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Valkommen  till 

Vilken glädje det är att efter två år av pandemi nu får slå upp de stora 
portarna till Torpladan igen. Vi önskar dig varmt välkommen hit. Kanske 
har du varit här många gånger förut och har längtat tillbaka lika mycket 
som vi. Kanske är du här för första gången och då är du lite extra 
välkommen. 

Detta är en speciell plats. Här har människor samlats för att möta både 
varandra och Gud sen 1887. Från denna plats har sedan människor 
sänts ut för att bära budskapet om helande och hopp till världen. 

När vi samlas denna gång så gör vi det i skuggan av pandemi, klimat-
hot och krig. De stora frågorna väcks. Hur ska allt detta sluta? Hur ska 
det gå för mänskligheten?

I den här tiden ger aposteln Johannes oss en glimt av vad som ska 
hända, i Uppenbarelseboken 5. Det är en vision som väcker hoppet 
i oss på nytt. Trots mörka skuggor rörs det upp en sång i Guds folk, 
en sång om hopp. Vår bön för Torpkonferensen 2022 är att rädsla, 
förvirring och modlöshet ska ge vika och att vi i stället får fyllas av tro, 
klarsynthet och mod.

Så vi ställer oss i raden av alla dem som varit på denna platsen förut; vi 
möter varandra, vi möter Gud och sedan bär vi budskapet vidare. Det 
finns helande och hopp för vår värld!

Linalie Newman & Ingemar Forss, 
Missionsdirektorer Evangeliska frikyrkan

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

Camping
Campingen öppnar lördagen den 18 juni kl. 10.00. Torp har en 
stor camping och alla får plats även om förbokningen är full. 
Telefon till Campingreceptionen 070 -351 61 61 (öppen 18-26 
juni). El finns tillgänglig från lördagen.

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

Hyra av husvagn
På annons.torpkonferensen.nu hittar du vår husvagnsförmed-
ling, 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 Torpreceptionen på 
telefon 019-16 76 00.

Parkering för dig med funktionsnedsättning
Det finns ett antal parkeringsplatser för dig som har en funk-
tionsnedsättning i nära anslutning till Ladan. Till dessa behövs 
parkeringstillstånd, som hämtas ut i Torpreceptionen.

Ordningsföreskrifter
Särskilda ordningsföreskrifter gäller på Torps camping. Mer infor-
mation fås vid incheckning. Samma information finns även på 
Torps hemsida: torpkonferensen.nu.
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Försäljning
All försäljning av trycksaker, med mera inom kon-
ferensområdet sker i huvudsak av Nya Musik. Affi-
schering, utdelning av trycksaker och övrig reklam får 
endast ske efter samråd med Torpkonferensens pro-
jektledning. 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 sidan 75.

Hundar
Hundar är välkomna till Torp. Det är inte tillåtet att ta 
med hunden in i våra offentliga lokaler, tält och mat-
ställen. Respektera människor med allergi eller de som 
kan vara rädda för hundar. Håll din hund kopplad på 
området. På campingen får hundarna inte bo i gångar-
na mellan husvagnarna. Beakta att skuggig parkering 
på området saknas.

Konst på Torp
Missa inte  vår fantasiska konstutställning som pågår 
i Magasinet (matsalen). Det är flera konstnärer med 
olika tekniker som ställer ut. Om du köper konst går 
20 % av priset till Torpkonfensen. 

WIFI
Du kan köpa wifi som fungerar på 
området. Kostnad: 20 kr/dag eller 
100 kr/vecka. OBS! Ej för strea-
ming utan lättare användning 
som surf, mail och sociala medier.
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Konferensradio
Torpradion sänder bibelstu-
dium, möten, intervjuer och 
annat från konferensen under 
hela veckan. För exakt frekvens 
och tider, se info på området el-
ler hemsidan. Torpradion finns 
även på instagram @torpradion

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  09:30-19:00
  Tisdag   09:30-22:00
  Onsdag-Torsdag  11:30-22:00
  Fredag-Lördag 11:30-22:00
  Söndag   11:30-15:00

Telefonnummer Torpreceptionen:  019 -16 76 00 
  Campingreceptionen:  070 -351 61 61

Konsert- och seminariepass
Det mesta under torpkonferensen är gratis, men några program-
punkter kostar. Det går att köpa lösbiljetter till konserter och semina-
rier eller ”Torparmbandet” som ger fritt inträde till alla seminarier 
och de flesta konserterna. Undantag: Konserten med Michael W 
Smith (lördag) ingår inte i passet. Konserten med Gladys del Pilar (sön-
dag) ingår inte i passet men den med armband kan köpa rabatterad 
biljett för 50 kr (ordinarie pris 200 kr).

Armbandet är inte personligt och kan köpas i Bildas seminariedisk 
eller Torpreceptionen. OBS! Lösbiljetter säljs enbart hos Bildas semi-
nariedisk på nedervåningen i Stallet. 

Priset för armbandet är:
Mån-sön  450 kr.  Tor-Sön 350 kr.
Ons-Sön 400 kr.  Fre-Sön 300 kr.
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Torp på andra språk

Tolkning till arabiska, persiska och ukrainska
Tolkning finns från och med torsdag kväll till och med söndag förmiddag 
under samlingarna i Ladan. Det kommer även att finnas program på per-
siska/dari, arabiska och ukrainska under veckan. 

Håll koll på Facebook och Torpkonferensens webb.

Sjukvård 
Kontakta värdar eller Torpreceptionen vid behov av 
sjukvård vid tillfälliga sjukdoms- och olyckstillbud. 
Hjärtstartare finns på området.

Snabbköp
Butiken är placerad i Magasinet i anslutning till matsalen. 
Här kan du handla dagligvaror.

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 mö-
tesvärdarna efter platser med 
tolkning.

The services in Ladan will be trans-
lated to English. Ask the stewards 
at the service for reserved seats.

OBS!
Fredag & Lördag kl 16.30

Möten på persiska/dari 
i Stallbackstältet.

Möten på arabiska 
i Gårdstältet.

Möten på ukrainska/ryska
 i Parktältet.
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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 och även de som uppvisar ukrainskt pass.
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Stallet våning 1 
Nya Musik | Seminariedisk | Utställningar | Second Hand   

Stallet våning 2 
Utställningar | Café Stallbacken | Seminarieplats 
Scen | Läsaren | Småbarnsmusik

Torp Arena 
Husvagnsscenen | Tribe of Judah | Beachvolleyplan 
Körskola | Aktivitetsarena | Hoppborg  
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Bön på
På konferensen finns det möjlighet 
att ta del av eller betjäna människor 
i, personlig förbön, bönestafett 24-7, 
eller stillsam bön i Paviljongen. Varför 
inte gå pilgrimsvandringen eller mer 
organiserat ansluta till en morgonbön 
(med rörelse) för att möta dagen med 
tankarna kvar i en bibeltext. 

I konferensens hjärta mitt emot kios-
ken finns bönehuset. Där kan du inspi-
reras till kreativ bön för 
alla åldrar samt skriva 
upp dig på ett böne-
pass för att vara med 
och täcka konferen-
sen dygnet runt i 24-
7-bön. Du kan även 
vandra genom parken 
med bönestenar och 
be för olika länder 
runt om i världen.  

Som du märker finns bön i alla former 
på Torpkonferensen. Vår ambition är 
att inspirera till bön oavsett form och 
samtidigt vara en plats där du kan få 
tränas för att fortsätta be på olika sätt 
hemma och i din församling.

Mer information om bönen hittar du 
på torpkonferensen.nu 

Bönehuset
Bönehuset är en plats för bön, kreati-
vitet och tillbedjan där du som konfe-
rensdeltagare är välkommen att ta tid 
med Gud, när du vill, dygnet runt! 
I bönehuset pågår 24-7-bön och vi 
hjälps alla åt att omsluta konferen-
sen i bön dynet runt. Du kan boka 

bönepass á en timme på länken 
eller via QR-koden nedan. Det går 
också att boka pass genom att 
skriva upp sig på schemat utanför 
bönehuset. 

https://pray.24-7prayer.com/sign-
up/d43e97 

Vi har även öppna 
samlingar under 
veckan där vi på 
olika sätt utfors-
kar bön tillsam-
mans. Följ oss gär-
na på instagram  
@bonehuset för 
mer info under 
veckan.

Bönestenarna  
I parken bakom herrgården, finns 
stenar med namn på varje land-
skap i Sverige 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 eller 
gemensam stund av bön.

Ett stilla rum
I Paviljongen vid Herrgården 
finns en plats där man kan dra 
sig undan i stillhet och bön. Vid 
21:30 varje kväll (tisdag-fredag) 
ber vi inför natten och gör en 
kärleksfull tillbakablick på dagen.
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Örat: Själavård och 
andlig vägledning
Ta chansen att få samtala med 
en erfaren pastor eller själavår-
dare om det som känns viktigt 
för dig just nu! Det kan hand-
la om något som händer i ditt 
liv, tron eller andra tankar och 
funderingar som du skulle vilja 
dela med någon som lyssnar 
och inte dömer. Du kan kom-
ma själv eller tillsammans med 
make/maka/barn eller någon 
annan. Det personliga samtalet 
är en möjlighet att få en glimt 
av Gud mitt i allt.

Boka tid både före konferensen 
och på plats via www.torpkonfe-
rensen.nu/orat

Vill du få hjälp att boka tid är 
du välkommen till vår stuga 
på kullen bakom mattorget 
tisdag-lördag kl. 10-12 och 14-
16, så hjälper vi dig.

Personlig förbön
I samband med bibelstudier, guds-
tjänster och nattmöten inbjuds det 
ofta till förbön. Under veckan behövs 
det därför många förebedjare som vill 
vara med!

Förebedjare som vill vara med och be-
tjäna träffas 45 min innan samlingen 
i “B så får du C”- rummet i Ladan. 
Inför nattmöte ses man i matsalen.

Som förebedjare vill vi att du ska 
finnas med i en lokal församling 
och därifrån ha en rekommenda-
tion. Du anmäler dig som förebed-
jare på Torpkonferensens hemsida 
eller i konferensbyrån. För dig som 
är ny finns möjlighet att få gå bred-
vid en mer erfaren förebedjare.

Pilgrimsstig
Med startplats vid bönestenarna 
kan du gå en 2 km lång pilgrims-
stig. Längs med stigen finns statio-
ner med bibelord som uppmuntrar 
till meditation och tid med Gud.
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Varmt välkomna till 

BARNKONFERENSEN
Vi vill att alla barn ska trivas på Torp! Därför finns det massor av spän-
nande samlingar och aktiviteter under veckan. Vissa samlingar under 
veckan är särskilt riktade till er som familj att gå på tillsammans! På 
Barnkonferensen får vi tillsammans dyka in i Bibelns berättelser och se 
att vi är många som tror på Jesus och vill vara kompisar med honom. Vi 
kommer att prata, sjunga, leka och busa. Välkomna också att leka på 
Lekplatsen och vid Torp Arena. Kom ihåg att då ta en förälder med dig!  

Småbarnssång 0-3 år
Varje förmiddag sjunger vi barn- 
sånger, rör oss till musik och spelar 
på rytminstrument. Här får du träf-
fa andra föräldrar med barn och 
tillsammans gör vi det till en härlig 
upplevelse för konferensens mins-
ta deltagare. Vi håller till på Stal-
lets övervåning och där finns även 
möjlighet att köpa/värma barnmat. 

Frida Öberg & Ann-Sofie Wettéus

Kalas 4-8 år
På Kalas blir det berättelser från Bi-
beln, sång, bön och annat skoj! Så-
klart kommer även vår maskot Rävy 
till Kalas! Här är några av dem vi 
kommer möta under Kalas-mötena! 
Vi hälsar på hos Professor Jim som 
alltid pratar på rim och vi får besöka 
olika platser i Bibeln och träffa perso-
ner där. Häng med i sånger, drama 
och allt annat skoj som vi hittar på!  

Maria Furusand, Josefin Ja-
cobsson, Linda Sjöberg & Hele-
na Hultman med team 

Kliv rakt in i bibeln! Vi gör en resa 
med hjälp av vår fantasi och får 

möta kända bibelpersoner genom 
teater, bilder, ljud och rörelser. 
Lisa Eiderbrant 

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

Urban Hussmo & Jörgen Lithell

Schvung ACTION 9-11 år 
Häng med på Schvung action! 
Fartfyllda lekar och aktiviteter! Det 
är bara att komma till samlings-
platsen när det börjar. 

Sebastian Furusand & Mattias 
Bokenblom med flera.

Diggit 11-13 år
Känner du dig för gammal för 
barnmöten men för ung för Tonårs-
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mötena? Välkommen till Diggit! 
Vi gör i år en nystart med ett lite 
nytt upplägg! Diggit kommer att 
innehålla bibelsnack, lekar, dis-
kussioner, bön och samtal. 

Anna Klement med team.

Barnteater
Frasses Allservice
På lördag eftermiddag blir det 
fest med Barnteatern ”Frasses 
Allservice”. Ensamhet är en 
känsla vi alla känner igen - både 
små och stora. På Frasses All-
service är det inte bara Kluriga 
Clay som känner sig ensam. 
Möt Clay, Beda Bengtsson, 
journalist Kajsa Qvist och deras 
vänner när de gör viktiga upp-
täckter i Frasses gamla Bibel. 

I rollerna: Anna Hansen, Erica Persson, 
Josef Norresjö, Ulrika Carlsson och 
Susanne Olofsson. Husband under 
ledning av Jonas Ottosson. 

Familjeaktiviteter
Torsdag-söndag kl 13.00 är det 
familjeaktiviteter på Arenan. Kom 
som familj och ha kul tillsammans 
med massa andra familjer!

Family.Fit 
Torsdag & lördag
Family.Fit är ett koncept där 
träning, lek och rörelse kombi-
neras med bibelläsning, samtal 
och bön. Family.Fit anpassar ni 
enkelt efter era förutsättningar. 
Passet är för hela familjen och 
leds av Åsa & Thomas Björk.  

FamiljeKRIK 
Fredag & söndag
Häng med på roliga lekar och puls-
höjande aktiviteter! På fredag kör vi 
Mästarnas Mästare & Bäst i Test och på 
söndag så blir det MEGA-KALLEKAOS.  

Föräldrapeppen
”Kristen familj i idrottsvärlden”
Åsa Björk och Mattias Ottestig delar sina 
erfarenheter om att vara kristen familj i 
idrottsvärlden. Hur gör man exempel-
vis när kyrkan krockar med match och 
träning? Åsa & Mattias har inga färdiga 
svar men delar med sig av erfarenheter, 
tankar samt utmanar till att tänka missi-
onellt i de föreningar man är aktiv i. 

Måndag 20 juni 
15:00 INVIGNING VID   
 HUSVAGNSSCENEN

Tisdag 21 juni
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET  
 Pågår till 11:15 
 KALAS KICK OFF! I MAGASINET 

 Pågår till 11:30  
 SCHVUNG I STALLBACKS- 
 TÄLTET 
 Pågår till 11:30  
 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET  
 Pågår till 12:00  
14:00 RÖR DIG MED RÄVY I  
 LEKPARKEN Pågår till 14:15  
14:00 MISSIONÄRSBARNS- 
 TRÄFF I EFK VÄRLDEN 
 Kom o träffa andra i samma  
 situation som du! 

PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN 17
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16:00 KALASMÖTE I MAGASINET  
 Pågår till 17:00  
 SCHVUNG ACTION!  
 Uteaktiviteter. Samling i parken. Pågår till 17:00 

Onsdag 22 juni 
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET 
 Pågår till 11:15  
 KALASMÖTE I MAGASINET MED MR. GORAN  
 Pågår till 11:30 
 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET 
 Pågår till 11:30  
 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET  
 Pågår till 12:00  
14:00 RÖR DIG MED RÄVY I LEKPARKEN 
 Pågår till 14:15  
15:00 FÖRÄLDRAPEPPEN I BÖNEHUSET   
 ”BE MED DITT BARN” 
16:00 KALASMÖTE I MAGASINET  
 Pågår till 17:00 
SCHVUNG ACTION! BILDJAKTEN. 
 Samling i Tonårstältet. Pågår till 17:00 

Torsdag 23 Juni 
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET  
 Pågår till 11:15 
 KALASMÖTE I MAGASINET  
 MISSIONSMÖTE MED CORNELIA NEWMAN MED TEAM 
 Pågår till 11:30 
 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET  
 Pågår till 11:30 
 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET  
 Pågår till 12:00 
13:00 FAMILY FIT PÅ ARENAN 
14:00 RÖR DIG MED RÄVY I LEKPARKEN 
 Pågår till 14:15 
15:00 FÖRÄLDRAPEPPEN I CAFÉ SION 
 ”KRISTEN FAMILJ I IDROTTSVÄRLDEN”

SMÅBARNSSÅNG

URBAN HUSSMO
JÖRGEN LITHELL

SCHVUNG
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16:00 KALASMÖTE I MAGASINET 
 Pågår till 17:00 
 SCHVUNG ACTION! POSITION X 
 Samling i Tonårstältet Pågår till 17:30 

Fredag 24 Juni 
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET 
 Pågår till 11:15  
 KALASMÖTE I MAGASINET 
 Pågår till 11:30  
 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET 
 Pågår till 11:30 
 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET 
 Pågår till 12:00 
13:00 FAMILJEKRIK PÅ ARENAN 
 Mästarnas mästare/bäst i test 
14:00 RÖR DIG MED RÄVY I LEKPARKEN 
 Pågår till 14:15 
16:00 MIDSOMMARFIRANDE I PARKEN

Lördag 25 Juni 
10:30 SMÅBARNSSÅNG I STALLET  
 Pågår till 11:15  
 KALASMÖTE I MAGASINET  
 Pågår till 11:30 
 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET  
 Pågår till 11:30 
 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET  
 Pågår till 12:00  
13:00 FAMILY FIT PÅ ARENAN 
14:00 RÖR DIG MED RÄVY I LEKPARKEN 
 Pågår till 14:15 
15:00 BARNTEATER FRASSES ALLSERVICE I MAGASINET  

Söndag 26 Juni 
10:30 GUDSTJÄNST I LADAN 

13:30 AVSLUTNING: MEGA-KALLEKAOS! PÅ ARENAN 
 Läs mer på sidan 24. 

PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN

FRASSES 
ALLSERVICE
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band i samband med aktiviteter i 
tältet under veckan. Programmet 
är fullspäckat med förväntans-
fulla talare, lovsång, konserter, 
luncher, lekar, häng, workshops, 
sport och så mycket mer. Denna 
vecka möter vi Gud tillsammans 
på så många olika sätt. Varmt, 
varmt välkommen att vara med!   
  
För att du verkligen ska ha 
koll på vad som händer varje 
dag, följ @tonarskonferensen 
på instagram! Där hittar du 
också mer info om våra tala-
re, teman och mycket annat! 

PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

Efter en märklig tid är vi nu till-
baka. Vi är så otroligt glada över 
att få välkomna er till ÅRETS 
TONÅRSKONFERENS! Senast vi 
sågs på TORP expanderade Ton-
årskonferensen (TK) mycket, och 
detta har vi tänkt fortsätta med. 
Vi har behållit mycket men ock-
så slagit på stort med flera nya 
programpunkter inför årets bästa 
vecka! På vårt eget festivalområ-
de Nasaret hämtar du ditt kon-
ferensband som i år ger dig fritt 
inträde på ALLA seminarier på 
TORP! Bandet är för dig som är 
13-19 år. Kom till incheckningen 
kl 10-13 mån-ons eller hämta ditt 

MÅNDAG 20 juni

15:00 Invigning | HUSVAGNEN 
19:00 Gudstjänst | LADAN 
 Kom innan 18:50 för att knipa en av de  
 reserverade platserna längst fram! 
22:00 Nattmöte | MAGASINET 
 Talare: Edvard Fredén  
 Musik: Benjamin Sundberg med team  
23:30 sent Nasaret
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Allt som  
händer finns 
inte med i 
programmet! 
Missa ingen 
tävling, tid, plats 
eller spontan- 
turnering utan 
följ @tonars- 
konferensen 
på Instagram & 
Facebook!

TISDAG 21 juni

09:30 Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSSCENEN   
10:30 Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
11:15 Grej of the Day | NASARET 
 (Ej vid spöregn) 
12:00 Käk- Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET 
13:15 Undervisning och lovsång  | TONÅRSTÄLTET  
 Tema: Tro, vetenskap och neandertalare 
 Talare: Mattias Engström 
 Musik: Open Heaven 
14:00- 14:45 Missionärsbarnsträff   EFK-VÄRLDENTÄLTET 
 Är dina föräldrar också missionärer? Kom  
 och träffa och inspireras av andra i samma  
 situation som du! 
16:00 KRIK- Lekar |  ARENAN 
19:00 Gudstjänst | LADAN 
 Kom innan 18:50 för att knipa en av de  
 reserverade platserna längst fram! 
22:00 Nattmöte | MAGASINET 
 Talare: Frida Widlund 
 Musik: Benjamin Sundberg med team 
01:00  Den sena sena showen | TONÅRSTÄLTET 
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PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

ONSDAG 22 juni

09:30 Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSSCENEN 
10:30 Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
11:15 Grej of the Day | NASARET 
 (Ej vid spöregn) 
12:00 Käk- Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET 
13:15 Undervisning och lovsång | TONÅRSTÄLTET 
 Tema: En artist och lärare mot sexhandel och  
 prostitution 
 Talare: Emma Mccallion 
 Musik: Open Heaven 
16:00 KRIK- Fotbollsturnering | ARENAN 
16:30 Workshop med REACH | NASARET 
 Tema: Profetisk evangelisation. Utrustas och 
 öva i att lyssna in Gud över andra människor. 
 Ett roligt och spännande sätt att dela med sig 
 av Jesus!  
19:00 Gudstjänst | LADAN 
 Kom innan 18:50 för att knipa en av de reser- 
 verade platserna längst fram! 
22:00  Nattmöte | MAGASINET 
 Talare: Ingemar Forss  
 Musik: Benjamin Sundberg med team   
01:00  Den sena sena showen | TONÅRSTÄLTET

 
TORSDAG 23 juni

09:30 Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSSCENEN 
10:30 Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
11:15 Grej of the Day | NASARET 
 (Ej vid spöregn) 
11:45 VIP-lunch | TONÅRSTÄLTET 
 Anställda för unga bjuds på lunch och pepp!

Torp Arena är området med action! Här kan 
du hänga, sporta och leka. KRIK, Kristen 
Idrottskontakt, håller varje eftermiddag 

i en fartfylld turnering för alla på 
Tonårskonferensen.  

Välkomna!
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PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

12:00 Käk- Ta med din lunch | HUSVAGNSSCENEN 
13:15 Undervisning och lovsång - Tonårstältet  
 Tema: Röster 
 Talare: Andreas Häger- Ny Generation     
 Musik: Open Heaven 
16:00 KRIK- Spikeballturnering | ARENAN 
17:30  Workshop med REACH | NASARET 
 Tema: Lär dig dela din story.  
 Alla har en historia med Jesus, oavsett om den är enkel   
 eller spektakulär så är den dynamit för den handlar om Gud.  
19:00 Gudstjänst | LADAN 
 Kom innan 18:50 för att knipa en av de reserverade plat- 
 serna längst fram! 
22:00 Nattmöte | MAGASINET 
 Talare: Anney Haglund  
 Musik: Benjamin Sundberg med team 
23:30- Sent häng i Nasaret 
00:00 Klubblovsång i Magasinet 
 Robin Bergman 
01:00  Den sena sena showen | TONÅRSTÄLTET

 
FREDAG 24 juni 
 
09:30 Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSSCENEN 
10:30  Diggit | TONÅRSTÄLTET (11-13 år) 
11:15  Grej of the Day | NASARET 
 (Ej vid spöregn) 
12:00  Käk- Ta med din lunch | TONÅRSTÄLTET 
13:15  Undervisning och lovsång | TONÅRSTÄLTET 
 Tema: Antingen eller, eller både ock?  Om tro och idrott.   
 Talare: Mattias Otterstig-KRIK   
 Musik: Open Heaven  
16:30 KRIK- Bumperballs | ARENAN 
19:00 Gudstjänst | LADAN 
 Kom innan 18:50 för att knipa en av de    
 reserverade platserna längst fram! 
22:00 Nattmöte | MAGASINET 
 Talare: Helder Favarin 
 Musik: Benjamin Sundberg med team 
01:00  Den sena sena showen | TONÅRSTÄLTET
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LÖRDAG 25 juni

09:30 Vakna med Husvagnen | HUSVAGNSSCENEN 
10:30 Diggit - Tonårstältet (11-13 år) 
11:15 Grej of the Day | NASARET 
 (Ej vid spöregn) 
11:45 VIP-lunch | TONÅRSTÄLTET 
 Anställda för unga bjuds på lunch och pepp! 
12:00 Käk- Ta med din lunch- Husvagnsscenen 
13:15 Undervisning och lovsång - Tonårstältet 
 Tema: Holy spirit activate 
 Talare: Mikaela Holgersson 
 Musik: Open Heaven 
16:00 KRIK- Beachvolleybollturnering- Arenan   
 Öppen för alla åldrar! 
19:00 Gudstjänst | LADAN 
 Kom innan 18:50 för att knipa en av de  
 reserverade platserna längst fram! 
22:00 Lovsångskonsert med    
 Michael W Smith – Ladan  
 För dig med tonårsband: halva priset på  
 biljetten! Biljetten köps i Torpreceptionen!  
 Kontakta TK:s ledare om du vill ha biljett  
 men inte möjlighet att betala!  
23:30-  sent Nasaret 
00:00 DJ Hallasen | MAGASINET

 
SÖNDAG 26 juni

10:30 Gudstjänst | LADAN 
 Talare: Britta Hermansson 
 Musik: Joakim Liebgott och Benjamin  
 Sundberg med team. 
13:30 MEGA KALLE-KAOS | ARENAN 
 KRIK leder oss i leken KALLE-KAOS för alla  
 åldrar!

På vårt 
eget festival- 

område Nasaret kan du 
spela spel, träffa nya vänner, få 

förbön, käka pannkakor, hänga och 
mycket mer!  

PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN24



Götabro
EN DEL AV ÖREBRO FOLKHÖGSKOLA

SUN
SEA
SAND
WIND 
since 1973 www.bodagarden.nu

För barnen. 
Och världen de drömmer om. 



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 plat-
sen den bästa. Här får du träffa 
människor som älskar Jesus, inspi-
ration och utmaning. Välkommen 
att köpa dig en finkaffe, sitta ner 
en stund eller spela sällskapsspel. 
 
Kvällens höjdpunkt hittar du i vårt 
tält mellan kvälls- & nattmötet, 
då bjuds det sköna program. I 

år fylls vår scen av livemusik av 
Treeroots och Akosia. Vi har 
också en ”Fråga teologen”, ett 
Musikquiz och ett Missionsbingo 
(vad är det? ja, det får vi se… 
men mission och bingo, typ.) 
Dessutom, ingen sommar utan 
Allsång. Albin tar över scenen 
och leder oss i en oförglömlig 
kväll. Alla älskar att vråla Carola! 
 
Vi kan lova att det blir sång, 
skratt, stämning och vär-
me på denna scen. Så ta 
med dina vänner och kom! 

”Nu i en tid, där mycket stadigt börjat gunga, vill jag 
ändå höja rösten och sjunga”

TREEROOTS

TREEROOTS 
Treeroots är ett band som spelar musik av sång-
aren och låtskrivaren Karolina Cederqvist. De 
bjuder på jordnära låtar med himmelsk touch, i 
gitarrbaserad singer songwriterstil. Texterna är 
sprungna ur ett liv i tro och en längtan att leva 
nära. Musikerna har sina rötter i Immanuelskyr-
kan Örebro. 

 - med fokus på unga vuxna
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Vi utbildar för församlingens uppdrag

ALTutbi ldning.se

Arrangeras av: Teen Challenge Sverige,Götabro bibelskolor, Bibeln idag 
och Svenska Bibelsällskapet

ProgRam 21:00
Treeroots

Missionsbingo 
med Krister ”Kricka” Petersson. 

Akosia

Allsång 
med Pastor Albin Åkesson 

Musikquiz 
Christian Alderblad med vänner.

Fråga teologen? 
med Olof Brandt. 

Man

Tis

ONs

Tor

FRe

Lor

AKOSIA
Örebrobandet Akosia har spelat 
tillsammans i 15 år. Musiken och 
uttrycket i låtarna har genom 
åren rört sig i takt med livet självt, 
men med en grund i reggaemu-
siken. Emma och Martin Ahlbäck 
skriver musiken och omger sig 
med fantastiska musiker. Akosia 
går hem både hos dig som gillar 
underfundiga texter och med-
ryckande melodier.

AKOSIA
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c/o R. Lundgren, Höjdg. 2, 613 30 Oxelösund / Mail: evfonden@gmail.com

Swish: 123 422 94 72, Bankgiro: 588-8680

Simon Ådahls Evangelisationsfond, etabl. 2016

Välkommen till Evfondens monter på Plan 2!
I vår folder hittar du information om fondens vision, styrelsen, stadgar m.m.
Plocka några Månadsbrev med vittnesbörd och info om satsningar vi stött.
Vill du träffa Simon & Örjan så är de på plats måndag till torsdag i montern.

Sebastian Stakset Simon Ådahl

överlämnade stafettpinnen

- uppdraget att göra Jesus känd!

Roger Larsson

I samband med Evangelistgalan i
Uppsala november -21 delade vi
och Sebastian Stakset på ett pris
och samtidigt även uppgiften att
föra ”Roger Larssons ljus” vidare

till förmån för enskilda

Evangelisationssatsningar

Enskilda personer och grupper välkomnas att ansöka 

om medel i samband med evangelisation enligt Jesu

egna ord i missionsbefallningen - Matt 28:16-20

Vi vill uppmuntra den lokala församlingens 
syskon att med Andens gåvor frimodigt nå 
ut med evangelium och utbreda Guds rike.

Evfonden bygger ingen egen ”ministry” 
och startar inte heller nya församlingar

Genom att dela våra vittnesbörd och erfarenheter i vandring med Gud och möten 
med människor så vill vi visa hur lätt evangelisation blir när Gud får ”göra jobbet”. 
-”Vi har inte fått mer än er”, är grunden i det budskap vi delar med alla troende 
som vi får kallelse till. Och Gud har inte heller några ”affischnamn” eller favoriter. 
Det är med stor glädje som vi får höra vittnesbörd som följer när detta praktiseras.

Evfonden satsar på evangelisation i Sverige
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Måndag 20 juni
15:00 Invigning vid Husvagnscenen!

15:30 Sion öppnar

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Talare: AJ Swoboda
 Musik: Joakim Liebgott med team

21:00 Bön och lovsång i Bönehuset

22:00 Helande och hopp som bär 
  Musik och samtal i Stallbackstältet

 Med Emma MacCallion och Anna- Maria Jonsson mfl.

Tisdag 21juni
08:00 Morgonbön med nattvard i Paviljongen

09:30 Dagens höjdpunkter 
  Plats: Stallets övervåning. Läs mer på sidan 45.

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan
  Talare: AJ Swoboda
 Musik: Simon Fredlund

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

12:00 Lovsång i Bönehuset

14:00 Seminarier | Se sidan 54.

15:00 Hur talar Gud i drömmar? Bönehuset

MÖTESPROGRAM

AJ SWOBODA
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16:00 Seminarier | Se sidan 57.

16:00 Kalasmöte/Schwung action

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Talare: Linalie Newman & Ingemar Forss
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00 Konsert i Ladan
 Therese Fredenvall & Andreas Wistrand band. Entre:100 kr. 

MÖTESPROGRAM

ANDREAS WISTRAND BAND

EMMA MACCALLION

THERESE FREDENVALL

INGEMAR FORSS
LINALIE NEWMAN
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Onsdag 22 juni
08:00 Morgonbön med nattvard 
  i Paviljongen

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

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan
 Talare: Maria Gustin Bergström  
 Musik: Simon Fredlund

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

12:00 Lovsång i Bönehuset

14:00 Seminarier | Se sidan 62.

15:00 Kreativ bön med barn i Bönehuset

16:00 Seminarier | Se sidan 64.

16:00 Kalasmöte/Schwung action

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Talare: Jenny Gajicki fd Wahlström
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00  Konsert i Ladan
Evergreen Gospel, Elise Nestor mfl. Entré:100 kr.

MÖTESPROGRAM

MIKAEL TELLBE

PUTTE NELSSON

MARIA GUSTIN BERGSTRÖM

EVERGREEN GOSPEL

JENNY GAJICKI FD WAHLSTRÖM

ELLEN VINGREN
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MÖTESPROGRAM

Torsdag 23 juni
08:00 Morgonbön med nattvard i Paviljongen 
08:45 Styrkepass tabata i Parken med Åsa Björk

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

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan
 Talare: Mikael Tellbe  
 Musik: Lotta Karlsson

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

12:00 Lovsång i Bönehuset

13:00 Family fit på Arenan
 Ett program för alla åldrar som är perfekt för att hjälpa din 
 familj att växa tillsammans i tro och kondition

14:00 Seminarier | Se sidan 66.

16:00 Seminarier | Se sidan 68.

18:00 Varva för världen 
 Var med och lunka, eller spring och samla pen- 
 gar 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
 Talare: Kate Coleman 
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00  Helande och hopp som bär
 Musik och samtal i Stallbackstältet 
 Linalie Newman och Ingemar Forss. Ellen Vingren,
 Jenny Gajicki fd Wahlström och Fredrik Lignell. 

22:00  Konsert i Ladan
 Putte Nelsson- Evelina Gard. Entré 150kr.

00:00 Klubb lovsång i Magasinet 
 Robin Bergman

EVELINA GARD
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MÖTESPROGRAM

Fredag 24juni
08:00 Morgonbön med nattvard i Paviljongen 
08:45 Styrkepass tabata i Parken med Åsa Björk

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

10:00 Lovsång och bibelstudium i Ladan
 Talare: Kate Coleman  
 Musik: Lotta Karlsson

10:30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

12:00 Lovsång i Bönehuset

13:00 FamiljeKRIK Mästarnas Mästare/Bäst i test

  Plats: Arenan.

14:00 Seminarier | Se sidan 70.

15.00 Profetisk förbön
  Plats: Bönehuset (OBS! boka tid i bönehuset)

16:00 Midsommarfirande i Parken  
  Jörgen Lithell leder allsång och ringdans.

16:00 Konsert i LADAN 
  Gospel-kvartetten One Way Brothers. Entré 100 kr. 

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Talare: David Fiske 
 Musik: Joakim Liebgott med team.

21.00 Profetisk förbön 
   Plats: Bönehuset (OBS! boka tid i bönehuset)

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

DAVID FISKE
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PER-ERIK HALLIN

MÖTESPROGRAM

ONE WAY BROTHERS
JOAKIM LIEBGOTT

KATE COLEMAN

JÖRGEN LITHELL

Vi erbjuder tolk-
ning till arabiska, 
persiska och ukra-
inska under guds-
tjänsterna i Ladan 

från och 
med torsdagen. 
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HELDER FAVARIN 

MICHAEL W. SMITH

MÖTESPROGRAM

Lördag 25 juni
08:45 Styrkepass tabata i Parken  
  med Åsa Björk

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: Linalie Newman, Daniel Råsberg, tillsammans 
 med internationella gäster och missionärer.

12:00 Lovsång i Bönehuset

13:00 Family fit- Arenan
 Ett program för alla åldrar som är perfekt för att hjälpa din   
 familj att växa tillsammans i tro och kondition

14:00 Seminarier | Se sidan 72.

15:00 Barnhjälpen presenterar stolt 
 Barnteater med Frasses Allservice i Magasinet

 Ensamhet är en känsla vi alla känner igen – både små och 
 stora. På Frasses Allservice är det inte bara Kluriga Clary som 
 känner sig ensam den här dagen.
 15:00 Bönepromenad och treasurehunt i Bönehuset

16:00 Seminarier | Se sidan 74.

16:00 KRIK Beachvolleyturnering
 Plats: Arenan. Öppen för alla åldrar!

19:00 Kvällsmöte i Ladan
 Talare: Helder Favarin
 Musik: Joakim Liebgott med team.

22:00 Lovsångskonsert i Ladan
  Michael W Smith. Entré: 295 kr.

24:00 DJ Robin Hallasen i Magasinet
  Se Tonårskonferensens, program sid 24.
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MÖTESPROGRAM

Söndag 26 juni
09:30 Dagens höjdpunkter
  Plats: Stallets övervåning. Läs mer sidan 42.

10:30 Gudstjänst i Ladan
  Talare: Britta Hermansson

 Musik: Joakim Liebgott & Benjamin Sundberg med team.

12:00 Ta med dig bön hem i Bönehuset
  Tips och redskap från 24-7 Prayer till ditt personliga böneliv,  
  hemgrupp och församling. 

13:30 KALLE KAOS vid husvagnscenen

  Läs mer på sidan 24.

15:00 Konsert i Ladan 
  Gladys Del Pilar. Entré: 200 kr.  OBS! För deltagare med  
  konsert- och seminariearmband är priset 50 kr.

18:00 Sion stänger

GLADYS DEL PILAR
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Tisdag 
13:00-13:45 | Mission, ja! Men hur? Så tycker församlingarna. 
 Med hjälp av en stor missionsenkät och ett antal djupin-  
 tervjuer har vi tagit pulsen på EFKs församlingar. Nu kan vi  
 presentera resultatet! 

 Medverkande: Maria Karlsson, missionsteolog på ALT,   
 och Stefan Östman, projekthandläggare på EFK.

14:00-15:00 | Missionärbarnsträff 
 Tanken med träffen är att vi, som delar liknande erfaren- 
 heter, ska få ses och lära känna varandra. Det blir tårtba- 
 kartävling och andra roliga aktiviteter. Missionärsbarn upp  
 till tonåren är välkomna! Hoppas vi ses! 

 Ansvarig: Cornelia Newman

15:00-15:45 | Barnhem…eller inte? Att sätta barns bästa i centrum 
 Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö, men hur   
 stödjer vi dem som lever i utsatthet på bästa sätt? 

 Medverkande: Barbro Henriksson, barnrättsambassadör  
 för Erikshjälpen och f.d. EFK-missionär, Stefan Östman,   
 projekthandläggare på EFK. 

16:00-17:00 | SEMINARIUM: Evangeliet och de globala 
målen - match eller krasch 

 Seminariebiljett behövs.

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

se karta sidan 13.

Kom till vårt tält och köp olika produkter från våra partners i 
Grekland, Moçambique, Zambia, Tanzania, Centralafrikanska 
republiken och Sydostasien! 
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Glassbar  | Upplevelserum  | Fotoutställning

Onsdag
12:00-12:45 | Möt en missionär 
 Ta med er lunch och kom och träffa två av våra medarbetare 
 för ett informellt samtal. 

 Medverkande: Sofia och Karl-Johan Jonsson, EFKs medarbetare 
 i Asien

13:00-13:45 | Hur man når människor från hederskultur 
 Exempel på hur man kan närma sig, samt påverka, nätverk 
 och grupper präglade av klantänkande och hederskultur. 

 Medverkande: Ferro, EFKs medarbetare.

 14:00-14:45 | SEMINARIUM: Seniorer – världen 
  behöver oss? 
 Seminariebiljett behövs.

15:00-15:45 | Den tysta katastrofen - hur förebygger vi den? 
 EFK arbetar i länder där människor i allt högre grad riskerar  
 sin försörjning, hälsa och liv på grund av klimatföränd- 
 ringarna. Vi tror att evangeliet har ett ärende för att möta  
 dessa stora utmaningar.

 Medverkande: Andreas Dagernäs, regionledare Afrika, 
 och Linnea Åberg, regionledare Asien, m.fl.

16:00-16:45 | Möt en missionär 

 Här får du möjligheten att lyssna till och lära känna några  
 av EFKs missionärer. 

 Medverkande: Cornelia och Johan Newman, EFKs med- 
 arbetare i Tanzania. 

21:00- 22:00 | Temakväll: Afrika 
 Kom och lyssna till berättelser från Centralafrikanska 
 republiken (CAR), medverkar gör bland annat Emelie 
 Nestor som har släppt en barnbok som utspelar sig i CAR.

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn. 39



Torsdag 

12:00-12:45 | Möt en missionär
 Storstadmission, minoriteter, studenter och 
 media i Sydostasien 

13:00-13:45 | Mission i Europas storstäder 
 Två exempel på missionsarbete i sammanhang 
 som präglas av anarkism och klantänkade. 

 Medverkande: Ferro & Billy, EFKs medarbetare.

15:00-15:45 | Vad händer med barnen i pandemins spår? 
 Lyssna till berättelser från olika länder i världen 
 som visar på problem, lösningar och framtida 
 utmaningar.

 Medverkande: Anneli Dagernäs, regionledare 
 Afrika, Therése, tematiskt ansvarig för barns  
 rättigheter i Asien, och Anna-Maria Jonsson, 
 regionledare Latinamerika och Iberiska halvön.

16:00-16:45 | Möt en missionär 
 Här får du möjligheten att lyssna till och lära 
 känna några av EFKs missionärer. 

 Medverkande: Andreas och Sandra Palm, EFKs 
 medarbetare i Eswatini.

21:00-22:00 | Latinamerika och Iberiska halvön 

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.40



Fredag
13:00-13:45 | Konflikt, kris och förändringar: hur har 
  människohandeln påverkats? 
 Ett panelsamtal med perspektiv från Europa, 
 Asien och Sverige

 Medverkande: Sofia Jonsson, EFKs medarbetare i 
 Asien, Eva-Lena Hellmark, EFKs medarbetare i Euro- 
 pa, Mellanöstern och Nordafrika, och Anna-Maria 
 M, EFKs medarbetare i Latinamerika och Iberiska 
 halvön.

14:00-14:45 | SEMINARIUM: Ska vi verkligen 
fortsätta sända missionärer från Sverige? 

 Seminariebiljett behövs.

15:00-15:45 | Den förföljda kyrkan 

 Medverkande: Peter Paulsson, Open Doors, 
 Fredrik K, region Europa, Mellanöstern och Nord- 
 afrika, med flera.

16:00-16:45 | Möt en missionär 
 Ta med er en kopp kaffe för ett informellt samtal.  
 Nepalesiskt snacks kommer att finnas. 

 Medverkande: Otto och Pernilla Ardeby, EFKs 
 medarbetare i Nepal.

21:00-22:00 | Temakväll: A taste of Asia 
 Snacks, musik, dans och berättelser från Asien. 
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Lördag
12:30-13:30 | Möt en missionär 
 Ta med er lunch och kom och träffa två av våra medarbetare 
 i Sydostasien för ett informellt samtal. 

13:00-13:45 | Minst nådda och mest utsatta - i Sverige och 
 resten av världen 
 Ett samtal om hur vi delar evangeliet med dem som ännu 
 inte hört om Jesus. 

14:00-14:45 | SEMINARIUM: Kallad, men till vad? 
 Seminariebiljett behövs. 

15:00-15:45 | Nio år mellan hav och Saharas öken - en familj berättar 

16:00-16:45 | Mosaik 
 Om att leva i och mellan två världar. 
 Medverkande: EFKs medarbetare i Sydostasien

21:00-22:00 | Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

SÅNG: ELIN LYDIA JOHANSSON OCH PELLE ANKARBERG | KÖR: SIMON VÄDERKLINT |TRUMMOR: EDVIN BERGFALK 
GITARR: ERIK ROOS | BAS: LUCAS FERNROS | KEYS: SIMON VÄDERKLINT | PRODUKTION: SIMON VÄDERKLINT
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Se mig! 
Prata med mig - inte om mig 

Nykter sommar - för barnens skull!
Bli medlem!

Nykterhet behöver du aldrig ångra!
Välkomstpaket och gratis medlemskap 2022
www.blabandet.se    www.jagser.se



Sionscenen 
Ta en kvällsmacka och lyssna på livemusik på vår nya utescen. 

Torpkapellet 
Nu har gamla duschrummet/hönshuset fått nytt liv som kapell och 
seminarielokal. Här kan du även ta del av historik kring Torpkonferensen. 
Härifrån utgår även “vandring i historiens spår”, läs mer på nästa uppslag.

Brygghuset
Precis vid sidan av lekparken kan du som är kaffesugen ta en kopp 
kaffe medan du har koll på dina barn. Här finns volontärer som ser 
som sitt uppdrag att serva dig och ditt kaffebehov. Här kommer det 
ibland gå att köpa popcorn, så håll ögonen öppna. Se skyltning vid 
brygghuset för exakta öppettider under veckan.
   

Nya toaletter uppe på Stallet
Torpkonferensen har tidigare haft en utetoalett bakom schvungtältet för 
dig som har en funktionsnedsättning. Den har rivits och numera finns nya 
toaletter uppe på våning 2 i Stallet.  
Ny tömningsplats för spillvatten 
Förutom att vi fräschat upp befintlig tömningsplats så har vi byggt  
en ytterligare på torpområdet.

Mejeriet
I år kommer Götabro kursgård att sköta matsalens servering. Några ny-
heter här är bland annat en ny separat salladsbar, nya serveringsrutiner 
och bord. 

Nytt på området
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Körskola
– Barn kör för barn

Överskottet går  
till Barnhjälpens och  
Erikshjälpens arbete
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Husvagnsscenen 
Välkomna att titta förbi Husvagnen! Vid husvagnen kan du njuta av 
din mat eller glass lyssna till konserter, intervjuer, spännande berät-
telser från våra missionärer, vittnesbörd, vara med i tävlingar och 
mycket mer! Husvagnsscenen finns till för att underhålla alla åldrar 
och leds av Rebecka Folenius och Amanda Kärdevik.

Husvagnsscenen har program tre gånger per dag. Tiderna är:

  09:30 | Vakna med Husvagnen 
 11:30-13:30 | Konsert, intervju, missionshälsning mm. 
 16:45-18:30 | Konserter, intervjuer, tävlingar mm. 

Senare på kvällen när husvagnsscenen är stängd är du välkommen 
till nya Sionscenen! Konserter och mysig kvällsstämning kommer 
spridas därifrån ut på området.

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

Tid: Tisdag till söndag kl. 09:30-09:45 | Plats: Stallets övervåning

Medarbetarträff 
EFKs Sverigeprogram inbjuder pastorer och andra medarbetare till 
lunchträff för gemenskap och information. Om du inte förbeställt 
lunch så ta med egen. Vi bjuder på kaffe Välkomna!

Tid: Ons den 22 juni kl. 12:00-13:30 | Plats: Torpkapellet

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: Torpkapellet

Övrigt program
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Filmvisning
Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska 
samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en 
grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande socialt arbe-
te, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes 
historia har samtidigt utelämnats ur den svenska historieskrivningen och 
är för många en okänd historia. I filmen Frikyrkans historia får du möta 
en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler.

Hämta din sittplatsbiljett för att få garanterad plats, i Seminarie-
disken i Stallet.

Tid: Onsdag 23:00-24.00 | Torsdag 17:15 - 18:15
Plats: Torpkapellet 

Assistanskåren dyker upp
Någon gång under början av veckan, kan du som är lite motorin-
tresserad att få se hur en bärgningsbil fungerar och jobbar. En kul 
grej för barnfamiljer och vuxna med barnasinnet kvar.

Morgongympa Styrkepass tabata

Passen innehåller kondition och styrka, och du väljer själv hur inten-
sivt det blir. Alla är välkomna. Passen leds av Åsa Björk, friskvårdspas-
tor i Kungsportskyrkan, Huskvarna.

Tid: Tor-lör kl. 08:45 | Plats: Parken vid Café Sion
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Vi är en av de marknadsledande producenterna 
av rund och plattvalsad järntråd.

K V A L I T E T  /  K O M P E T E N S  /  K A P A C I T E T
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Upptäck 
Världen idag!

Världen idag är en tydlig, saklig och 
varm kristen röst i mediebruset.

Provläs  
en månad GRATIS

www.varldenidag.se

Välkommen att möta oss vid vår monter!

Erbjudande!

Prova på!

Beställ på något av följande sätt: 
• prova.varldenidag.se • Scanna QR-koden
• 018-430 40 50 • kundtjanst@varldenidag.se



Mat

Frukost | Pris: 50 kr
Tis-Sön      08:30-09:30

Lunch | Pris: 90 kr  
Tis-Tor  12:00-13:00 
Fre-Sön  12:00-13:30 

Tider och priser

Det går bra att 
betala med kort 
och swish på alla 
matställen.

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

Specialkost
Varje dag finns ett vegetariskt al-
ternativ. Vi kan även tillhandahål-
la mjölk-, laktos- och glutenfritt 
alternativ om du anmäler det 
till köket i god tid innan konfe-
rensen på torpkonferensen.nu. 
  När vi planerar vår matsedel 
försöker vi använda råvaror 
som inte innehåller de vanli-
gaste allergiframkallande äm-
nena. Vi steker i rapsolja och 
mjölkfritt margarin och an-
vänder inte gluten i såserna. 
  På frukosten finns det laktos- 
och mjölkfria alternativ och även 
sockerfritt matbröd.

MENY
Tisdag 
Korv stroganoff med ris.

Onsdag 
Götabros lasagne.

Torsdag 
Panerad fisk, remouladsås och 
kokt potatis.

Fredag 
Midsommarbuffé.

Lördag 
Kycklinggryta med ris.

Söndag 
Strindbergs gryta med potatis.
(Högrevsgryta)

Kuponghäften kan köpas för hela veckan till rabatterat pris i Torpreceptionen. 
Barn födda 2018 och senare äter gratis i matsalen.

• För barn födda 2011-2017 finns 6-dagarshäfte   
(betala för 5) för 750 kr.

• Övriga kan köpa 6-dagarshäfte (betala för 5) för 1100 kr.

• Kupongerna fungerar även i caféerna och på Mattorget.
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På Mattorget kan du köpa kolgrillade 
hamburgare, nachos, wrap, korv eller 
köttbullar med potatismos m.m. Det 
finns vegetariska och veganska alterna-
tiv. Matkupongerna gäller här.

Öppettider Mattorget 
Mån                  e.m. -22:00  
Tis-Lör             12:00-22:00 
Sön                 12:00-14:00

Mattorget

Öppettider Café Stallbacken  
Mån        15:30-19:00 
Tis-Lör         10:00-19:00 
Sön        10:00-15:00

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

Café Sion 
Nattöppet!

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

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 Världen-tältet vid Torp Arena och har öppet på eftermiddagarna. 
Köp och ta med dig eller stanna och lyssna till någon föreläsning på 
programmet. 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 allt som är oumbärligt 
för en campingvecka på Torp!

Öppettider butik 

Håll koll på nya Sion-
scenen! Konserter och 
mysig kvällsstämning. 
Caféet är öppet så 
länge det är fikande 
gäster.
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Seminarier 
I årets stora utbud av seminarier får du möjlig-
het att möta och lyssna till en rad intressanta 
människor. En del brinner för angelägna och 
aktuella frågor, andra bär på viktiga erfaren-
heter, kloka insikter och kunskaper de vill dela. 
Några är beredda att dela med sig av sin per-
sonliga resa i livet och tron. Vi hoppas att årets 
seminarier ska ge såväl goda redskap som in-
spiration, nya perspektiv, fördjupande kunskap 
och en växande tro på Guds möjligheter. 

Seminarierna pågår från tisdag till lördag i olika 
lokaler på Torpområdet samt kapellet vid Gö-
tabro kursgård. Alla seminarier är 60 minuter. I 
Seminariedisken i Stallets entréplan finns Bilda 
på plats för att serva dig med både informa-
tion, biljetter och val. Seminarierna arrangeras 
av Evangeliska Frikyrkan (EFK), Studieförbundet 
Bilda, Libris förlag och Akademi för Ledarskap 
och Teologi (ALT). 

Se till att skaffa en seminariebiljett 
i god tid! 
För att delta i ett seminarium behöver du visa 
seminariebiljett eller konferenspass. Beroende 
på lokal är det ibland begränsat antal platser 
och de som köpt/hämtat ut en biljett släpps in 
först. Har du ett pass och vill vara säker på en 
plats, så rekommenderar vi att också hämta ut 
en seminariebiljett. Biljetter kan du köpa/häm-
ta i Seminariedisken (dock för max två dagar i 
taget). Är du tonåring se erbjudande nedan!
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•	 Pris: enstaka seminariebiljett 50 kr Biljetten 
berättigar dig till en plats på önskat seminari-

um. Är du ute i sista minuten får 
du givetvis delta i mån av plats. Be-
tala eller swisha 50 kr vid entrén. 
Swish-numret är 9004037 (skriv 
”SEM” som meddelande). 

•	 Pris: konferenspass 450 kr I passet ingår hela 
veckans seminarier och de flesta konserter. Pas-
set kan du köpa i Torpreceptionen eller i Semina-
riedisken. Från och med onsdag minskar priset 
med 50 kr per dag.

•	 Tonåring – vi bjuder på seminarierna! Du 
som är 13-19 år och har ett festivalarmband 
från Tonårskonferensen har möjlighet att gå 
gratis på seminarierna. Vill du vara säker på en 
plats? Se till att hämta biljett i Seminariedisken.    

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

Tisdag  kl 09:30 – 10:30, 12:00- 19:00

Onsdag kl 09:30 – 10:30, 12:00- 19:00

Torsdag kl 09:30 – 10:30, 12:00- 19:00

Fredag kl 09:30 – 15:00
Lördag  kl 09:30 – 15:00
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*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

TISDAG PASS 1 KL 14:00-15:00 

1. HITTA NÅGON ATT ÄLSKA – 
OCH ÄLSKA DEN DU HITTAR
PLATS: PARKTÄLTET

Hur blir jag älskad för den jag 

är? Hur hittar jag den rätte? Gif-
ta sig – är det inte lika bra att 
vara sambo? Hur får vi bra sex? 
Är livslång kärlek bara en roman-
tisk dröm? Vi talar mycket om 
en hållbar värld och ett hållbart 
liv, men sällan om hållbara re-
lationer. Malin Aronsson ställer 
frågor och Alf B Svensson ger 
praktiska och konkreta råd om 
hur du hittar någon du kan älska 
livet ut – och älska den du hittat. 
Utan att kärleken och lusten tar 
slut. 

Alf B Svensson är en erfaren 
psykolog, efterfrågad föreläsare 
och författare till ett flertal böck-
er. Malin Aronsson är journalist 
på Dagen med ansvar för bland 
annat relationssajten ”Fixa kärle-
ken”.

2. HUR BLEV BIBELN BIBELN?
PLATS: LADAN

Hur kom den hebreiska bibeln till 
och hur brukar den delas in? När, 
var och hur bestämde det judis-
ka folket vilka böcker som skul-
le räknas som helig skrift?  Hur 
formades det Nya testamentet? 
När, var och hur bestämde de 

 

kristna vilka böcker som skulle 
ingå i kanon och vad vet vi om 
dem som hamnade utanför? Vil-
ka handskrifter har vi till Gamla 
respektive Nya testamentets tex-
ter? 

Tommy Wasserman är profes-
sor i Bibelvetenskap, handskrifts-
forskare och lärare vid Örebro 
Teologiska Högskola och ALT.

3.FÖRSAMLING + SAMHÄLLE 
= NYA MÖJLIGHETER 
PLATS: GÅRDSTÄLTET
Dagens samhälle är i snabb 
förändring. Utmaningarna är 
många och komplexa. Som 
församlingar är vi en viktig del 
av det lokala samhällsbygget. 
Men hur blir vi en kraft att räkna 
med? Vad kan vi faktiskt få betyda? 
Vad kan man göra och vad gör 
redan andra? Ta deI av inspira-
tion och några goda exempel. 
Låt det bli till hjälp att våga egna 
nya kontakter och möta aktuella 
utmaningar i vårt gemensamma 
samhälle.

Maria Enell är samordnare för 
Hoppcentralen i Filadelfiakyrkan 
Örebro. Ida Eriksson är verk-
samhetsutvecklare på Studieför-
bundet Bilda. Jonathan Ekros 
projektleder Neighbourhood i 
Ulriksbergskyrkan Växsjö.
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Tillsammans 
kan vi mer!

Hemgrupper, Kör, Dans, Scout, Konferenser, Festivaler, 
Konfirmation, Bibelstudier, Söndagsskola, Samtalsgrupper, 

Lovsång, Alpha, Barn- och ungdomsgrupper, Al Massira, 
Drama, Kristen grundkurs, Läger, GLS, Föreläsningar,  

Studiegrupper, Seminarier, Kulturarrangemang, Musik, 
Ledarutveckling, Integration, Besöksgrupper, Hantverk, 

Studieresor till det heliga landet, Dagledigträffar, Blåsmusik, 
Retreater, Låtskrivarresor och mycket mer.

WWW.BILDA.NU/FRIKYRKA



Kristna ljudböcker
Den 20 juni lanseras en streaming-
tjänst med ljudböcker och e-böcker 
från de kristna förlagen, samt poddar 
och predikningar. 

Läs mer på keystory.se



*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

4. DEN HÄLSOSAMMA 
GEMENSKAPEN 

PLATS: STALLBACKSTÄLTET

När människor får frågan om det 
viktigaste i livet, kommer gemen-
skap, vänskap och kärlek högst 
upp på listan. En parrelation, 
körsång, goda middagar, idrott, 
ett husdjur, en vandring i naturen 
eller tron på något större får oss 
att känna samhörighet. Men var-
för mår vi så bra av gemenskap? 
Hur kommer det sig att den på-
verkar vår kroppsliga och fysiska 
hälsa, så att vi till och med lever 
längre? Vad säger vetenskapen 
om gemenskapens välgörande 
effekter? 

Peter Strang är cancerspecialist, 
professor i palliativ medicin vid 
Karolinska institutet och forskare 
vid Stockholms Sjukhems forsk-
ningsenhet. 

5. NÄR CORONA KOM TILL 
FÖRSAMLINGEN 
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING

Från en dag till en annan för-
ändrade coronapandemin för-
samlingslivet.   Restriktioner och 
begränsningar var ett faktum. 
Församlingar fick ställa om, lära 
nytt och i stället leva, dela och 
fördjupa tro digitalt. Men hur på-
verkade detta oss? Vad har den 
digitala omställningen gjort med 
församlingens kroppslighet? Vad 
kan vi lära av våra erfarenheter av 
pandemin? Dessa och andra frå-
gor ville man veta mer om i forsk-

ningsprojektet  Svensk frikyrklig-
het i pandemin. Ta del av den och 
spaningen framåt mot behov, 
möjligheter och utmaningar.

Ulrik Josefsson prorektor på 
ALT leder ett samtal tillsammans 
med Maria Furusand pastor 
och studieledare på ALT. 

TISDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

6. DE FLESTA VILL EGENTLIGEN 
LEVA! 
PLATS: TORPKAPELLET 

Att tänka på självmord är vanligare 
än många tror. Uppskattningsvis 
en halv miljon i Sverige har haft 
tankar på att ta sitt liv det senaste 
året. De flesta vill egentligen leva, 
bara inte som de gör nu. Filippa 
Gagnér Jenneteg och Susanne 
Tell har båda personlig erfaren-
het av att ha levt många år med 
självmordstankar och självmords-
försök, men också professionell 
erfarenhet av arbete med att 
förebygga att människor tar sitt 
liv. Lyssna till några av deras vikti-
gaste erfarenheter, handfasta tips 
och råd och vägledning i hur man 
kan förstå sig själv och sina tankar. 

Filippa Gagnér Jenneteg  och 
Susanne Tell  är båda folkhäl-
sovetare med mångårig egen 
erfarenhet av suicidalitet. Till-
sammans har de skrivit boken 
”Handbok för livskämpar”. 
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7. KYRKAN OCH #METOO… 
MEN SEN DÅ?  

PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Hösten 2017 kommer för många 
alltid förknippas med hur #metoo 
blev ett begrepp som skakade 
om västvärlden. För en del för-
ändrades livet i grunden. Andra 
menar att det är en trend som vi 
i kyrkan inte behöver bry oss om. 
Men de senaste åren har rösterna 
blivit alltmer högljudda. Kyrkan är 
tyvärr inte alltid är den trygga ge-
menskap vi vill att den ska vara. I 
det här seminariet vill vi tala om när 
det blir fel och hur vi kan bygga en 
gemenskap i försoningens tecken. 

Josefin Lennartsson är förelä-
sare och författare med fokus på 
existentiell hälsa. Elin Kullingsjö 
är verksamhetsutvecklare på Stu-
dieförbundet Bilda. Tillsammans 
har de skrivit samtalsmaterialet 
”Kyrkan & #metoo”. 

8. HUR ÄR LÄGET MED 
FRIKYRKLIGHETEN I SVERIGE? 
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING 

Hur ser frikyrkans åldersfördel-
ning ut i relation till samhället? 
Hur lyckas församlingar att nå 
unga? Var i landet planteras det 
flest församlingar? Minskar eller 
ökar antalet medlemmar i Sve-
riges frikyrkor? Och hur många 
församlingar läggs egentligen 
ner varje år? Frågor som dessa 
får svar i rapporten Frikyrkoun-
dersökningen. Den görs vart 

femte år och ger en helhetsblick 
av frikyrkligheten. Vi funderar 
tillsammans vad resultaten bety-
der för oss och hur vi kan möta 
utmaningarna vi ser.

Øyvind Tholvsen  är pastor i 
Lugnetkyrkan Falun och den som 
gjort undersökningen på upp-
drag av Sveriges Frikyrkosamråd. 

9. EVANGELIET OCH DE 
GLOBALA MÅLEN – MATCH 
ELLER KRASCH?

PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET

Växande församlingar förmedlar 
hela evangeliet till hela människ-
an över hela världen. I Evangelis-
ka Frikyrkan går församlingsbyg-
gande och socialt engagemang 
hand i hand i mötet med männ-
iskors behov. Men det finns 
många andra aktörer som också 
vill möta behov och påverka, 
inte minst utifrån Agenda 2030 
och FNs globala mål för hållbar 
utveckling. Från både sekulärt 
och kyrkligt håll skymtar ibland 
en skepsis gentemot varandras 
insatser. Vilka gemensamma 
nämnare finns mellan evangeliet 
och Agenda 2030? Och vad är 
det som skiljer? 

Maria Karlsson är missionste-
olog och lärare vid ALT. Stefan 
Östman är projekthandläggare 
på EFKs Internationella program.
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Antikvariat Läsaren
Söker du äldre och nyare böcker second hand? På 
Stallets övervåning erbjuder Läsaren ett stort urval 
inom olika ämnesområden till mycket billiga priser!

Guds ord når människor världen över! 
Kom till vår monter så berättar vi mer.
www.godanyheter.org

Vi finns 
i Stallet, 

plan 2

Personlig trädgård- och
 fastighetsskötsel året runt

www.martinsmångservice.se



Fördjupa dig i Guds ord i en varm och trygg kristen gemenskap. 
Låt tron gå från huvud till hjärta!

 

Vi når öppna hjärtan 
i slutna länder
Med media som verktyg når vi onådda 
folk med budskapet om Jesus

Läs mer på ibra.se och swisha en gåva 
till 9000761. Tack för ditt stöd!



019-25 18 25 
Olaigatan 27, Örebro
www.nerikesbegravningsbyra.se

Omtanke, Värme, Familjär atmosfär

Ewa 
Hargefeldt

Nils-Göran 
Hargefeldt

Lillemor
Almstedt



10. ALLT SKA JU ÄNDÅ BRINNA 
UPP…   
PLATS: PARKTÄLTET

En del människor uppmanar oss 
att bekämpa ondskan i alla dess 
former, andra frågar sig om det 
lönt att ens ha bekymmer och ta 
ansvar för en skapelse som ändå 
är dömd att gå under. Vilka för-
hållningsätt ska kristna ha medan 
de väntar på Jesu återkomst? Spe-
lar det någon roll när allting ändå 
skall kollapsa till slut? Seminariet 
tar upp judiska och kristna per-
spektiv på skapelsen, framtiden 
och världens slut. 

Leif Carlsson är religionshisto-
riker och författare till ett flertal 
böcker, bland annat kommenta-
ren till Uppenbarelseboken i serien 
”Nya Testamentets Budskap”.

ONSDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

11. ATT FÖRLORA ETT BARN
PLATS: PARKTÄLTET

En vecka gammal dör Gabriel 
Davén. Kvar står hans föräldrar 
Mattias och Johanna, i chock 
och med en oändlig sorg. De 
skulle visa honom för världen 
och världen för honom. Han 
skulle ligga i sin säng, åka i sin 
vagn, växa upp och busa runt 
hemma. Nu blev det inte så. 
Mitt i allt har deras församling 

vandrat med dem. Ta del av ett 
samtal om hur sorgen tar sig ut-
tryck. Hur går man vidare i livet 
och i sin tro med en sorg? Vad 
behöver den som sörjer och hur 
kan vi tillsammans som försam-
ling stödja och bära den som går 
genom dödsskuggans dal?

Mattias och Johanna Davén 
tillsammans med pastorerna 
Mikael och Agneta Hallenius 
från Mötesplatsen Örebro.

12. FÖRÄLDERNS GUIDE TILL 
GUD – KRISTEN TRO BLAND 
BLÖJBYTEN OCH TVÄTTHÖGAR
PLATS: GÅRDSTÄLTET

Barn förändrar livet. Det kan 
vara både spännande och 
skrämmande. Men det kan ock-
så vara början på en ny syn på 
livets mening och en fördjupad 
andlighet. Med berättelser ur 
vardagslivet och stor igenkän-
ningsfaktor tar Anna Runesson 
tag i frågorna om hur man som 
småbarnsförälder kan förstå 
kristen tro. Vad är egentligen 
bordsbön, helig Ande, nåd, 
nattvard, förlåtelse, tvivel, upp-
ståndelse, helighet, döden, do-
men och frälsningen? Och kan 
man verkligen gå på vatten?

Anna Runesson är förälder till 
tre barn, präst i Svenska kyrkan 
och arbetar som direktor vid 
Pilgrimscentrum i Oslo.
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13. TILL DE UTSATTAS FÖRSVAR
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Advokaten Ruth Nordström blev 
känd för en bred allmänhet när 
hon försvarade den kristna barn-
morskan Ellinor Grimmarks rätt 
att följa sitt samvete och inte 
medverka vid aborter. Mediedre-
vet som drabbade Ruth och hen-
nes klient blev hänsynslöst. Ändå 
vågade de stå emot den svenska 
åsiktskorridoren. Det här semina-
riet handlar om att våga kämpa 
– för kvinnors rättigheter, arbete 
för hemlösa, för papperslösa, för 
kvinnor och barn som blivit offer 
för trafficking… Att våga möta 
mörkret och tända ljus.

Ruth Nordström är grundare 
av Skandinaviska Människorätts-
advokaterna, som riktat in sig på 
asyl- och migrationsrätt, mänskliga 
rättigheter och privatjuridik. Hon 
företräder socialt marginaliserade 
människor som fallit mellan stolar-
na i det sociala välfärdssystemet.

14. VART HAR KILLARNA 
TAGIT VÄGEN – ELLER HAR 
DE ENS FÖRSVUNNIT? 

PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING 

I många församlingar finns det 
ett underskott på killar i ung-
domsverksamheten, i andra är 
det inte så. Det finns idag ett 
pågående samtal om att kyrkor-
na har blivit för ”feminiserade” 
– vad betyder det och stämmer 

det? Varför uppfattar så många 
att det är svårt att få just killar 
att stanna och bli engagerade i 
våra kyrkor? Men framför allt, 
vad kan vi göra åt det?

Fredrik Wenell är lärare på ALT 
och ledarskribent på Dagen. Julia 
Wellstam är lägerpastor på Hjäl-
margården, församlingsplantera-
re och jobbar med ungdomsled-
arfrågor i EFKs Sverigeprogram. 
David Lindé är ungdomspastor i 
Lugnetkyrkan Falun och engage-
rad i ungfrågor i EFK.

15.KONSPIRATIONERNAS TID 
PLATS: LADAN

Låg USA:s regering bakom 
9/11? Dirigeras flyktingström-
mar av George Soros? Är kli-
mathotet en bluff? Blev det 
amerikanska valet 2020 stulet? 
Påverkades kyrkomötet i Nicea 
av pedofiler? Var pandemin 
planerad? Innehåller covid-vac-
ciner mikrochip som möjliggör 
tankekontroll? Många tror det. 
Varför är konspirationsteorier 
så vanliga nu? Finns det gemen-
samma mönster? Är fakta och 
fantasier möjliga att separera? 
Hur kan kristna förhålla sig till 
olika förklaringsmönster? 

Lars Johansson är lärare vid 
ALT. Elisabeth Sandlund är le-
darskribent på Dagen och Mica-
el Grenholm är teolog, författa-
re och föreläsare. 
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16. SENIORER, VÄRLDEN 
BEHÖVER OSS!
PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET 

Vår generations seniorer i för-
samlingarna utgör en enorm re-
surs av erfarna, kompetenta och 
engagerade personer. Hur kan 
vi stimuleras till fortsatt enga-
gemang, både här hemma och 
internationellt? Hur kan vi hitta 
nya sätt att göra skillnad? Ta del 
av inspiration utifrån tre per-
spektiv: Guds Ord – Tjäna Gud 
hela livet! Församlingen – Vi be-
hövs i närområdet! Missionsar-
betet – Vi behövs i världen! 

Irma och Göran Janzon från 
Örebro och Lena och Otto 
Rimås från Mariannelund har 
alla lång erfarenhet av försam-
ling, mission och undervisning. 
Tillsammans står de bakom sajten 
”Ready4More” för kristna senio-
rer som vill göra skillnad i världen.

ONSDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

17. ÄR VI INTE FRAMME 
SNART? 
PLATS: PARKTÄLTET

Det mesta går allt fortare, och 
vår samtid hjälper oss inte direkt 
att öva i tålamod. Vi avskyr vän-
tan, även om det bara handlar 
om kassakön i mataffären. Men 
tålamod, uthållighet och väntan 
är avgörande för den som vill 

bekämpa flyktigheten och odla 
sina rötter. Bibeln påstår att hela 
skapelsen är märkt av väntan och 
längtan. Allt väntar på sin kom-
mande befrielse. Också våra liv in-
ramas av väntan. Vi går i väntans 
tider när en människa ska födas, 
och vi vakar när någon ska dö.

Vad gör otåligheten med våra 
relationer? Hur lyssnar vi till vår 
längtan och hur ser väntan på 
Gud ut i en kultur som vår?

Fredrik Lignell är pastor i Ryttar- 
gårdskyrkan i Linköping, retreat- 
ledare och författare. 

18. UNGA VUXNA SOM 
STANNAT OCH LÄMNAT – 
VAD KAN VI LÄRA?
PLATS: GÅRDSTÄLTET

Många uppfattar att det är en 
strid ström av unga vuxna som 
lämnar frikyrkorna. För att bättre 
förstå vad det är som sker och vad 
vi kan göra åt det har ett gemen-
samt forskningsprojekt pågått 
under året där ALT, EFK, Pingst 
Ung och SAU samverkat. I det här 
seminariet kommer vi rapportera 
om våra upptäckter. Hur kan vi 
bättre förstå hur tron förändras i 
övergången från ungdom till vux-
en – vad gör att någon växer till 
i tron, i stället för att växa bort?

Fredrik Wenell är lärare på ALT 
och ledarskribent på Dagen. 
Mattias Sennehed är pingst-
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pastor och studentpastor på 
Linköpings Universitet. Maria 
Karlsson är lärare på ALT och 
Øyvind Tholvsen är pastor i 
Lugnetkyrkan Falun.

19. LEVA KLIMATVÄNLIGT 
 – HUR GÖR MAN? 
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING

Vi överöses av budskap om att 
leva mer klimat- och miljövänligt, 
men hur gör man i praktiken? I 
det här seminariet kommer du 
få många tips och inspirerande 
exempel på hur man kan leva 
liv som innebär lite skada och 
mycket nytta för Guds skapelse. 
Du kommer få grundläggande 
kunskap om de stora ”bovarna” 
till ett skapelsevänligt liv, och 
konkreta vägvisare kring hur vi 
kan leva annorlunda. 

Johannes Widlund är en av 
grundarna till rörelsen God Jord – 
kristna för miljö och rättvisa och 
har skrivit boken ”God Jord – och 
ett hållbart liv”. Han arbetar som 
miljörådgivare på biståndsorgani-
sationen PMU och frilansar som 
föreläsare och inspiratör.

20. ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 
FÖR BARN – VAD KRÄVS?
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Sverige är ett fantastiskt land att 
växa upp i. Men inte för alla och 
inte alltid. Baserat på tusentals 

kontakter med barn, forskning 
och beprövad erfarenhet tar Bris 
generalsekreterare Magnus Jäger-
skog med dig på en resa in i barn 
och ungas livssituation, om deras 
psykiska hälsa, om skolan, famil-
jen och den globala byn. Han be-
skriver hur pandemin har påverkat 
och vilka frågor unga lyfter kring 
kriget i Ukraina. Han utmanar och 
pekar på vad som behöver göras 
för ett bättre samhälle för barn 
och vilken roll kyrkan kan spela.  

Magnus Jägerskog  är sedan 
2016 Generalsekreterare för Bris 
– Barnens rätt i samhället.

21.VERKTYG FÖR ATT DELA TRO
PLATS: TORPKAPELLET

Hur kommer människor till tro i 
Sverige idag? För många handlar 
det om att möta någon som själv 
är kristen. Någon som vill berät-
ta och dela med sig av sin egen 
tro. Hur känner du när ett samtal 
glider in på kristen tro? Önskar 
du kanske att du lättare hittade 
både orden och svaren? Det finns 
faktiskt hjälp på vägen för goda 
samtal. Ta del av olika verktyg 
och modeller – en del passar dig 
som individ, andra passar grup-
per som möts ett antal gånger. 

Markus Sand och Johannes 
Stenberg arbetar i EFKs Sveri-
geprogram. De har både använt, 
testat och tagit fram olika verk-
tyg för att dela tron med andra.

65



TORSDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

22. UNDRAR OM GUD
PLATS: GÅRDSTÄLTET

Har du funderat på om Gud blir 
glad eller ledsen när vi dör? Om 
muslimer eller andra religioners 
folk kommer till himlen? Varför 
Jesus dog och uppväcktes? Alla 
kan vi ha frågor om tro, Jesus, li-
vet, döden, Gud, dinosaurier, Big 
Bang, Bibeln och mycket annat. 
Men få kan besvara dem så att 
alla kan förstå. Vill du få hjälp på 
traven att själv kunna förklara 
för andra? Eller är du helt enkelt 
bara nyfiken? Det här seminariet 
tar sig an många av de frågor 
som barn och unga funderar 
över i relation till den kristna tron. 
Är du förälder med barn runt 10-
15 år, varför inte gå tillsammans? 

Joseph Sverker är teologie dok-
tor, undervisar på Enskilda Hög-
skolan Stockholm och har ett stort 
engagemang för barn och tro.  

23. HUR HAR DU DET MED 
GUD? 
PLATS: TORPKAPELLET

Det här är en fråga vi sällan stäl-
ler till varandra. Men tänk om vi 
skulle göra det?  Frågan sätter 
fokus på vår relation med Gud – 
att tala med Gud, inte bara om 
Gud. Men hur får vi till de där 
naturliga och vardagliga sam-
talen där vi vågar prata, fråga 

och hjälpa varandra? Hur kan 
ett vägledande samtal se ut? Ta 
del av goda redskap och upp-
muntran att vägleda varandra… 
och våga lita på att din egen tro 
räcker att delas med andra.

Anna-Lena Thoursie är pastor, 
jobbar i EFKs sverigeprogram och 
som lärare på Södra Vätterbyg-
dens folkhögskola. Kjell Söder-
blom är pastor i Söderhöjdskyr-
kan Stockholm, bibellärare på 
Ågesta folkhögskola och jobbar 
med andlig vägledning och retre-
ater i församlingsmiljö.

24. PSYKISK OHÄLSA BLAND 
DAGENS UNGA – HUR KAN 
VI HJÄLPA?
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING

Många av dagens unga kämpar 
med psykisk ohälsa på olika sätt. 
Oro, ångest och nedstämdhet är 
några av de tillstånd som kan ha 
en kraftigt negativ inverkan på 
livet.  Under pandemin har sår-
barheten för psykisk ohälsa ökat 
än mer. Hur kan vi som familj och 
vänner finnas där för den som mår 
psykiskt dåligt och hur kan vi hjäl-
pa? Hur kan vi bidra till en kristen 
gemenskap där människor ryms 
även i svåra livssituationer och i 
perioder med psykisk ohälsa?

Sara Furingsten  är psykolog, 
psykoterapeut, verksam inom 
Barnhälsan i Linköping och med-
lem i Johanneskyrkan Linköping.

66



99 kr
Digital i 3 mån*

Läs mer på
Dagen.se/sommar
*Efter 3 månader löper prenumerationen
  automatiskt på till ordinarie pris.   

Ingen bindningstid, avsluta när du vill.



25. KÄRLEKSBOOSTA ERT 
ÄKTENSKAP 
PLATS: PARKTÄLTET

Hemligheten bakom ett äkten-
skap som i vardagen präglas av 
kärlek, glädje och harmoni är 
goda vanor. Det finns verkligen 
hopp om att ert äktenskap kan 
få en ny kick samtidigt som livet 
pågår för fullt med allt ansvar 
och alla måsten! Ta del av under-
visning, erfarenheter och en hel 
del allvarliga och roliga exempel 
från verkliga livet och tjugosju 
års äktenskap.

Micke Gunnardo är parterapeut, 
driver Relationsfirman och är en 
uppskattad föreläsare i ämnet 
parrelation/äktenskap med drygt 
tjugo års erfarenhet. Han är fem-
barnspappa och gift med Christin. 

26. NÄR OSUNDHETEN 
KLIVER IN I FÖRSAMLINGEN
PLATS: LADAN

Något skaver, men jag vet inte 
vad det är. Är det mig det är 
fel på? Varför krymper  jag här, 
och varför blir jag rentav rädd? 
Överallt där vi försöker interage-
ra med varandra inser vi då och 
då hur svårt det är  att  hantera 
makten, både hos andra och 
hos oss själva. Hur ställer man 
rätt frågor  till en kultur som 
blivit allt giftigare och där kon-
flikterna avlöser varandra?  Hur 
ser  urskillningen ut när resulta-

ten är goda med frukten besk? 
Och vilket ansvar  har  kollek-
tivet när en kultur spårar ur? 
Helen Västberg är leg  psyko-
terapeut, verksam vid Dialogen 
i Stockholm. Fredrik Lignell 
är pastor  i Ryttargårdskyrkan i 
Linköping. Tillsammans har de 
skrivit boken ”Fräls oss från ondo 
– om makt och maktmissbruk”.

27.JESUSTROENDE OCH HELT 
OLIKA UPPFATTNINGAR?
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Polariseringen i politiken har bli-
vit allt tydligare de senaste åren. 
Tydligt motstående uppfattning-
ar om allt från flyktingpolitik, 
försvar, välfärd, kärnfamilj och 
klimat lyfts hela tiden upp som 
konflikt. Det finns Jesustroende 
kristna i alla riksdagspartier – och 
de kommer fram till helt olika 
slutsatser utifrån sin tro. Hur är 
det möjligt?  I seminariet möter 
och samtalar Dagens redaktör 
Frida Park med kristna represen-
tanter för de olika riksdagspar-
tierna inför valet i september. 

Frida Park opinionsredaktör på 
tidningen Dagen, samt företrädare 
för riksdagspartierna. 

TORSDAG PASS 2 KL 16:00-17:00
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28. FAMILJEHEM, NÅGOT 
FÖR DIG OCH DIN FAMILJ?  
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING 

Det finns många barn, ungdomar 
och vuxna i Sverige idag som av 
olika anledningar behöver bo i en 
annan familj än sin egen – ett så 
kallat familjehem. Har du tänkt 
tanken att öppna din dörr? Inklu-
dera fler i familjegemenskap och 
fredagsmys, för en kortare eller 
längre tid? Det här seminariet 
handlar om att vara familjehem 
och vad som händer när tron ut-
manar oss att se behov, hjälpa ut-
satta och låta den egna familjen 
bli en naturlig och läkande plats.

Karl Palm är socionom och för- 
eståndare för Stiftelsen Sveriges 
Kristna Familjehem. Medverkar 
gör också två familjehemsföräl-
drar Markus Rohdén och Linalie 
Newman. 

29. I MÖTET MED THE MES-
SAGE BÖRJAR BIBELN LEVA!
PLATS: PARKTÄLTET

Ett språk som är vardagligt, 
fräscht, ärligt och inspirerande! En 
av världens mest omtalade bibelö-
versättningar finns nu på svenska. 
Många vittnar om hur Eugene 
Petersons översättning har öpp-
nat ögonen för bibelordet på nytt 
– och dessutom gjort det mer till-
gängligt för både vana och ovana 
läsare. Bibelns urgamla språkvärld 
får nytt liv för den moderna männ-

iskan. Ta del av ett spännande sam-
tal om The Message och hur den 
får både nya och gamla läsare att 
hitta in i bibelordet.

Tomas Sjödin och Britta Her-
mansson är båda författare, 
pastorer, föreläsare och krönikö-
rer. Mikael Tellbe är docent och 
högskolelektor i Nya testamentet 
på Örebro teologiska högskola/
ALT, författare och pastor i EFK. 

30. FINNS DET EN KOPPLING 
MELLAN PORR, SEXHANDEL 
OCH MÄNNISKOHANDEL? 
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Med mobilen  i fickan finns 
porrsajternas enorma mängder 
videoklipp ständigt inom räck-
håll. Barn och unga är en utsatt 
grupp, och det är många som 
kollar. Hur påverkas vi egentli-
gen av att konsumera pornogra-
fi? Vad kan det leda vidare till? 
Finns det en koppling mellan det 
som sker på bordellerna i Aten 
och pornografi? Vad kan vi göra 
åt det och vad det finns för hjälp 
att få? 

Eva-Lena Hellmark jobbar med 
”Threads of Hope” och målet att 
hjälpa utsatta kvinnor bli fria från 
exploatering. Johanna Lindhult 
och Christian Edlund jobbar 
med ”Starta Om” och bidrar 
med både kunskap och praktiska 
verktyg för den som vill sluta titta 
på nätporr.
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31. FÖRSAMLING MED ALLA 
ÅLDRAR – SJÄLVKLART MEN 
INTE HELT ENKELT…
PLATS: GÅRDSTÄLTET

Allt fler söker vägar att vara en 
bra församling för alla åldrar. Men 
hur blir ”alla åldrar” något mer än 
familjegudstjänster eller en ny ak-
tivitet för barnfamiljer? Har vi alla 
något att vinna på att tänka nytt 
eller hamnar alltid någon i skug-
gan? Och kan en församling för 
alla åldrar ge oss helt nya möjlig-
heter att växa – både med varan-
dra och med nya människor?

Olof Brandt är engagerad i Kor-
skyrkan Uppsala, jobbar för Bibeln 
idag och har varit med om att ta 
fram rapporten ”Här för att stan-
na”. Susanne Olofsson jobbar i 
EFKs sverigeprogram med bland 
annat barn- och familjefrågor.

32. UTSATTA OMRÅDEN  
– VAD VILL GUD I ORTEN?
PLATS: TORPKAPELLET

På TV och i olika medier möter vi 
ofta en både skrämmande och 
mörk bild av det vi kallar ”orten”. 
Men finns det andra bilder och 
berättelser? Vad är goda nyheter 
för människor i en utsatt stads-
del? Vad gör Gud i orten? Vill vi 
som kyrka bemöta problematiken 
kring gängkriminalitet? Hur kan 
vi konkret minska utanförskap 
och öka integration? Och visst är 
det möjligt att starta nya mission-
ella initiativ i dessa stadsdelar!

Anton Thilander är pastor i Hus-
bykyrkan och Robin Minshull är 
pastor Råslätts församlingsge-
menskap. Johannes Stenberg 
är församlingsplanterare i Linkö-
ping och ledarutvecklare i EFKs 
sverigeprogram.

FREDAG PASS1  KL 14:00-15:00

33. INTE TILL SALU – MÖT 
S INGER-SONGWRITERN 
EMMA MCCALLION 
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

På väg till jobbet blev hon allt-
mer berörd av de utsatta kvinnor 
hon dagligen passerade. Snart 
upptäckte hon fler som bar på 
samma längtan att göra skillnad 
för dessa kvinnor. Idag hjälper 
hon kvinnor att lämna livet i 
prostitution. Musiken har alltid 
varit viktig för singer-songwri-
tern Emma McCallion. Låtarna 
bär ett kärleksbudskap, samti-
digt som de utmanar både kon-
sumtionsmönster och sociala 
orättvisor. Lyssna till hennes be-
rättelse och vad som driver hen-
ne att vara en röst för utsatta. 
  
Emma McCallion bor sedan 
2009 i Valencia, Spanien. Hon är 
språklärare, musiker, konferen-
stalare och ledare för organisatio-
nen Silla Vacía. Detta seminar- 
ium hålls på engelska
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*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

34. SKA VI VERKLIGEN 
FORTSÄTTA SÄNDA MIS-
SIONÄRER FRÅN SVERIGE?  

PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET

Från Sverige har många missionä-
rer sänts genom åren. Men idag 
när den världsvida kyrkan har sin 
tyngdpunkt i syd och vår del av 
världen blir mer och mer sekulari-
serad, är det då verkligen motive-
rat att fortsätta skicka missionärer 
från Sverige? Om svaret är ja, vil-
ka behov och motiv ska driva oss? 
Vilka metoder och vägar finns det 
framåt? Det här är ett viktigt mis-
sionsideologiskt samtal – 

Välkommen att delta, lyssna och 
ställa frågor.

Daniel Råsberg är missionside-
olog i EFKs internationella arbe-
te, med bakgrund som pastor i 
Sverige och missionär i Serbien. 

35. GUD GÖMMER SIG 
BAKOM EN BJÖRK 
PLATS: PARKTÄLTET

Ibland kommer Gud till oss på 
de mest oväntade sätt och där vi 
ofta inte alls förväntar det. Ibland 
tycks han gömma sig bakom en 
björk. Hur kan enkla vardags-
handlingar hjälpa oss att uppfat-
ta honom? Hur lär man sig att 
ana vittringen i det som kan se 
ut som småsaker? Slå följe med 
Britta Hermansson och upptäck 
hur Gud närvaro och vägledning 
är närmare än du anar. En svag 

doft av kärlek är värd att regist-
rera när den drar in lite snett från 
vänster. Skönheten mitt i varda-
gen kan få ge den tillit och ge-
nerositet som behövs när det är 
skarpt läge. 

Britta Hermansson är pastor i 
Equmeniakyrkan, uppskattad före-
dragshållare och driver den popu-
lära podcasten Brittas vardagsrum. 

36. BUNDEN AV SKÄRMEN – 
BEFRIAD AV GUD
PLATS: KAPELLET GÖTABRO

Helena och Daniel är gifta sedan 
snart tjugo år tillbaka och har tre 
barn. De är kort sagt en vanlig kris-
ten familj, dessutom med stort en-
gagemang i sin församling och som 
församlingsledare. Men de väljer 
här att berätta om ett tyvärr alltför 
vanligt problem, och hur Gud hjälpt 
dem och gett dem något nytt. Ta 
del av stark berättelse om hur Gud 
burit genom en äktenskapskris. Hur 
han befriat från dataspelsberoende 
och otrohet framför skärmen. Och 
hur han visat vägen till nåd och för-
låtelse i stället för skilsmässa. 

Ingemar Fhager i samtal med 
Helena och Daniel i en berät-
telse varvad med toner och ord. 
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*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.

37. TRASIGA PARAPLYET OCH 
DEN ENTRÄGNA SKATAN
PLATS: TORPKAPELLET

Med den egna brustenheten och 
tron som resonansbotten växer bil-
derna fram. För konstnären Tomas 
Munkas Larsson har skapandet 
varit en fråga om ren överlevnad, 
men också en dröm om att få 
beröra och ge hopp åt den som 
längtar. Seminariet är en hälsning i 
ord och bild till dig som vill gå Guds 
väg, leva nära människor och som 
samtidigt brottas med livet – från 
en konstnär och förkunnare som 
i fyrtio år levt med kampen som 
livsram och passionen Kristus som 
budskap.

Tomas Munkas Larsson är 
konstnär, frilansande förkunnare, 
terapeut och entreprenör. ”Det 
trasiga paraplyet och den enträg-
na skatan” är hans senaste utställ-
ning.

LÖRDAG PASS 1 KL 14:00-15:00

38. FÖRVANDLADE STÄDER! 
PLATS: GÅRDSTÄLTET

En stor del av jordens befolk-
ning bor i städer, inte minst den 
unga generationen. I staden finns 
spänningen och möjligheterna till 
utbildning och jobb – men samti-
digt ensamhet, utsatthet och se-
kularisering. Jesus gav sitt liv för 
att alla människor ska kunna få 
sina liv förvandlade. Men hur be-

höver församlingar verka och leva 
för att gestalta detta i städerna? 
Hur är vi relevanta i vårt sätt att 
vara församling – såväl i Sveriges 
storstäder som i världens? 

Sandra och Andreas Palm har 
många års erfarenhet av försam-
lingsbyggande genom New Life 
Stockholm. De har brottats med 
frågor kring mångkulturell dyna-
mik och ungdomars utmaningar. 
Idag arbetar med församlingsplan-
tering i staden Manzini i Eswatini 
(södra Afrika) – en helt annan 
kontext och med helt nya utma-
ningar. 

39. FRIKYRKANS HISTORIA – 
EFTER FILMEN… 
PLATS: PARKTÄLTET

För många är frikyrkans roll i sam-
hällsutvecklingen okänd, men ak-
tuella filmen ”Frikyrkans historia” 
är ger en fascinerande berättelse 
om en normbrytande rörelse som 
format det svenska samhället un-
der 175 år. Relevant och i många 
fall revolutionerande. Demokrati, 
kvinnligt ledarskap, radiomono-
polet och religionsfrihet är några 
konkreta områden där frikyrkan 
var i framkant. Hur är frikyrkan re-
levant idag? Och vad har vi att lära 
av historien? Ta del av ett intres-
sant panelsamtal utifrån filmen!

Fredrik Lindé är filmskapare, 
producent och journalist. Felicia 
Ferreira är chefredaktör, vd och 
ansvarig utgivare på tidningen Da-

72



gen. Rebecka Fredriksson är journa-
list, författare till den historiska roma-
nen ”Landsförvisade” och medverkar 
i filmen.

40. KÄRA DAGBOK, DET ÄR 
INTE SÅ LÄTT ATT TRO…
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Det är 1980-tal i frikyrkosverige. 
Jan-Gunnar är tonåring och för-
söker hitta både sig själv, tron och 
kärleken. Det bryter och bänder, 
det är hjärta och smärta, förvänt-
ningar och utmaningar, andliga 
upplevelser, men också tvivel och 
frågor. Vad var det som hände 
egentligen? Hur formades tron 
hos de som var unga då? Vad bär 
vi med oss idag – vi som är kvar i 
tron eller lämnade?  

Jan-Gunnar Wahlén är pastor i 
Hovsta frikyrkoförsamling, gym-
nasielärare i Hallsberg och för-
fattare till boken ”12 månader”. 
Josefin Fållsten är missionär och 
pastor. Per Alexandersson är 
musiker och pastor i Equmenia-
kyrkan Hallsberg.

41. KALLAD, MEN TILL VAD?
PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET 

Vad i hela världen vill du med mitt 
liv, Gud? Hur kan jag höra vad du 
säger i detta? Och vad händer om 
jag missar det Gud tänkt för mitt 
liv? Vet han verkligen vad som är 
bäst för mig? Och hur mycket fri 
vilja ger Gud mig  att välja själv? 

Ett seminarium om vem Gud är 
och vad han vill med våra liv – 
både för dig som är ung eller be-
finner dig mitt i livet. 

Julia Wellstam är lägerpastor på 
Hjälmargården, församlingsplante-
rare i Kingdom House Örebro och 
jobbar med ungdomsledarfrågor 
i EFK. Johannes Stenberg är 
ledarutvecklare i EFK, församlings-
planterare och pastor i Ryds Hem-
kyrka Linköping.

42.LÅT OSS PRATA OM 
UKRAINA…
PLATS: TORPKAPELLET

Alla hör vi om krigets fasor i 
Ukraina. I TV och sociala medier 
kommer ständigt nya rapporter. 
Ukraina berör oss alla och många 
har också öppnat sina hem för att 
ta emot människor på flykt. I det 
här seminariet för du möta en av 
alla de som drabbats av kriget. Möt 
Tatiana Tetychenko från Ukraina 
i ett samtal om livet då och nu, 
situationen i landet och dess kon-
sekvenser, flyktingskapet… och 
framtiden. 

Daniel Råsberg missionsideolog 
i EFKs internationella arbete sam-
talar med Tatiana Tetychenko.
Detta seminarium hålls på 
engelska 
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LÖRDAG PASS 2 KL 16:00-17:00

43. SÅNGERNA I GUDSTJÄN-
STEN – LEDER DE OSS ÅT 
RÄTT HÅLL?  
PLATS: KAPELLET GÖTABRO

Det vi sjunger påverkar oss – vare 
sig vi vill eller inte. Ibland mer än vi 
själva förstår. Så vad är det egentli-
gen vi sjunger när vi möts i guds-
tjänsten? Vad är det för teologi 
som sångerna är bärare av? Och 
hur påverkar det oss? Det här semi-
nariet vänder sig särskilt till dig som 
arbetar med och brinner för guds-
tjänsten i din församling, är för-
samlingsledare, musiker eller lov-
sångsledare... och vill ha en större 
förståelse för sångernas betydelse.  

Ellen Vingren är sångerska, mu-
siker, lovsångsledare, predikant 
och doktorand vid Teologiska 
Högskolan i Stockholm.  

44. KRISTEN TRO ÄR JESUS-TRO
PLATS: TORPKAPELLET

Hans teologi har format miljontals 
människors tro och liv. Den evang-
elikale teologen John Stott har be-
traktats som en av 1900-talets kyr-
kofäder. ”Jag kan aldrig tro på Gud, 
om det inte vore för korset” menade 
Stott. Bara Jesus kan frälsa. Bara Jesu 
sanning ger trygghet. Men hur be-
skriver han då frälsningens Gud? 
Finns det hinder för frälsningen? 
Vad betyder försoningen? Vilka ord 

kan användas idag? Varför är Jesu 
frälsning unik? Vilken lära skapar 
visshet? Vad betyder det att tro? Vad 
ersätter Guds nåd idag? 

Per-Axel Sverker är f d bibellära-
re och aktuell med boken ”Fräls-
ningens ord till förändringens 
värld” om John Stotts teologi.

45. DIAKONI OCH ENTRE-
PRENÖRSKAP SOM GÖR 
AVTRYCK I SAMHÄLLET 
PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING

I kyrkan finns en lång historia av 
socialt och diakonalt engagemang. 
I olika tider har det uttryckts på olika 
sätt. Idag är behoven stora och för-
samlingar utmanas att spela en allt 
större roll. Ett nytt och spännande 
initiativ är nätverket är Prasso* (gre-
kiska för ”göra” eller ”handla”). 
Här har digitala studiebesök visat 
sig vara ett bra sätt att sprida goda 
exempel. Ta del av såväl inspiration, 
verktyg och fler goda exempel.

Per-Inge Andersson är tidigare 
rektor för Hyllie Park folkhögskola 
och med i EFKs styrelse. Jonathan 
Ekros är med i Ulriksbergskyrkan 
Växjö och jobbar med en spel-app 
som motiverar ungdomar som 
har det tufft till en meningsfull 
tillvaro och en positiv förändring.    

*I nätverket Prasso ingår samfunden 
EFK, Pingst, SAM, samt Bilda, Rädd-
ningsmissionen (Göteborg), ALT och 
folkhögskolorna Hyllie Park, June 
och Liljeholmen.   
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GE ENKELT!
Nu är det enkelt att ge - och gåvorna går till det 
ändamål som omtalas i pågående möte via Swish. 
Scanna bilden eller fyll i nr och meddelande nedan.

Nr: 900 4037 
Meddelande: Gåva

Tack för din gåva! 
Bankgiro 900 4037

SÅNG: ELIN LYDIA JOHANSSON OCH PELLE ANKARBERG | KÖR: SIMON VÄDERKLINT |TRUMMOR: EDVIN BERGFALK 
GITARR: ERIK ROOS | BAS: LUCAS FERNROS | KEYS: SIMON VÄDERKLINT | PRODUKTION: SIMON VÄDERKLINT
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Shoppa
second
hand på
Torp!
Gör ett besök i vår 
popup-butik och 
handla kläder, 
accessoarer, böcker, 
inredning, leksaker 
och prylar. När du 
shoppar hos oss 
sparar du på jordens sparar du på jordens 
resurser. Dessutom 
bidrar du till Ge för 
Livets projekt runt om 
i världen. 

Välkommen!

Öppet hela veckan
11-22, Stallets 
nedre plan


