
Välkommen till 2017 års Medarbetarkonferens! Årets konferens återkopplar än en gång 
till EFKs Sverigestrategi och temat är Andlig Fördjupning. Vi som arbetar med andlig 
vägledning på olika nivåer, har ett självklart behov av egen fördjupning och lyssnande. 
Årets konferens vill vara ett sådant redskap för dig genom undervisning och seminarier. 
Det unika i år är att vi alla bor på samma plats och att programmet för dagarna har mer 
luft än vanligt för att skapa mer av ”retreat”-karaktär.

Vi i Medarbetarstyrelsen vill välkomna Dig till Gullbrannagården 7-9 november och ser 
fram emot viktiga dagar för oss som församlingsmedarbetare.

Anmälan
Anmäl dig senast 19 oktober på dinkurs.se/
efkm eller gå via
www.efk.se/medarbetarforbundet. Faktu-
ran mejlas till dig direkt efter att du har 
fyllt i anmälningsformuläret. Eftersom 
boendestandarden varierar så kan en tidig 
anmälan ge en bekvämare vistelse.

Kostnad
Konferensavgift, inkl mat och boende, 1900 
kr (ej medlem 2280 kr). Pensionär 1750 
kr (ej medlem 2100 kr). Studerande samt 
arbetande i pionjär- eller migrantförsamling 
1000 kr. Eftersom boende ingår i avgiften 
så kan vi inte ge samma rabatter som 
tidigare år. Om du har frågor om avgiften 
eller inte kan vara med alla dagar, kontakta 
kassören, tobbe.alesand@gmail.com.

Vill du bli medlem?
Gå in på www.efk.se/medarbetarforbundet 

Har du långt att åka? 
Resekostnader över 800kr ersätts av EFKM 
om du fyller i blankett vid ankomst till!
konferensen.

Frågor om konferensen? 
Kontakta Tobias Westh, tobias@elimskene.se

Så hittar du till Gullbrannagården
Från norr: Vid E6:ans södra infart till Halmstad 
(nr 43), tag väg 15 söderut mot Laholm (fd v 
117). Efter ca 8 km sväng till höger vid skylt 
Gullbrannagården och följ sen skyltarna.

Från söder: Sväng av E6 vid macken i Snap-
parp (vägkrog). Följ skyltar, bakom macken, 
mot Halmstad till väg 15 . Sväng norrut och 
kör ca 200 meter, sväng vänster mot Gull-
brannagården och följ sen skyltarna.

GPS – N 56° 35’ 27.49´, E 12° 56´ 34.77

ANDLIG FÖRDJUPNING
Medarbetarkonferens 2017  

7-9 november, Gullbrannagården



TISDAG

10.00  Drop-in fika och registrering
11.00  Uppstart
12.00  Lunch
13.00 Undervisning
 Magnus Malm
15.00 Fika (inkl info om fortbildning)
16:30 Seminarier
 - Att ge och få andlig vägledning
 - Att anordna en församlingsretreat
 - Jesusmeditation/Bibelmeditation
18.00 Mat
19.00  ”Tillsammans inför Gud” - nattvard, lovsång,   
 betjänande. Medverkande:  Josef Bergdahl, Fredrik &  
 Erika Lagerström, Ellen Vingren & Jenny  Wahlström
22.00  Completorium 

ONSDAG

07.30 Herrens måltid
08:15 Frukost
09:30 Lovsång
10.00 Undervisning 
 Magnus Malm (inkl fika)
12.00 Lunch
13.00 Seminarier
 - Att ge och få andlig vägledning
 - Att anordna en församlingsretreat
 - Jesusmeditation/Bibelmeditation
14.00 TEO-talks
15.00  Fika
15.45  Undervisning
 Magnus Malm
18.00  Gemenskapskväll med god
 mat och  program
21.00  Tid för tillbedjan & förbön

TORSDAG

07.30  Herrens måltid
08.15  Frukost
08.30  Årsmöte EFKM, vid frukostbordet
09.30  Lovsång
10.00  Undervisning
 Magnus Malm (inkl fika)
12.00  Sändning - Hur går vi vidare?
12.30  Lunch

Magnus Malm 
kommer att med-
verka under hela 
konferensen

Ellen Vingren och Jenny 
Wahlström leder lovsången 
under dagarna.

Övriga medverkande: Andlig vägledning-nätverket 
inom EFK, Husförsamlingsnätverket ”Med
hjärta för Halmstad”, EFK:s missionsledning, Medarbe-
tarförbundets styrelse m.fl.


