alpha-häftet Att presentera Jesus.

TORSDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

23. HELANDE OCH HOPP I 
FAMILJEN
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
För att må bra behöver vi kän-
na tillhörighet och trygghet hos 
människor som älskar oss. Därför 
gav Gud oss familjen. Hur kan 
familjen bli en plats där Jesus får 
sprida helande och hopp, både 
inom familjen och ut i världen? I 
det här seminariet kan du räkna 
med en hel del både enkla och 
konkreta idéer som kan hjälpa 
familjer att göra plats för Jesus.

Ulrika Ernvik är familjeterapeut, 
andlig vägledare och författare.

61



*KLICKA*   INNEHÅLL •  BARN • MÖTEN • SEMINARIER

24. ATT SÄLJA SITT BARN TILL EN 
ÄKTA MAKE   
PLATS: VÄRLDENTÄLTET
Människohandel är en global 
företeelse med många olika 
skepnader och marknader. En 
mer dold sådan är handeln med 
barn som säljs som fruar till 
äldre män. Det är skrämmande 
hur lågt priset för en människas 
kropp egentligen kan vara. Ta del 
av omskakande berättelser om 
vad som händer globalt och vad 
EFK gör för att både förebygga 
och hjälpa. Hör också om på vil-
ket sätt ett vanligt hantverk bli 
en väg ut ur ett slaveri och om 
hur du kan engagera dig! 

Karl-Johan Jonsson jobbar mot 
Människohandel i EFK Asien, 
Eva-Lena Hellmark är EFKs mis-
sionär i Aten och Anneli * är EFKs 
medarbetare i Asien. 

25. DEN ANDLIGA KAMPEN 
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Jag har inte svart bälte i and-
lig kamp. Jag är bara en vanlig 
pastor som vet att jag ibland kör 
huvudet i en osynlig mur. Det 
kan vara allt ifrån småsaker till 
sådant som hotar att lamslå hela 
församlingar. Man måste inte se 
onda andar överallt för att tro på 
att det ibland är just detta mot-
stånd vi ställs inför.   
Men hur tar vi då kampen på 
ett klokt sätt? Frågan är vik-
tig. Ibland har försöken skadat 
människor och splittrat kyrkan. 
Alltså är detta en församlings-

ledares försök att förstå hur vi 
kan ta rätt strid på rätt sätt, lik-
som vad ord som bön, försoning 
och ödmjukhet kan ha med allt 
detta att göra.

Micael Nilsson är pastor och 
föreståndare i Tabernaklet, Gö-
teborg.

26. FINNS DET ETT “KRISTET” 
SÄTT ATT VARA MILJÖVÄNLIG? 
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Att vara kristen är att vara ett 
vittne om att Guds rike är nära. 
Detta påverkar alla delar av 
våra liv, och har också med om-
händertagandet av miljön att 
göra. I en tid då miljöfrågor står 
högt på agendan är det aktuellt 
att fråga sig hur vi som kristna 
bör tänka och agera. Hur le-
ver vi som kristna i en tid av 
miljö- och klimatutmaningar? 
Finns det ett “kristet” sätt att 
vara miljövänlig? Vad får vi för 
redskap från vår tro, kyrkans 
tradition och Bibeln? Ett samtal 
om utmaningar, hopp och vad 
vi praktiskt kan göra som indi-
vider och kyrka. 

Erika Stacke är med i styrelsen 
för föreningen God jord - krist-
na för miljö och rättvisa. Hon 
är också aktiv i Saronkyrkan 
Göteborg. 
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Har ni funderat  
på att bli  

familjehem?

VI BEHÖVER FLER FAMILJER!

Vi arbetar med ensamkommande 

kriminalvården och socialtjänsten  
samt barn, ungdomar och föräldrar med 
barn från socialtjänsten. 

Vi behöver dig! Kontakta oss!
SKFH har tjugofem års erfarenhet av familje-
hemsvård genom kristna familjer från hela 
landet. Huvudman: Evangeliska Frikyrkan

Tel: 019-24 06 65 E-post: info@skfh.org  
www.skfh.org
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Lärjungaskola för tonåringar
– i din församling!

www.keyservants.academy
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... vi tror ock på  
Jesus Kristus,
hans enfödde Son,  
vår Herre ...

Mitt i kristenheten
64
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27. ORD OCH TONER TILL HJÄLP 
PÅ DIN VANDRING MED GUD 
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Längtar du efter att få stanna 
upp och få en stund med Gud 
och bibelordet i reflektion och 
stillhet? Ulla Käll är retreatleda-
ren och musikläraren som gär-
na tar gitarren till hjälp i både 
retreater och bibelmeditationer. 
Välkommen att mitt i en intensiv 
konferens låta orden, gitarrto-
nerna och stillheten ge impulser 
till den fortsatta vandringen. Uti-
från fokus på några ord får den-
na stund av stillhet ge återklang 
till vandringen med Gud. 

Ulla Käll är diakon, retreatledare 
och musiker. Hon bor numera 
i Norge och har arbetat med 
retreater på gårdar och i för-
samlingar i hela Norden. Hon är 
också författare och har gett ut 
flera CD-skivor. 

TORSDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

28. PER-ERIK HALLIN OCH BENGT 
JOHANSSON OM LIVET OCH 
MUSIKEN 
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Legenderna Per-Erik Hallin och 
Bengt Johansson är för första 
gången på gemensam turné! 
Per-Erik Hallin är pianisten och 
sångaren som turnerat med El-
vis Presley, spelat med Magnus 
Uggla, Carola, Ulf Lundell och 
Ted Gärdestad och tävlat i Me-

lodifestivalen. Bengt Johansson 
är gitarristen och musikern som 
släppt ett tjugotal plattor  och 
vars sånger tillhör de mest äls-
kade och sjungna i kyrkor och 
kapell i hela landet. Hans karriär 
präglats av två spår: sånger av 
tillbedjan marinerade i Psaltarens 
slitstarka böner och berättande 
sånger i singersongwriter-anda. 

Per-Erik Hallin och Bengt Johans-
son är två folkkära artister, här 
i samtal med Daniel Röjås i ett 
ärligt samtal om tron, musiken, 
motgångarna och glädjeämnena 
i deras liv.

29. KÄRLEKSBOOSTA   
ÄKTENSKAPET!
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Hemligheten bakom ett äkten-
skap som, även mellan helger 
och ledigheter, präglas av kär-
lek, glädje och harmoni – är 
goda vanor i vardagen. Det finns 
verkligen hopp om att ert äk-
tenskap kan få en ny kick, rent 
av en nystart! Ta del av under-
visning, erfarenheter och en hel 
del allvarliga och roliga exempel 
från verkliga livet och tjugofyra 
års äktenskap. 

Micke Gunnardo är skolkurator, 
parvägledare och uppskattad 
föreläsare i ämnet parrelation/ 
äktenskap med tjugo års erfa-
renhet. Han är fembarnspap-
pa, gift med Christin och driver 
Relationsfirman.se.
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30. TRO & TV-SERIER  
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING

Allt fler kollar serier – inte minst 
unga människor. I genomsnitt 
spenderar svensken sex timmar 
i veckan på att strömma film 
eller serier från nätet. Vi behö-
ver berättelser både som un-
derhållning och undervisning . 
Men vad är det vi tittar på? Och 
hur påverkar berättelserna oss? 
Kan serier hjälpa oss att få nya 
perspektiv på Gud och tron eller 
ger det oss en skev bild av livet 
och verkligheten?   

Johannes Roswall är teolog, lä-
rare på Örebro Folkhögskola och 
filmälskare. Aktuell med studie-
materialet Livet med serier. 

31. GÅR JORDEN UNDER NU? 
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Under det gångna året har ung-
domar, världen över, skolstrejkat 
för klimatet. Vad är kyrkans svar 
på deras rop? Eller är det kyrkans 
fel att det blivit så här? Har vår 
typ av kristendom nonchale-
rat bibeltexter som handlar om 
Guds omsorg om djur och na-
tur? Vad säger Bibeln om skapel-
sen egentligen? Gäller frälsning-
en också fjällbjörk och giraffer? 
Vi tittar närmare på vad Bibeln 
lär och vill säga. 

Eleonore Gustafsson är pastor 
i EFK, bibellärare, skribent och 
församlingsplanterare i stadsde-
len Berga i Linköping.

FREDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

32. FRANK MANGS – PERSONEN 
OCH DEN SPECIELLA TONEN
PLATS: LADAN
Ingen person har betytt så myck-
et för Torpkonferensen som 
Frank Mangs. Vid mer än sextio 
tillfällen predikade han och gjor-
de djupa avtryck i människors 
liv. Hans tilltal och ton var unik 
och personlig – en sång om Li-
vet.  Frank Mangs liv, kamp och 
gärning har betytt oerhört myck-
et för många människor. Två av 
dessa är Tomas Munkas Larsson 
och Mats Larsson.  I ett kreativt 
personligt  samtal med Frank 
Mangs, hans person,  predik-
ningar och texter söker de förstå 
vad han betytt och vad han kan 
betyda.

Tomas Munkas Larsson är konst-
när och evangelist. Mats Larsson 
är Frikyrkohistoriker och lärare 
på Götabro bibelskolor. 

OBS! Detta seminarium pågår till 
kl 15:30 

33. NÄR TRON PRÖVAS
PLATS: STALLBACKSTÄLTET
På samma sätt som att tron för-
djupas och sprids, så prövas den 
också, om och om igen. Vad sä-
ger Bibeln om prövningar? Och 
vad gör prövningarna med en 
människa? Det här är undervis-
ning i skärningspunkten mellan 
ett själavårdssamtal och ett bi-
belstudium. På ett personligt sätt 
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resonerar Mikael Hallenius om 
den här typen av frågor utifrån 
sin nya bok som handlar om när 
tron prövas. 

Mikael Hallenius är pastor i för-
samlingen Mötesplatsen, Örebro, 
lärare på Örebro Teologiska Hög-
skola, författare och ofta anlitad 
talare. Aktuell med boken Om 
trons prövning i sin trilogi om tro. 

34. HOPP FÖR DEN FÖRFÖLJDA 
KYRKAN 
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Miljoner kristna förföljs idag för 
sin tro. Att tillbe och berätta 
om Jesus kan vara förenat med 
livsfara. Vi kan tycka att denna 
verklighet är långt från Sverige, 
men i år har det kommit nära 
inte minst genom konvertitfrå-
gan. Detta seminarium ger dig 
en uppdaterad bild över läget för 
många förföljda kristna utöver 
världen idag. Hör berättelserna, 
reagera och agera! Det finns sa-
ker vi kan göra! 

Peter Paulsson är ledare för Open 
Doors, Hans Lindstrand, insam-
lingsansvarig i EFK, Helen*, EFKs 
regionledare för EUMENA.

35. GUD OCH SÅNT – VAD SKA 
DU SVARA?
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Alla får vi frågor från barn och 
ungdomar som handlar om 
tron. Hur hittar jag rätt partner? 
Är den kristna tron den enda 

sanna? Får en kristen titta på 
porr? Hur och vad ska man sva-
ra på sådana frågor? I det här 
seminariet medverkar tre pas-
torer och författare. De svarar 
både på hur man kan svara på 
frågor och ger även exempel 
på några av alla de frågor de 
själva besvarat i en ny bok.  

David Fiske är pastor i Kristina-
kyrkan, Lindesberg. Isak Spjuth 
är pastor: Filadelfiakyrkan 
Örebro och Fredrik Wenell är 
ledarutvecklare på Sverigepro-
grammet och lärare på ALT. Till-
sammans medverkar de i boken 
Gud och sånt – 1000 frågor, 100 
känslor och 29 svar. 

36. FÖRSAMLINGEN PÅ NÄTET – I 
KONKURRENS MED INFLUENCERS
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Svenskar är ett av världens mest 
uppkopplade folk och ändrar 
snabbt sina medievanor. Mobi-
len är numera vårt huvudsakli-
ga  verktyg för kommunikation 
och  informationsinhämtning. 
Hur kan f   örsamlingens kom-
munikation se ut på nätet och 
hur gör man för att inte drän-
kas och misslyckas i bruset av 
allt annat?

Anders Axklo har under de senas-
te tio åren arbetat i olika aspekter 
av mediabranschens transforme-
ring till en digital verklighet, och 
arbetar idag som försäljningschef 
på Dagen.
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LÖRDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

37. ANDLIGT FÖRÄLDRASKAP I 
VÅR TID
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Hur kan vi få betyda mer för 
unga ledare? Och vad innebär 
andligt föräldraskap? Agneta 
och Mikael Hallenius har lång 
erfarenhet av att följa människor 
på deras väg mot en mogna-
re tro – både som mentorer 
och vägledare. Undervisning-
en innehåller råd, riktlinjer och 
uppmuntran till att vara föräld-
rar i tron, något som den yngre 
generationen behöver. Delar av 
seminariet hölls på EFKs dagar 
för medarbetare 2018 och var 
mycket uppskattat.  

Agneta och Mikael Hallenius har 
planterat två församlingar. Sedan 
2006 är de tillsammans pastorer 
i församlingen Mötesplatsen, 
Örebro. De delar en längtan att 
sprida evangeliet och fortsätta att 
utrusta nästa generations ledare.

38. KARTAN RITAS OM MED 
MISSION FRÅN SYD TILL SYD 
PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET
Historiskt sett har missionä-
rer rest från norra halvklotet 
till länder i syd för att predika, 
hjälpa och undervisa. Idag är 
verkligheten en annan. Kar-
tan har ritats om och de flesta 
missionärer idag är utsända 
från kyrkor i det globala syd. 
EFKs systerkyrka CIBI i Brasilien 
sänder många missionärer till 

hela världen. Hur samverkar vi 
i internationell mission utifrån 
den nya kartan? Möt ledare och 
missionärer från Brasilien, inspi-
reras och få idéer på hur vi kan 
samverka globalt för att fullgö-
ra uppdraget. 

Bertil Ekström, EFKs missionär, 
Anna-Maria Jonsson, EFKs regi-
onledare i Latinamerika/Iberiska 
halvön och Silas Valério, CIBI- 
missionär i Sverige medverkar 
tillsammans med samfunds- och 
kyrkoledare från CIBI. 

39. DRIVEN AV KÄRLEK
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Han har varit med om mycket! 
Han har sett under och tecken 
som får många att häpna. Super-
kristen och väldigt modig? Nja, 
snarare driven av kärlek att dela 
tro både på hemmaplan och re-
sande fot, inte minst i Asien och 
Afrika. Men sida vid sida med det 
mirakulösa finns det svaga och 
sårbara närvarande i den egna fa-
miljen. Gud är ändå god, hävdar 
Rickard. Jesus kärlek finns där och 
kallelsen är att kunna göra skillnad 
i människors liv. Ett verkligt upp-
muntrande seminarium om att se 
och våga drivas av Guds kärlek. 

Rickard Lundgren är gift med Ka-
rin och har tre barn. Han är rikse-
vangelist i Equmeniakyrkan, sam-
ordnar församlingsgrundande i 
västra Sverige och har grundat 
Gå ut mission. 
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40. HAN, HON, HEN – HUR KAN 
MAN TÄNKA SOM KRISTEN?
PLATS: KAPELLET GÖTABRO
Idag verkar det vara alltfler som 
kämpar med att komma på vem 
man är. En del brottas med vil-
ket kön man vill beskriva sig som 
eftersom de som finns till hands 
verkar för snäva och inskränkta. 
Många vill idag också öppna upp 
hur vi ska se på könsidentitet. 
Problemet med att känna sig 
hemma i en könsidentitet har 
fått en egen beteckning – köns-
dysfori. Men hur kan man tänka 
som kristen? Säger Bibeln något 
om det? Hur ska vi som försam-
lingsrörelse göra?

Fredrik Wenell är lärare på ALT 
och ledarutvecklare i EFKs Sveri-
geprogram.

LÖRDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

41. DRÖMMEN OM EN JESUS-
RÖRELSE
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Jesus startade en rörelse av lär-
jungar genom att möta människ-
ors behov, predika evangeliet och 
göra lärjungar. När han uppstått 
sände han dem ut i hela världen 
och samlade dem i församlingar. I 
min församling Korskyrkan Stock-
holm, drömmer vi om en sådan Je-
susrörelse, säger Richard Hultmar. 
Vi tar också medvetna missionella 
initiativ för att nå människor i de-
ras vardag. I seminariet får du en 
genomgång av hur Jesus byggde 
sin rörelse. Du får också höra om 
Korskyrkans erfarenheter från ar-
betet med missionella initiativ. 

Richard Hultmar är sedan fyra år 
tillbaka föreståndare i Korskyr-
kan Stockholm, med erfarenhet 
av pionjärarbete i Sverige och 
Ryssland.
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GE ENKELT!

Tack för din gåva!

Nu är det enkelt att ge - och gåvorna går till det 
ändamål som omtalas i pågående möte.

SWISH | Sänd till 900 4037

BANKKORT |   
Före, under eller efter möten kan du ge din 
gåva via kortterminaler i Ladan.
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SHOPPA SECOND
HAND PÅ TORP

Gör ett besök i vår popup-butik på 
Torp. Vi har kläder, accessoarer, 
inredning, böcker, leksaker och prylar. 
Genom att handla hos oss hjälper du 
till att förlänga livet på sådant som 
annars hade slängts! Dessutom 
bidrar du till Ge för Livets projekt runt 
omom i världen. Bra för människa, planet 
och plånbok helt enkelt. Välkommen!

ÖPPET HELA 
TORPVECKAN KL 10-22
STALLETS NEDRE PLAN
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