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VILL DU HA ELLER DELA MED DIG AV 
ETT KREATIVT INSAMLINGSTIPS? 
Kontakta oss gärna!
Hans  070-524 38 75 
hans.lindstrand@efk.se
Mattias 019-16 76 25 
mattias.daven@efk.se
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Välkommen till  
VI VILL VIDARE!
Det är speciellt att ännu en gång, för 132:a gången, få välkomna 
alla er till Närkeslätten och Torpladan. Ett särskilt välkommen till 
dig som är här för första gången. Du ska veta att du kommer till en 
plats med en mycket lång historia. Här har människor läst Bibeln, 
mött Gud, tillbett och upplevt gemenskap som har format deras liv.  
Välkommen också till dig som har en egen historia på Torp. Du vet 
att Torp är solsken och regn, kallt vatten och varma möten, barn 
som skrattar och andra som gråter. Välkommen tillbaka! 

Torp är rörelse med ett ursprung i passionen för tillbedjan, mission 
och gemenskap. När vi har planerat årets konferens så har vi bett 
och sökt Gud för fortsättningen på denna rörelse. I år möts vi uti-
från en gemensam bön om att Anden ska ta oss, som enskilda och 
tillsammans, vidare. Temat för Torp 2018 är därför: 

VIDARE – LÄNGRE, BREDARE, DJUPARE, HÖGRE. 

Det som inte rör sig, lever inte. Det står stilla. 
Men Jesus efterföljare har fått en riktning i livet, ett mål.  
Han leder oss alltid vidare. 
Att sträcka oss, röra oss, böja oss. 
Längre. Bredare. Djupare. Högre.  
Tillsammans går vi frimodigt vidare. Alltid vidare.

Välkommen till Torp 2018!

För EFKs Missionsledning 
& Torpkonferensens
ledningsgrupp

Bernth-Åke Ottosson, 
tf missionsdirektor,
och Øyvind Tholvsen,
ledare EFKs Sverigeprogram
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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 fredagen den 15 juni kl. 17.00. Torp har en stor 
camping och alla får plats även om förbokningen är full. Telefon till 
Campingreceptionen 070-570 13 04 (öppen 18-24 juni). El finns till-
gänglig från måndagen.

Förbokning
Det går att förboka platser på camping även om alla får plats, vårt 
förbokningssystem hittar du på www.torpkonferensen.nu. Exakta pri-
ser finns på vår bokningssida. Förbokningsavgiften återbetalas ej vid 
eventuella avbokningar.

Campingavgift
På plats betalar du för husvagnar och större tält fr. 140 kr/dag. Min-
dre 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 ser-
vice på campingen, var vänlig kontakta EFKs Sverigekontor på telefon 
019-16 76 00.

Ordningsföreskrifter
Särskilda ordningsföreskrifter gäller på Torps camping. Mer informa-
tion fås vid incheckning.
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Försäljning
All försäljning av trycksaker, skivor med mera inom 
konferensområdet sker i huvudsak av Nya Musik. Affi-
schering, 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 sms och 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
Nytt för i år är att du kan köpa wifi 
som fungerar på området. Kost-
nad: 20 kr/dag. eller 100kr/vecka. 
OBS! Ej för streaming utan nivå 
läsa mail, sociala medier etc.Ph
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Konsert- och seminariepass
På Torpkonferensen finns det några programpunkter som kostar. 
Antingen kan man köpa lösbiljetter till konserter och seminarier eller 
så kan man köpa ett Konsert- och seminariepass som ger fritt inträde 
till alla dessa programpunkter.  

Konsert- och seminariepasset är opersonligt och kan köpas i Bildas 
seminariedisk, Torpreceptionen eller i campingreceptionen.

Priset är:
Mån - Tis  450kr
Ons 400kr
Tors 350kr
Fre 300kr

Konferensradio
Områdets egna Torpradio som 
sänder de flesta mötena i Ladan 
över FM-bandet. Se anslag och 
hemsidan för frekvens samt 
sändningstider. 

Radiosändningen börjar 30 
minuter före mötena och där får 
du senaste nytt varvat med inter-
vjuer 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
Nytt för i år är att Konferensbyrån utgår och 
ersätts av Torpreceptionen. Hit kan du vän-
da dig med dina frågor, köpa matbiljetter, 

ta ut pengar och köpa t-shirts m.m. Receptionen finns vid den röda 
stugan mellan Café Sion och Stallet. Se skyltning. Välkommen hit!

Öppettider:

Mån-Lör  11.30 - 19.00 Sön  11.30 - 15.00
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Telefonnummer från 18-24 juni

Torpreception:  019-16 76 00 

Campingreceptionen:  070-570 13 04 

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.

Tolkning till persiska/dari
Tolkning finns från och med torsdag kväll till och med söndag förmiddag  
under storsamlingarna i Ladan. Det kommer även finnas bibelstudium 
på persiska/dari i Stallbackstältet på fredag 15.00-16.00, och gudstjänst 
lördag 13.30-15.00.

Tolkning till arabiska
Tolkning finns från och med torsdag kväll till och med söndag förmiddag  
under storsamlingarna i Ladan. Det kommer även finnas bibelstudium 
på arabiska i Gårdsstältet på fredag 15.00-16.00, och gudstjänst lördag 
13.30-15.00.

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

Snabbköp
På Torp finns en enkel mataffär i anslutning till Matsalen.

Öppettider 

Mån  15.00 - 19.00 Tis - Lör 08.00 - 19.00 
Sön  08.00 - 15.00
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Bangladesh har ett av 
världens högsta antal 

barnäktenskap. Men när ett 
barn får möjlighet till skolgång 

kan skadliga sedvänjor och 
fattigdomsspiralen brytas för 
gott. Vill du veta mer om hur 

du kan lyfta barnen? Besök oss 
vid Torplanda fl ygplats. 

Se mer på s. 27.

BARNBRUD 
ELLER 

BARNLÄKARE?

www.barnhjalpen.com
info@barnhjalpen.com

BARNHJÄLPENS 
FAMILJEPARTY!

MED BLAND ANDRA 

BORIS RENÉ

LÖRDAG 
KL 16.00
I LADAN
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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

*Efter kvälls- och nattmötet åker bussen förbi vandrarhemmet Livin  
på Järnvägsgatan 22 i Örebro.

Bussturer till    
Avgift för bussresan är 50 kronor och betalas med swish vid påstig-
ning. Swishnumret är: 9004037 meddelande: BUSS. Barn under 12 
år åker gratis. 
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1  Möteslada 
2  B så får du C 
3  Stallet våning 1 
 Nya Musik |  Utställningar | Seminariedisk 
 Glasscafé | Internationellt bokbord 
4  Stallet våning 2 
 Utställningar | Café | Läsaren antikvariat 
5  Torpreception 
6 Gårdstältet 
7 Oasen 
8   Parkscenen 
9   EFK Världentältet 
10  Våffeltältet 
11  Tonårstältet 
12  Stallbackstältet 
13  Utställartält 
14  Matsalen 
15  Snabbköp 
16  Café Sion 
17  Mattorg 
18  Kiosk 
19  Lekpark 
20  Nedre parken 
21  Campingreception 
22  Tvättrum 
23  Disk/Skötrum  
24  Bönestenar 
25  Herrgården 
26  Loftet

   HELIKOPTERPLATS

   TORPLANDA FLYGPLATS

   KÖRSKOLA

   BMX-bana

*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

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  

Vår ambition är att bönen på Torp-
konferensen ska vara hjärtat och mo-
torn i konferensen. 

Bön i parken vid Bönestenarna
Vi möts för morgonbön i parken 
kl.08.15 tisdag till söndag och ber till-
sammans för dagen. I parken bakom 
Herrgården, finns stenar med namn 
på varje landskap i Sverige och varje 
land där EFK har mission. Välkommen 
att under konferensen söka dig dit 

för en enskild stund av bön. 

Personlig förbön
I samband med gudstjänster och 
nattmöten inbjuds det ofta till 
förbön, under veckan behövs det 
många förebedjare som vill vara 
med. Samling för förebedjare som 
betjänar under gudstjänster är 45 
min före gudstjänst i “B så får du 
C”-rummet i Ladan. 

Som förebedjare vill vi att du ska 
finnas med i en lokal församling 
och därifrån ha en rekommen-
dation. Du anmäler dig som 
förebedjare på Torpkonferensens 
hemsida eller om du saknar den 
möjligheten i Torpreceptionen. 
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019-25 18 25

Olaigatan 27 | 703 61 Örebro | nerikesbegravningsbyra.se

HCJB Global är nu Nu satsar vi vidare i 5 världsdelar för 
att nå de onådda genom att vara... 

JESU RÖST - media, radio, satellit,  
internet, sociala medier

JESU HÄNDER - hälsovård, kliniker,  
vattenprojekt, undervisningsteam

TILLSAMMANS - med lokala  
samarbetspartners i hela världen

www.reachbeyond.se  PG 680 680-6

reach
beyond TM

SVERIGE

Strategisk förbön för konferensen 
Från måndag kl 18.00 till konferensens slut 
pågår strategisk bön för konferensen i bönerum-
met under estraden i Ladan. Olika team ber i 
tretimmarspass varje dygn och leds av erfarna 
böneledare. Anmäl dig på www.torpkonfer-
ensen.nu.

Oasen
Oasen är en plats för själavård och andlig väg- 
ledning, där erfarna själavårdare och terapeuter 
väntar på dig! Ta chansen att få samtala med 
någon om vad som händer i ditt liv.   
   Du kan komma själv, tillsammans som par, med 
din familj, eller med någon annan. En möjlighet 
att få en glimt av Gud mitt i allt, och att få sätta 
ord på din egen alldeles unika livsberättelse!

Välkomna till Oasen!
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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 under temat 
”VIDARE”. Spännande, eller hur?

Småbarnssång 0-3 år
Varje förmiddag blir det sång, 
glädje och rörelse för de mins-
ta konferensbesökarna under 
ledning av:

Karolina Risberg   
& Frida Enblom.

Kalas 4-8 år
Kalasmötena fylls i år med 
besök av både nya och gamla 
vänner. Vi återser karaktärer 
som Hedvig Höök och Ugglan 
Helge, men vi får även möta 

nya karaktärer och inslag i 
barnmöten från IMK One Piece 
och från Härnakyrkan i Ljungs-
bro. Gemensamt för alla möten 
är att vi genom musik, dans 
och drama får höra om vem 
Jesus är och vad han vill säga 
till oss idag. 

Team från Kungsportskyrkan, 
Huskvarna

Team från Immanuelskyrkan, 
Örebro

Team från Härnakyrkan, 
Ljungsbro

Kalasmöten i Matsalen!
Kalasmötena flyttar i år tillbaka till Matsalen. 
Ställ dig i kö utanför Matsalen och passa på 
att kramas eller vinka till Rävy Torpsson!
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PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN

Tisdag 19 Juni
10.30 SMÅBARNSSÅNG  
 I GÅRDSTÄLTET
 Pågår till 11.15

 KALASMÖTE I MATSALEN
 TEAM IMK OnePiece

 Pågår till 11.30

 SCHVUNG! I  
 STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 11.30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET
 TEMA: Vidare - Lära känna Jesus

 Pågår till 12.00

16.00 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 17.00

 SCHVUNG! -ACTION
 Masschoir i Stallbackstältet  
 – Pågår till 17.00

Onsdag 20 Juni
10.30 SMÅBARNSSÅNG  
 I GÅRDS TÄLTET
 Pågår till 11.15

 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 11.30

 SCHVUNG! I  
 STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 11.30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET   
 TEMA: DJUPARE - Älskad och  
 Guds barn 
 Pågår till 12.00

Schvung! 9-11 år
Under förmiddagarna bjuder 
vi in till fartfyllda samlingar 
med mycket sång och musik. 
Möt figurer som GurraSyrra, 
Herr Hibiskus med flera och 
var med i lekar och tävlingar. 
Detta i en härlig blandning av 
prat om Gud, livet och bön. 
Häng med på Schvung!

Urban Hussmo
& Jörgen Lithell med vänner.

På eftermiddagarnas 
Schvung Action blir det 
fartfyllda aktiviteter. Håll koll 
i dagsprogrammet för att 
inte missa något. 

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 Bi-
belstudium där vi varvar 
bibelundersvining med lekar, 
tävlingar, frågor och samtal.

Angeline Leetmaa med team.
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PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN

16.00 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 17.00

 SCHVUNG!-ACTION
 Masschoir i Stallbackstältet 

16.30 BILDJAKTEN I STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 17.30

Torsdag 21 Juni
10.30 SMÅBARNSSÅNG I GÅRDSTÄLTET
 Pågår till 11.15

 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 11.30

 SCHVUNG! I  STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 12.00

 Masschoir från 11.30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET 
TEMA: BREDARE - Älska andra 

16.00 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 17.00

 SCHVUNG!-ACTION
 Position X – Pågår till 17.30

Fredag 22 Juni
10.30 SMÅBARNSSÅNG I GÅRDSTÄLTET
 Pågår till 11.15

 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 11.30

 SCHVUNG! I  STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 12.00
 Masschoir från 11.30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET
TEMA: HÖGRE - Älska och tillbe Gud
Pågår till 12.00

SMÅBARNSSÅNG

SCHVUNG
URBAN HUSSMO

JÖRGEN 
LITHELL
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11.30 MASSCHOIR I  
 STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 12.00

17.00 DANS KRING MIDSOMMARSTÅNGEN
 

Lördag 23 Juni
10.30 SMÅBARNSSÅNG I GÅRDSTÄLTET
 Pågår till 11.15

 KALASMÖTE I MATSALEN
 Pågår till 11.30

 SCHVUNG! I STALLBACKSTÄLTET
 Pågår till 12.00

 Masschoir från 11.30

 DIGGIT I TONÅRSTÄLTET 
TEMA: LÄNGRE - Guds löften och framtid

 Pågår till 12.00

16.00 BARNHJÄLPEN PRESENTERAR: 
 FAMILJEPARTY I LADAN
 LIN-D, One Piece och Boris René

Söndag 24 Juni

09.30  MASSCHOIR ÖVAR I LADAN

10.30 GEMENSAM GUDSTJÄNST I LADAN
 Barnens Masschoir sjunger i gudstjänsten

KALASMÖTE

PROGRAM FÖR BARNKONFERENSEN

BORIS RENÉ

LIN-D

URBAN HUSSMO
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*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN *KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Konferensens bästa hängställe! 
Detta är verkligen platsen att vara 
på mellan de olika samlingarna. 
Här finns mjuka soffor, musik, spel 
och sköna människor. Vi säljer även 
lite fika för den som är sugen eller 
varför inte ta med glassen eller 
lunchen hit och ät tillsammans 
med nya och gamla vänner. Nytt 
för i år är att vi varje dag ses vid 
Loftet kl. 16.00 för Grej of the day! 
Vattenkrig, 5-kamp, perfect pic-
ture… vem vet vad som kommer 
att ske? Håll koll på sociala medi-
er under veckan så du inte missar 
något! 

PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

Välkommen till en vecka 
full av gemenskap, med 
Gud, nya & gamla vänner, 
skratt, godis, smörgåsar 
och mycket, mycket mer!  
Tis-lör ses vi och fikar till-
sammans på Loftet, går på 
bibelstudium i tonårstältet, 
lär känna varandra genom 
årets stora nyhet ”Grej of 
the day”, går på nattmöte 
i matsalen och avslutar nat-
ten uppe på loftet igen! 
Håll utkik på sociala medi-
er för mer detaljerade pro-
gram och uppdateringar! 

TONÅRSKONFERENSEN    LOFTET
Välkommen till

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 bibelunder-
visning med lekar, 
tävlingar, frågor och 
samtal.

Angeline Leetmaa 

med team.
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*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

BIBELSTUDIUM 

Varje dag kl. 14.00 är det i 
Tonårstältet man ska vara! Där 
kommer vi att få undervisning 
och möjlighet till att ställa frågor 
och diskutera olika teman. Bi-
belstudierna kommer delvis att 
utgå ifrån Torps tema VIDARE, 
men det kommer också att ges 
utrymme till andra ämnen. 

Tanken är att du under dessa bi-
belstudier ska få chans att tän-
ka själv, få tid att fundera, testa 
och prata med andra. Vi har 
fantastiska talare som förberett 
sig, bett och som är superladd-
ade för att träffa er! 

NATTMÖTE

Varje kväll, tis-lör kl. 22.00, 
kommer vi att inta matsalen 
för nattmöte. Vi får lyssna 
till predikan utifrån temat 
VIDARE. Vad innebär det att 
Gud vill att vi ska gå vidare, 
längre, bredare och djupare? 
Vad har det med mig att 
göra? 

Vi sjunger lovsång och på 
olika sätt närmar oss Gud i 
bön och förbön. Kan det bli 
ett bättre avslut på en dag 
på Torp? Knappast. Kom på 
nattmöte!  Vi tror att Gud vill 
möta just dig! 

Tonårs-

konferensen

finns i sociala 
medier, 

där får du de

 senaste  
   uppdateringarna  

om program,  
medverkande  

och tider!

21
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PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

TISDAG 19 JUNI

10.30-12.00 DIGGIT |  TONÅRSTÄLTET (11-13 ÅR)
 Tema: VIDARE - Lära känna Jesus 

14.00  BIBELSTUDIUM |  TONÅRSTÄLTET

16.00  GREJ OF THE DAY |  SAMLING VID LOFTET

22.00  NATTMÖTE |  MATSALEN

 Tema: VIDARE - Kraften 

ONSDAG 20 JUNI

10.30-12.00 DIGGIT |  TONÅRSTÄLTET (11-13 ÅR)

 Tema: DJUPARE - Älskad och Guds barn

14.00  BIBELSTUDIUM |  TONÅRSTÄLTET

16.00  GREJ OF THE DAY |  SAMLING VID LOFTET

22.00  NATTMÖTE |  MATSALEN

 Tema: VIDARE - Längre 

TORSDAG 21 JUNI

10.30-12.00 DIGGIT |  TONÅRSTÄLTET (11-13 ÅR)
 Tema: BREDARE - Älska andra människor

14.00  BIBELSTUDIUM |  TONÅRSTÄLTET

16.00  GREJ OF THE DAY |  SAMLING VID LOFTET

22.00  NATTMÖTE |  MATSALEN

 Tema: VIDARE - Bredare
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*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

PROGRAM FÖR TONÅRSKONFERENSEN

FREDAG 22 JUNI

10.30-12.00 DIGGIT |  TONÅRSTÄLTET (11-13 ÅR)
 Tema: HÖGRE - Älska och tillbe Gud

14.00  BIBELSTUDIUM |  TONÅRSTÄLTET

16.00  GREJ OF THE DAY |  SAMLING VID LOFTET

22.00  NATTMÖTE |  MATSALEN  
 Tema: VIDARE - Högre 

LÖRDAG 23 JUNI

10.30-12.00 DIGGIT |  TONÅRSTÄLTET (11-13 ÅR)
 Tema:  LÄNGRE - Guds löften och framtid

14.00  BIBELSTUDIUM |  TONÅRSTÄLTET

16.00  GREJ OF THE DAY |  SAMLING VID LOFTET

22.00  NATTMÖTE/KONSERT |  MATSALEN  
 Tema: VIDARE - Djupare 
 Band: DJ-gruppen R2BD  

SAMARBETSPARTNERS ARRANGÖRfrizon.nu | @frizonfestivalen 

 
EN FESTIVAL INFÖR GUD  
TEMA RÖSTER  

 9-12 AUGUSTI 
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   DET FINNS
  SÅ MYCKET
      MER!

   DET FINNS
  SÅ MYCKET
      MER!

Kursstart 19 aug

8-13 okt

Ett år, tre profiler, tre månaders praktik

utomlands eller i Sverige

LÄRJUNGASKOLAN 
PÅ GÖTABRO

EVIG

gotabro.se/bibelskolor

gotabro.se
För mer info och anmälan:

Kursstart 19 aug

en fyra veckor lång bibelskola

26 
DAGAR

4 VECKOR SOM FÖRÄNDRAR:
   RELATIONEN TILL JESUS,
  RELATIONEN TILL ANDRA,
 HELA LIVET

En vecka för dig som vill dra dig undan 
för att lyssna in Gud & få samla kraft.

En vecka av uppmuntran, vila & utmaningar tillsammans med Gud.

En vecka inför Gud.

4 VECKOR SOM FÖRÄNDRAR:
   RELATIONEN TILL JESUS,
  RELATIONEN TILL ANDRA,
 HELA LIVET

gotabro.se/bibelskolor



*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Våffeltältet är en plats fylld av glädje och 
skratt men också utrymme för sam-
tal, fika, Gudsmöten, inspiration 
och utmaning.  Är du ung vux-
en, så är Våffeltältet en plats 
för dig. Välkommen in i vårt 
vardagsrum. 

Gemenskap – Våfflor  – Häng 
– Gudsmöte – Förbön – Guds 
tilltal – Montrar – Skratt – 
Samtal – Café – Och ännu mer 
Våfflor

Våffelcafèet

Kom och köp goda våfflor, sitt 
ner en stund eller spela något av 
våra sällskapsspel.  

Våffeltältet
– för unga vuxna

Arrangeras av: Teen Challenge Sverige och Götabro bibelskolor.

Vi hoppas att årets version av Våffeltältet kommer bjuda på 
allt från livemusik, musikquiz och teatersport! Aktuellt pro-
gram finns att läsa utanför tältet. Det enda vi är säkra på är att 
20.50-21.50 tisdag t.o.m lördag kommer det bli något riktigt 
bra som händer i tältet. Så håll ögonen och våffelhålet öppna! 

Aktuellt program finns att läsa utanför tältet.

   DET FINNS
  SÅ MYCKET
      MER!

   DET FINNS
  SÅ MYCKET
      MER!

Kursstart 19 aug

8-13 okt

Ett år, tre profiler, tre månaders praktik

utomlands eller i Sverige

LÄRJUNGASKOLAN 
PÅ GÖTABRO

EVIG

gotabro.se/bibelskolor

gotabro.se
För mer info och anmälan:

Kursstart 19 aug

en fyra veckor lång bibelskola

26 
DAGAR

4 VECKOR SOM FÖRÄNDRAR:
   RELATIONEN TILL JESUS,
  RELATIONEN TILL ANDRA,
 HELA LIVET

En vecka för dig som vill dra dig undan 
för att lyssna in Gud & få samla kraft.

En vecka av uppmuntran, vila & utmaningar tillsammans med Gud.

En vecka inför Gud.

4 VECKOR SOM FÖRÄNDRAR:
   RELATIONEN TILL JESUS,
  RELATIONEN TILL ANDRA,
 HELA LIVET

gotabro.se/bibelskolor
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Kristdemokraternas mål är ett samhälle där friheten att forma 
sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. 
För oss är det viktigt att ett samhälle respekterar varje människa 
som en unik och oersättlig individ som är beroende av nära 
gemenskap med andra. 

Vi tror att just det är lika viktigt idag som när kristdemokratin 
växte sig stark i efterkrigstidens Europa. I nazismen, fascismen, 
kommunismen, men också i mellankrigstidens kapitalism, fanns 
en urholkning av människovärdet och människan reducerades till 
medel för att uppnå vissa mål. Vi tror att ett gott samhälle behöver 
värna om människans frihet och värde och uppmuntra solidaritet 
och medmänsklighet. Vi tror att ett gott samhälle behöver 
värderingar där människan blir sedd, bekräftad och har rätt att 
tro och utrycka sig fritt. Hoppas du vill vara med oss att sträva 
mot det.

Prata gärna med oss i vår monter om ideologi, våra satsningar 
på vård, äldre och trygghet eller surfa in på vår webbplats, www.
kristdemokraterna.se. Vi ses!

Ge oss makt att skapa ett samhälle
där inGen röst är för svaG för att höras

vi vill att inGen ska hållas tillbaka
och inGen ska lämnas efter

Läs mer om våra konkreta förslag på vår webbplats

*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN *KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN
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*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Vi finns på campingen hela veckan med 
färskt bröd varje morgon och det mesta 
man behöver för en vecka i husvagnen. 

Välkommen in!

REDO ATT GÅ?

I O
R

D
 O

C
H

 H
A

N
D

LIN
G

TEAMA MED TEEN CHALLENGE

NÄSTA STEG?
GÖTABRO BIBELSKOLA

SOCIALT?
HOUSE OF GLORIA, STÖDBOENDE

www.teencha l l enge .se

VI FINNS I 18-25 
TÄLTET. HÄNG 
MED OSS DÄR!

Om vädret tillåter, så har du chansen att 
se Torp från ett annat perspektiv tors-
dag och ev. fredag om många vill flyga. 
Pilot Petter Högberg kommer med sin 
helikopter ge möjlighet att lyfta oss själ-
va såväl som barns behov i världen, då 
överskottet från helikopterlyften går till 
att hjälpa barn i vår värld.

Men redan på onsdagen börjar våra 
högtflygande planer i form av att 
Bengt Fiske landar med sitt Cess-
naplan från 1947 på Torplanda. Här 
kan du få provsitta i planet och stäl-
la frågor till Bengt hur det fungerar 
och vad han gör till vardags med sitt 
plan.

Årets Happening! 

Vill vill nå högre! Tillsammans med MAF presenterar Barnhjälpen: 
Torplanda. Kom och var med och lyft barnen i vår värld!

PRIS: 
400:- / PERSON
FLYGTID: 5 MIN.
BETALNING VIA SWISH
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”Moderna kyrkomiljöer för 
en inbjudande atmosfär”

   WWW.REIERSTAM.SE

Nationell Alphakonferens
lördag 6:e oktober

Huvudtalare:  
Dave Matthews från ’Alphakyrkan’ HTB London. 

Plats:

Immanuelskyrkan Stockholm

Mer info och anmälan:  
sverige.alpha.org

100 meter gångväg.  
en mil sandstrand.

Närheten till Bödabuktens milslånga sandstrand och sitt lugna, idylliska läge 
gör Bödagården till en pärla på Sommaröland. Läs mer på bodagarden.nu



*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

LUNKA JOGGA SPRING
MED HÖG PULS ELLER 
SPEXIGA KLÄDER.
TORSDAG DEN 21 JUNI
MATTORGET, TORPKONFERENSEN
UPPVÄRMNING 17.45 START 18.00

HUVUD-
SPONSORERNA 

DUBBLAR DET DU 
SPRINGER IN!

Dra ihop kompisarna eller familjen och var med i årets lopp. Fråga egna 
sponsorer – farfar, kompisar, grannar – om att ge ett visst belopp per 
varv. Varvet är 450 meter och du har 20 minuter på dig. Pengarna som 
kommer in ger utsatta barn i hela världen till skolgång, en trygg uppväxt 
och möjlighet att drömma om framtiden!

ANMÄLAN OCH INFO: TORPRECEPTIONEN
OCH WWW.VARVAFÖRVÄRLDEN.SE

Varva för världen är en del av Ge för livet - Evangeliska Frikyrkan



*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN *KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

MÖTESPROGRAM

NIKLAS PIENSOHO

MARIA KARLSSON

Måndag 18 juni 
19.00  Kvällsmöte i Ladan

  Tema: Vidare - Uppmaningen
 Vidare vill vi som individer och rörelse anta uppmaningen att  
 fullfölja det uppdrag vi har i vår tid. 
 Talare: Niklas Piensoho. 
 Musik: Samuel Furingsten med team från Johanneskyrkan.

22.00  Nattmöte i Matsalen
 Se program i Tonårskonferensens kanaler i sociala medier. 

Tisdag 19 juni
08.15  Bön i Parken 

08.45 Aktiviteter
  Läs mer på sidan 42.

10.00  Bön och lovsång i Ladan

10.30 Bibelstudium i Ladan
Tema: LÄNGRE.
Bibeltext: APG 13.
Talare: Maria Karlsson.

10.30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14.00 Seminarier   
  Se sidan 50.
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*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

MÖTESPROGRAM

JONAS HELGESSON

SAMUEL FURINGSTEN

LINALIE NEWMAN

14.00 Tonår; bibelstudium

16.00 Seminarier  
  se sidan 53.

16.00 Kalasmöte/Schwung action

19.00 Kvällsmöte i Ladan
Tema: Vidare - Hoppet.
Vidare vill vi alltid hoppas på Herren och ständigt sjunga hans lov.
Talare: Linalie Newman.
Musik: Samuel Furingsten med team från Johanneskyrkan.

22.00 Jonas Helgesson i Ladan 
Ståupp/inspirationskväll med Jonas. Entré: 100 kr.

22.00 Nattmöte i Matsalen  
Se program i Tonårskonferensens kanaler i sociala medier. 
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Onsdag 20 juni
08.15  Bön i Parken 

08.45 Aktiviteter
 Läs mer på sid 42.

10.00  Bön och lovsång i Ladan

10.30 Bibelstudium i Ladan
Tema: BREDARE. 
Bibeltext: APG 2.
Talare: Maria Karlsson.

10.30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14.00 Seminarier   

 Se sidan 58.

14.00 Tonår; bibelstudium

16.00 Seminarier  
  Se sidan 59.

16.00 Kalasmöte/Schwung action

19.00 Kvällsmöte i Ladan
Tema: Vidare - Längre.
Vidare vill vi hålla i längden och lämna ett arv 
som går att bygga vidare på. 
Talare: Lina Skoghäll.
Musik: Samuel Furingsten med team från Johanneskyrkan.

22.00 Konsert  i Ladan  
  Clas Vårdstedt/Fredrik Lignell, Bottenkänning, konsert/föreläsning.  
  Entré: 100 kr.

22.00 Nattmöte i Matsalen
Se program i 
Tonårskonferensens 
kanaler i sociala medier.  

MÖTESPROGRAM

LINA SKOGHÄLL

FREDRIK LIGNELL

CLAS VÅRDSTEDT

ALL FOR THE KING
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MÖTESPROGRAM

Torsdag 21 juni
08.15  Bön i Parken

08.45 Aktiviteter
  Läs mer på sidan 42.

10.00  Bön och lovsång i Ladan 

10.30 Bibelstudium i Ladan
Tema: HÖGRE.
Bibeltext: Apg 7.
Talare: Mikael Hallenius.

10.30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14.00 Seminarier   
  Se sidan 60.

14.00 Tonår; bibelstudium

16.00 Nätverkstid
  Läs mer på sidan 43.

16.00 Kalasmöte/ 
 Schwung action

18.00  Varva för världen
  Var med och lunka, eller spring och 
  samla pengar till Centralafrikanska 
  republiken. Arrangeras av Ge för livet.
  Läs mer på sidan 29.

19.00 Kvällsmöte i Ladan
Tema: Vidare - Bredare.
Vidare vill vi omfamna bredden av Guds rike.
Korsa gränser som vi tidigare inte gjort. 
Talare: Tomas Sjödin.
Musik: Mattias & Therese Martinson med team.

22.00   Konsert  i Ladan  
 All for the King. Entré: 100 kr.

22.00   Nattmöte i Matsalen  
Se program i Tonårskonferensens kanaler i sociala medier. 

TOMAS SJÖDIN
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MÖTESPROGRAM

Fredag 22 juni
08.15  Bön i Parken

08.45 Aktiviteter
 Läs mer på sidan 42.

10.00  Bön och lovsång i Ladan

10.30 Bibelstudium i Ladan
Tema: DJUPARE.
Bibeltext: Apg 19-20.
Talare: Mikael Hallenius.

10.30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

14.00 Seminarier   
  Se sidan 62.

14.00 Tonår; bibelstudium

15.00 Kalasmöte

15.00 Bibelstudie på Persiska/Dari | Stallbackstältet

 Bibelstudie på Arabiska | Gårdsstältet

16.00 Midsommarfirande i Parken
Johan Ekdahl leder allsång och ringdans.

16.00 Konsert i Ladan
Blott en dag – Lina Sandells liv och sånger med Tine Röjås 
trio. Sång, piano/klarinett och kyrkorgel. Entré: 100 kr.

19.00 Kvällsmöte i Ladan
Tema: Vidare - Högre.
Vidare vill vi sträcka oss mot höjden och vår Herre för att   
fyllas av tro och vision.

Talare: Øystein Gjerme.
Musik: Mattias & Therese Martinson med team.

22.00 Konsert  i Ladan  
Roland Utbult. Entré: 100 kr.

22.00 Nattmöte i Matsalen
Se program i Tonårskonferensens kanaler i sociala medier. 
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ØYSTEIN GJERME

MÖTESPROGRAM

MIKAEL HALLENIUS

TINE RÖJÅS

ROLAND UTBULT

JOHAN EKDAHL
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JOAKIM ARENIUS

LIN D

*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN *KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

MÖTESPROGRAM

Lördag 23 juni
08.15  Bön i Parken

08.45 Aktiviteter
 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 ochThorine Arenius m.fl.
 Joakim Arenius & Gospel mass choir.

10.30 Småbarnssång/Kalasmöte/Schwung/Diggit

13.30 Bön- & nattvardsgudstjänst i Ladan

13.30 Gudstjänst på Persiska/Dari | Stallbackstältet

 Gudstjänst på Arabiska | Gårdsstältet

14.00 Tonår; bibelstudium

16.00 Barnhjälpen presenterar: 
 Familjeparty i Ladan

Lin D, Boris René och One Piece m.fl.

19.00 Kvällsmöte i Ladan
Tema: Vidare -  Djupare.
Vidare vill vi gå på djupet i vår relation till vår Fader. 
Vi nöjer oss inte utan vill växa i vår relation till Gud.
Talare: Fredrik Lignell. 
Musik: Mattias & Therese Martinson med team.

22.00   Konsert  i Ladan      
 Andrew Peterson Family Band. Entré: 100 kr.

22.00 Nattmöte i Matsalen  
Se program i Tonårskonferensens kanaler i sociala medier. 
R2BD ca 23.00  
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BORIS RENÉ

R2BD

ANDREW PETERSON
FAMILY BAND

*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

MÖTESPROGRAM

Söndag 24 juni
08.15  Bön i Parken

10.30 Gudstjänst
Tema: Vidare - Visionen.
Vidare vill vi frimodigt förmedla hela evangeliet till hela
människan över hela världen. 
Talare: Lisa Fredlund. 
Musik: Barnens mass choir.
Lovsång: Mattias & Therese Martinson med team.

14.00 Finalkonsert i Ladan       
 Bengt Johansson, Joakim Arenius & Gospel mass choir. 

 Entré: 100 kr.

17.30 Sion stänger

BENGT JOHANSSON
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Tisdag
11.45-12.15  |  EFKs mission 

- en presentation av vad vi gör och vad det 
betyder för månniskor utöver världen.   
Medverkande: Thorine Arenius. 

13.00-13.30  |  Afghanistan
 - för säkerhet och möjlighet att jobba, för 
beskydd av både utländska och  inhemsk 
personal.  
Medverkande: Lars-Gunnar & Anneli* 

14.30-15.00  |  Stoppa människohandeln 
- Ett samtal om vad vi som kyrka kan göra 
med utgångspunkt från ett nytt studiematerial. 
Medverkande: Anneli Nilsson och Stina 
Holmqvist.

*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN *KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

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

se karta sid. 12.
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*KLICKA*  TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

15.15-15.45  |  Att ge med hjärta och hjärna
Medverkande: Hans Lindstrand och Mattias Davén.

16.00-17.00  |  Vad har klimatfrågor med lärjungaskap att göra? 
Medverkande: Erik Stacke, Lars-Gunnar* och Andreas Hen-
riksson. 

17.15-17.45  |  Får alla barn vara med?
Hur arbetar man med deltagande för barn med funktionsned-
sättning i Europa/Mellanöstern. 
Medverkande: Barbro*

Onsdag
11.45-12.15  |  EFKs mission Asien

- en presentation av vad vi gör och vad det betyder för 
människor utöver världen.
Medverkande: Linnea Åberg. 

13.00-13.30  |  Samfund som har en vision för Sverige
- Brasilien kommer till Sverige.  
Medverkande: Silas & Camila Valério och ordförande från CIBI.

 
14.00-15.00  |  Mission i större städer: hur, vem och varför?

Medverkande: Mattias och Anna-Lena* 

15.15-15.45  |  Möt en missionär 
- Anki och Evert Kullberg som arbetat i Japan 
Moderator: Linnea Åberg 

16.00-17.00 |   Förändring för Guds skull
Medverkande: Lisa Fredlund, Marcos Elias, Niklas Eklöv, Bertil 
Ekström

17.15-17.45 |  Läsarsånger och berättelser från vårt

             internationella arbete

Medverkande: Karl-Johan Jonsson med gäster.

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.
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Torsdag
11.45-12.15  |  EFKs mission Europa/Mellanöstern 

- en presentation av vad vi gör och vad det betyder för 
människor utöver världen.
Medverkande: Helen*

13.00-13.30  |  Try Mission
Hur kan församlingar engagera ungdomar i mission.
Medverkande: Sofia Bengtsson och Tobias Åberg. 

14.00-15.00  |  Hur pionjär är missionen nuförtiden egentligen?
Medverkande: Linnea Åberg, Andreas Dagernäs, Maria*,  
Niklas Holmefur 

16.00-16.30  |  Möt en missionär
- Kamal & Christina Fahmi  som arbetat med den förföljda kyrkan. 
Moderator:  Billy Hellmark. 

16.45-17.15  |  Kyrkan som jobbar för social rättvisa i Afrika
- Våra partnerkyrkor i Afrika jobbar alla med frågan om Barns 
rättigheter och hur man kan göra skillnad i kyrkan och samhäl-
let. Lyssna på några berättelser om vad som sker.
Medverkande: Anneli Dagernäs och Petra Lindsmyr.

Fredag
11.45-12.15  |  EFKs mission Afrika

- en presentation av vad vi gör och vad det betyder för 
människor utöver världen.
Medverkande: Anneli och Andreas Dagernäs.

13.00-13.30  |  Anti- korruption kopplat till barns rättigheter
Medverkande: Anna-Maria Jonsson med gäster.

 
14.00-15.00  |  Girighet, porr och människohandel

Vad är vår roll i världens snabbast växande kriminella verksamhet? 
Medverkande: Matilda Henriksson, Eva-Lena Hellmark, 
Fredrik Wenell. 

*Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut efternamn.
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17.15-17.45  |  Testa mission
- Volontärer berättar.  Information om EFKs nya satsning ENGAGED 
- Bibelskola. 
Medverkande: Karl-Johan Jonsson, Maria*, Tobias Åberg, 
Mattias Lindsmyr och volontärer.

Lördag
11.45-12.15  |  EFKs mission Latinamerika

- en presentation av vad vi gör och vad det betyder för 
människor utöver världen.
Medverkande: Anna-Maria Jonsson.

13.00-13.30 Mission i ett krisdrabbat land
- Anton delar hur samarbetet med EEB kyrkan fortsätter, och 
alla de utmaningar, men också glädjeämnen, som kan finnas 
med att finnas kvar i ett krisdrabbat land som Centralafrikanska 
republiken.
Medverkande: Anton Carlsson. 

16.00-17.00  |  Tryggare kan ingen vara
– ett samtal utifrån olika erfarenheter att kämpa för barnens rätt 
till trygga samhällen.  Mer info se sidan 66. 
Medverkande: Peter Toftgård, Helena Höij, Maria Finnevidsson 
och Anna-Maria Jonsson. 

17.15-17.45  |  Kampen Mot Människohandel: NÄSTA STEG?
Om ny forskning från Asien. 
Medverkande: Sofia Jonsson och Andreas Henriksson. 

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!
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Övrigt program
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

Gospel mass choir
Under ledning av Joakim Arenius får du möjlighet att vara med och 
sjunga gospel i en härlig mass choir. Den som vill är sedan med och 
sjunger på lördag kl. 10.00 på missionskavalkaden och på söndag 
kl. 14.00 Finalkonsert i Ladan. Alla är varmt välkomna!

Tid: Ons - lör kl. 8.45-9.45 
Plats: Tonårstältet

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 Ottos-
son 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

Livgivande frukost
Tid: Tors kl. 08.30 Plats: Café stallet, se separat annons sid. 44.

Nätverkstid | Tors kl. 16.00

EFK jobbar med nätverk och hubbar. Här finns utrymme att träf-
fas och samtala med människor och sammanhang som brinner för 
samma sak som du. Du kan även ta eget initiativ och samlas runt 
något ämne. Kontakta i så fall Torpreceptionen så tar vi med det på 
anslagtavlan. Information om vilka nätverksträffar som kommer att 
arrangeras, och plats var de olika nätverken möts kommer finnas vid 
Torp receptionen torsdag lunch. Här är ett axplock på några träffar.
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Nätverkstid: församlingsgrundande
För dig som funderar på om detta med församlingsgrundande är 
något för dig. Kom och dela tankar, erfarenheter och utmaningar 
med varandra. På plats finns Cahtrine Nygren som är ansvarig för 

det församlingsgrundande arbetet inom EFK.

Nätverkstid: om barn och unga
Kom och nätverka, ställ frågor, reflektera och dela erfarenheter 
med andra som arbetar med barn och unga. På plats finns Susanne 
Olofsson och Fredrik Wenell i EFKs Sverigeprogram , samt Magnus 
Sternegård som arbetar med verksamhets- och ledarskapsutveck-

ling i barn- och ungdomsorganisationen Equmenia.

Nätverkstid: om entreprenörskap & friskvård
Är du intresserad av dessa frågor och vill fundera tillsammans, 
dela drömmar eller erfarenheter? Kom och möt oss och andra 
som brinner för det här. Medverkar gör Åsa Björk, friskvårdspastor 
och sportmissionär, Kungsportskyrkan; Staffan Jenemark, ledarut-
vecklare EFK; Hans Jansson, pastor, Kungsportskyrkan. 

Nätverkstid: för ordföranden och styrelseledamöter
Träffen vänder sig till dig som är ordförande, vice ordförande eller 
arbetar med personalansvar. Vi tar upp frågor som handlar om 
hur vi blir bättre arbetsgivare, om hur vi ser på en pastors och en 
föreståndares tjänst och andra frågor som ni har med er. Håller i 
samlingen gör Henrik Enell, ordförande i Filadelfiaförsamlingen i 
Örebro, och Øyvind Tholvsen, ledare i EFKs Sverigeprogram.

Nätverkstid: om integration
För dig som arbetar med språkcafé, integration i församlingen 
eller finns i ett mångkulturellt sammanhang. Vi byter erfarenheter 
och reflekterar tillsammans. Medverkar gör bland annat Markus 
Sand och Daniel Råsberg som båda arbetat och arbetar med flyk-
ting- och integrationsfrågor i EFK.
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ENTREPRENÖRER KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN! 
ÄR DU EN AV DEM SOM VILL?

Välkommen till årets Livgivande-frukost! Håkan 
Sandberg berättar om Livgivande Företag och om hur 
din kreativitet och kompetens kan hjälpa entreprenörer 
över hela världen att lyckas!

Tid: Torsdag 08:30

Plats: Café Stallet

Vi serverar kaffe
och frukostfralla.

www.livgivande.se

Varmt välkommen! 

Håkan Sandberg är ledare för 

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

Tisdag Ugnsgratinerad falukorv, stekt/kokt potatis.

Onsdag Skinkstek med äppelmos & gräddsås, stekt/kokt potatis.

Torsdag Inbakad fiskfile med skärgårdssås o gröna ärter, stekt/kokt potatis.

Fredag Midsommarbuffé: sill, ägg, västkustsallad, köttbullar, korv,   
 potatis, rödbetssallad, potatis/skinksallad, grönsallad, smör &   
 bröd.

Lördag Grekisk färsbiff med gräddig örtsås  & varma grönsaker, stekt/ 
 kokt potatis.

Söndag Kycklingfile med mangorajasås, stekt/kokt potatis, godbit till kaffet.

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.

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.

Kuponger kan köpas för hela veckan till rabatterat pris i Torpreceptionen 
Barn födda 2014 och senare äter gratis i matsalen.

• För barn födda 2006-2013 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.

Frukost
08.30 - 09.30

Pris 40 kr

Lunch  
Tis - Tor  12.00 - 13.00 
Fre - Sön  12.00 - 13.30 

Pris 70 kr

Tider och priser
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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                  em – 22.00  
Tis - Lör        12.00 – 22.00 
Sön              12.00 – em

Mattorget

Öppettider Sion & Stallbacken 
Mån  18.00 – 23.00 
Tis - Lör   10.00 – 23.30 
Sön  10.00 – 17.30

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

Glasscafé
Prova gärna någon av alla våra goda glassmenyer eller några välsmak-
ande glasskulor i en strut eller bägare. I Stallet kan du köpa glass att ta 
med dig eller att njuta av medan du lyssnar till programmet.  
Matkupongerna gäller inte här.

Snabbköpsbutik
Finns på området i anslutning till Matsalen. Har bland annat färskt 
bröd varje dag!

Öppettider butik 
Mån  15.00 - 19.00 
Tis - Lör  08.00 - 19.00 
Sön  08.00 - 15.00

Kortbetalning och Swish
Det går bra att betala med kort och swish på alla matställen  
(men inte i glasscaféet).

Caféer: Sion & Stallbacken
På Torps caféer kan du köpa allt från kaffe och bulle till matiga  
baguetter och fina räkmackor och sitta i mysiga lokaler och njuta av  
dagarna och kvällarna. 
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Seminarier
VIDARE – LÄNGRE, BREDARE, 
DJUPARE, HÖGRE. 
Världen är i ständig förändring. Nya trender 
kommer och går. Mitt i den världen finns vi. 
Just här är vi satta att vara vägvisare, motpol 
medvandrare och ankare. Vi kan inte stå stilla, 
Vi behöver dock bli stilla (i vår själ) och besinna 
att Gud är Gud. Vi får röra oss närmare Gud 
och känna hans puls. Lyssna in och låta honom 
föra oss Längre. Bredare. Djupare. Högre.

I årets seminarier hittar du reflektioner, livsbe-
rättelser, bibelfördjupning, verktyg och interna-
tionell utblick för vägen framåt i ditt eget liv 
och i din församling.

Under en timme får du möjlighet att djupdyka 
i ett ämne eller område. Höra personliga be-
rättelser, fördjupa din insikt, utmanas i ditt lär-
jungaskap eller få redskap i ditt föräldraskap. 
Seminarierna pågår hela veckan och är utsprid-
da över olika lokaler på Torpområdet och vid 
Götabro kursgård. I Seminariedisken i Stallets 
entréplan får du hjälp med både information, 
biljetter och val. Varje seminarium pågår 60 
minuter.

Bra att veta
För att vara med på ett seminarium behöver 
du en seminariebiljett, den ger dig tillgång till 
en plats på ditt seminarium. Obs! Du kan bara 
hämta ut biljett för två dagar i taget.
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 Du kan skaffa dem på två sätt:

• Köp ett helt konferenspass: 
Köp ett helt konferenspass. Passet 
kostar 450 kronor. I priset ingår 
hela veckans seminarier och kon-
serter. För att få ut seminariebiljetter 
visar du ditt konferenspass i Semina-
riedisken och hämtar ut  seminarie-
biljett för de seminarier du vill gå på. 
Köp ditt pass i Torpreceptionen, Se-
minariedisken eller i Campingrecep-
tionen. Från och med onsdag mins-
kar priset med 50 kr per dag. 

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

Viktigt! Din seminariebiljett ska visas upp 
vid ingången till alla seminarier oavsett lokal 
– alltså även om du har konferenspass. Bero-
ende på lokal finns det begränsat antal plat-
ser till seminarierna och “först till kvarn” gäl-
ler. 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 eller visar upp 
ditt konferenspass.  Seminarierna anordnas i 
samarbete med Studieförbundet Bilda och Li-
bris förlag. Bilda finns som vanligt på plats vid  
seminariedisken i Stallets entréplan för att ser-
va dig.

Öppettider i Seminariedisken:
Måndag 16.00 – 19.00

Tisdag  09.30 – 10.30, 12.00- 19.00

Onsdag  09.30 – 10.30, 12.00- 19.00

Torsdag  09.30 – 10.30, 12.00- 19.00

Fredag   09.30 – 15.00  
Lördag  09.30 – 15.00
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Tisdag kl 14.00-15.00

1. VAR PÅ ER VAKT MOT 
AVGUDAR!

PLATS: GÅRDSTÄLTET
Med de orden avslutar Johannes 
sitt första brev. Går det att ge 
nutida innehåll till denna upp- 
maning? Vad betyder den för 
dagens kristna? Seminariet syftar 
till att urskilja och bekämpa vår 
tids avgudar.

Emanuel Bäckryd , läkare och för-
samlingsledare i Ryttargårdsky-
rkan. Har skrivit boken Tillsam-
mans – nitton livsviktiga saker 
kristna gör när de möts.

2. HUR NÄRA ÄR FÖR NÄRA? 
VÅLD I NÄRA RELATIONER.

PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET
Vi behöver nära relationer. Men 
ibland blir gemenskapen till 
utlämnad ensamhet för den 
ena parten. Skämtsamt gnabb 
övergår till ensidigt och destruk-
tivt kritiserande. Varm närhet 
förvandlas till kontroll. Rela-
tionen tappar balansen och kan-
trar. Information om ämnet våld 
i nära relationer och tillsammans 
samtalar vi om hur du kan agera 
vid misstanke om att någon i din 
närhet far illa.

Andrea Hurtig , projektledare 
Studieförbundet Bilda, socialped-
agog med erfarenhet från kvin-
nojouren.

Anders Karlsson , konsulent Bilda, 
barn- och ungdomsledare i för-
samling.

3. HUR BLIR VI PIONJÄRER I 
VÅRT LEDARSKAP?

PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Behovet av nya pionjära initiativ 
är stort i vårt land men hur kan 
vi som ledare skapa utrymme så 
att detta inte glöms bort bland allt 
annat viktigt? Praktiska tips och 
verktyg för att låta det pionjära ta 
mer utrymme i ditt sammanhang.

Johannes Stenberg , grundare 
och pastor i Nygårdskyrkan i 
Linköping, tidigare pastor i Rinke-
by internationella församling.

Magnus A , tidigare pionjär med 
EFK i Mongoliet och Turkiet, 
arbetar nu i Ryttargårdskyrkan 
Linköping.

4. ANDLIG VÄGLEDNING  ATT 
LEVA I GUDS NÄRVARO

PLATS: GÖTABRO KAPELLET 
Vad innebär det egentligen att 
leva med den ständigt närvarande 
Guden? Hur gör man? Ett semi-
narium om medveten närvaro 
inför Gud i en splittrad tid: om 
andlig vägledning som en hjälp 
att finna stillhet och en fördjupad 
gudsrelation.

Inga-Märta Isaksson , pastor, re-
treatledare och andlig vägledare.

5. EN KYRKA MED MÅNGA SPRÅK

PLATS: LADAN
Allt fler församlingar lever med 
en växande kulturell och språklig 
mångfald i gemenskapen vilket 
gör att nya frågor ställs om hur 
man lever tillsammans och hur 

EFK
BILDA

Tillsammans är vi starkare!
TORPKONFERENSEN • SMÅGRUPPER • LÅTSKRIVARRESA • GLS 
FRIZON • AGORA • ASYLVERKSAMHET • KONSERTER • LOVSÅNG  
ALPHA • BIBELSTUDIER • MUSIK • KONFA • KÖR • KVÄLLSKURSER 
BIBELSKOLA NÄRA • LEDARUTVECKLING • DANS • RETREATER  
BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET • DRAMA • KVÄLLSKURSER  
ÖPPEN KYRKA • LÄRA FÖR ATT LEDA • DAGLEDIGTRÄFFAR • SCOUT    
AL MASSIRA • BLÅSMUSIK OCH MYCKET MER

WWW.BILDA.NU
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man leder. Kan man uppmuntra 
att ha möten/grupper på olika 
språk och samtidigt bygga en 
stark gemenskap som omfattar 
alla? Hur kan man hjälpa nyan-
lända att växa in i ledarskap? Hur 
bygger vi ett gemensamt barn- 
och ungdomsarbete och formar 
gudstjänster som speglar försam-
lingens mångfald?

Markus Sand , ansvarig för inte-
grationsfrågor inom EFK, leder ett 
samtal.

6. YOGA OCH JESUS?  
OM MÅ BRA-METODER OCH 
KRISTEN TRO

PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING 
Tekniker med österländsk bakgr-
und har blivit självklara i dagens 
sekulariserade Sverige, också i den 
offentliga sektorn. Vilka teorier och 
terapier är mest spridda, och hur 
kan de värderas utifrån en kristen 
syn på världen och människan?

Lars Johansson , lärare vid Aka-
demi för Ledarskap och Teologi 
(ALT) i Örebro samt universi-
tetspastor vid Örebro universitet.

Tisdag 16.00–17.00
7. ATT LEDA UNGA VUXNA

PLATS: GÅRDSTÄLTET
Hur leder man unga vuxna? Ett 
begrepp har vuxit fram som helt 
centralt i Saronkyrkans arbete 
med unga vuxna: Autencitet. 
Unga vuxna är (kanske mer än an-
dra generationer) mycket känsliga 
för det autentiska, att tron ska 

vara på riktigt. Klyschor göre sig ej 
besvär. Därför blir det viktigt som 
ledare med ärlighet, men också 
att släppa fram unga människors 
erfarenheter så som de nu ser ut.

Morten Sager , pastor i Saron, 
Göteborg som dagligen möter 
studenter i sitt arbete som 
forskare och lärare i vetenskapsteori 
vid Göteborgs universitet.

8. VAD HAR MILJÖUTMANING-
ARNA MED  LÄRJUNGASKAP 
ATT GÖRA

PLATS: EFK-TÄLTET
Missionen arbetar på platser där 
människor känner av miljö och kli-
matförändringarnas effekter. Hur 
kan vi som kristna  och som mis-
sionsrörelse förhålla oss till detta? 
Vad gör vi och vad kan vi göra åt 
detta? Lyssna till samtal med en-
gagerade människor i Sverige och 
på missionsfältet.

Andreas Henriksson , regionledare 
EFK Asien.

Erika Stacke , medlem i Saron 
Göteborg aktiv i föreningen God 
jord – kristna för miljö och rättvisa.

Lars-Gunnar* , ansvarig för foku-
sområde hållbar försörjning EFK 
Asien, arbetat i Afghanistan, nu 
placerad i Chiang Mai.

9. LÄNGTAN EFTER HELHET. 
OM ATT SÖKA GUD I DEN 
VERKLIGHET SOM BLIVIT OCH 
DEN SOM ALDRIG BLEV

PLATS: STALLBACKSTÄLTET
I en tillvaro till bristningsgränsen 
fylld av olika intryck kan det 
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vara svårt att också få tid över 
till det vi djupast längtar eft-
er. Föräldraskap och yrkesliv, 
fritidsaktiviteter och relationer 
upptar större delen av vår tid 
och emellanåt kan Gud kännas 
både avlägsen och främmande. 
Varför blir det så? Och hur kom-
mer det sig att människan allt 
sedan begynnelsen har sökt sig 
bortom den tillvaro som blivit 
oss given, när Gud gör precis 
tvärtom? Där han vill möta oss 
i den verklighet som är vår och 
där hans budskap är tydligt: Gör 
som jag – bli människa!

Samuel Furingsten , pastor i Johan-
neskyrkan i Linköping.

10. METOO OCH KRISTNA 
DYGDER

PLATS: GÖTABRO KAPELLET 
I min kandidatuppsats testades 
hypotesen att kristna dygder 
saknas i de sammanhang där sex-
uella trakasserier och övergrepp 
begåtts. I seminariet berättar jag 
vad jag kom fram till.

Samuel Kullingsjö , teologistudent 
och byggnadsarbetare.

11. SKRIV DIN LIVSBERÄT-
TELSE

PLATS: STALLET ÖVERVÅNINGEN
Varje människa har något 
att berätta. Om sitt liv, om 
framgångar och motgångar, 
om lust och längtan, tro och 
tvivel. Att skriva är ett bra sätt 
att förmedla det som varit vik-

tigt. Men hur börjar man? Och 
hur gör man så det blir läsvärt 
också för andra?

Inspiration och praktiska tips 
varvas med enkla skrivövningar 
i detta seminarium, särskilt för 
dig som vill skriva om ditt liv. 
Tag med papper och penna eller 
något annat att skriva på.

Inger Lundin , journalist, jobbat 
som redaktör och förläggare på 
Libris förlag i 20 år. Arbetar nu  
som skribent, redaktör och skri-
varcoach i egen regi.

12. SAMKÖNADE RELATIONER 
I FÖRSAMLINGSMILJÖN

PLATS: LADAN
Hur ser en frikyrkoförsamling 
på samkönade relationer och 
andra HBTQ-relaterade frågor? 
Vilka bibelsammanhang är 
viktiga utgångspunkter för en 
god teologisk hållning i dessa 
frågor? Hur ska vi förstå des-
sa bibeltexter? Hur inkluderar 
vi människor med en annan 
sexuell läggning än hetero i 
våra församlingar? Hur gör vi 
om församlingen tycker väldigt 
olika i dessa frågor?

Øyvind Tholvsen , ledare för EFKs 
Sverigeprogram bjuder in några 
teologer och församlingsledare 
till ett samtal om hur vi på bästa 
sätt hanterar frågor relaterade 
till samkönade relationer och 
HBTQ-frågor i församlings- 
miljön.
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Alla i Sverige ska ha rätt till 
skola, oavsett förutsättning
Genom ditt stöd kan fler personer få chans till utbildning.
Din gåva gör skillnad.

   Plusgiro 900594-3          www.furuboda.se
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Bibelskola Nära

Socialt 
Entreprenörskap

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

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

Kinakurs

S T U D E R A  E T T  L Ä S Å R  I  K I N A

För mer info:
hyllieparkfolkhogskola.se

Musik- 
ledarutbildning
G ÖT E B O R G  •  M A L M Ö  •  Ö R E B R O

I N T E R N AT I O N E L L  P R O F I L

  
  

 -  Engaged - bibelskola i mission  
                (i Thailand under hösten) 
 

 -  Från huvud till hjärta 
      (bibelskola i Rimforsa under ett år) 
 
 

www.liljeholmen.nu 

  Gå bibelskola i höst! 

 Ansök idag! 
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120 beg bilar - varav 50 st Mercedes

www.holmstrombil.se

Holmström bil Vimmerby 0492-131 00,  131 04
  Mobil 0708-38 25 05
www.holmstrombil.se Västervik  0490-132 50,  132 55
 Mobil 0708-38 25 00

SE VÅRA BILAR PÅ Vi säljer Mercedes, Nissan, 
Citroën och Suzuki.

SE VÅRA BILAR PÅ
www.holmstrombil.se

1 av 3 tjejer 
i utvecklings- 

länder gifts bort 
och tvingas 

sluta skolan.
Du kan motverka 
barnäktenskap.  

Kom till vår monter  
så berättar vi mer!
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Onsdag 14.00-15.00

13. VARDAGSTRO – DÄR 
KYRKAN NÅR UTANFÖR 
VÄGGARNA

PLATS: GÅRDSTÄLTET 
Hur kan vardagstro leda till att 
nya människor upptäcker Jesus? 
Hur kan en vanlig frikyrka ”tänka 
större”? Korskyrkan i Stockholm 
har under flera år tänkt, visioner-
at och jobbat med hur de i högre 
grad kan både beröra männis-
kor i Stockholms innerstad, men 
också ta nya missionella initiativ. 
Just nu är fyra nya spännande 
initiativ igång. Richard Hultmar 
delar erfarenheter och reder ut 
begreppen omkring detta att vara 
missionell.

Richard Hultmar , pastor och 
föreståndare i Korskyrkan Stock-
holm sedan tre år tillbaka. Erfar-
enhet av församlingsplantering i 
Luleå och Ryssland.

14. ANDLIG VÄGLEDNING: 
KARISMATIK OCH MYSTIK

PLATS: GÖTABRO KAPELLET
Är mystik egentligen bara 
ett annat ord för karisma-
tik eller finns det skillnad-
er? Är allt Gud som glim-
mar? Vad kan man omfamna 
och vad bör man rata? Ett 
seminarium om frikyrkliga 
mystiker och karismatiskt 
klosterfolk, om längtan, ur-
skillning, kamp och helgelse. 

Eleonore Gustafsson , pastor, för-
samlingsplanterare i Linköping, 

medförfattare i flera böcker, sen-
ast ett kapitel om mystik och ask-
es i boken ”Aldrig mer tillbaka gå 
– utmaningar från anabaptismen, 
reformationens frikyrkorörelse”.

15. KONVERTITER I ASYL- 
PROCESSEN. OKUNSKAP HOS 
MIGRATIONSVERKET ELLER 
MEDVETEN DISKRIMINERING?

PLATS: EFK-TÄLTET 
Engagemanget har varit och är 
stort när det gäller asyl- och inte-
grationsfrågor i många av våra kyr-
kor. Många vittnar om goda möten 
och fantastiska erfarenheter med 
att vara medvandrare med våra 
nyanlända i landet. Men många 
får inte stanna i Sverige. Relationer 
och familjer splittras av ett samhälle 
som bads att öppna sina hjärtan. 
Vad hände? Vad händer?

Bengt Sjöberg , pastor med många 
års erfarenhet av integrationsabete.

Josef Sjöberg , missionär och pion-
jär som undervisar på bibelskolor i 
Sri Lanka, Pakistan och bibelcirkel 
i Kopparberg.

16. VÄGEN FRAMÅT – MED 
JONAS HELGESSON

PLATS: LADAN
Alla har vi gått igenom besvikelser och 
händelser som gjort oss modlö-
sa och livssvaga. Både privat, i 
relationer och i jobbsituationer 
kan vi fastna i gamla hjulspår 
och inte veta hur man ska hitta 
motivationen igen. Men livet har 
alltid en fortsättning menar Jonas. 
I denna humoristiska men också 
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självutlämnande föreläsning utgår 
han från sitt liv med en CP-skada 
och berättar hur han själv har fun-
nit framtidstro även när allt varit 
emot honom. Jonas lockar oss alla 
att ge livet en ny chans genom att 
våga se vägen framåt. Det är alltid 
för tidigt att ge upp.

Jonas Helgesson , komiker, förfat-
tare, föreläsare.

Onsdag 16.00-17.00

17. TRÖSKELN UT UR KYRKAN 
– HUR KAN VI FRIMODIGT 
TA PLATS I SAMHÄLLET OCH 
GÖRA SKILLNAD?

PLATS: GÅRDSTÄLTET 
Myndigheter, förvaltningar, poli-
tiker, näringsliv, media, olika etni-
ska och religiösa sammanhang, 
sekulära organisationer, nästan 
överallt finns det en öppenhet 
för oss som församlingar att göra 
skillnad och förändra. Men är vi 
villiga? Råslätts församlingsge-
menskap har vågat och möter idag 
ungdomar från sextiotalet etniska 
och religiösa grupper, jobbar med 
nätverkande, integration, tjejers 
fritid, ledarskola för ungdomar … 

Peter Magnusson , initiativtagare, 
speciallärare, kurator, ansvarig 
för barn och ungdom inom OMs 
internationella arbete.

18. FÖRÄNDRING FÖR GUDS 
SKULL
PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET 
EFK verkar i nästan 40 länder och 
arbetar där tillsammans med kyr-

korörelser och samfund för att 
försöka förändra samhällen. Hur 
kan kyrkan påverka samhället 
och vad är den kristna trons roll i 
förändringsarbetet.

Bertil Ekström , EFK-missionär i 
Latinamerika med bas i Campinas. 
Verksam över hela världen genom 
World Evangelical Alliance.

Lisa Fredlund , pastor i Öster-
malmskyrkan i Kristianstad

Marcos Elias , pastor och ordf i CIBI, 
EFKs samarbetskyrka i Brasilien

Niklas Eklöv , Ansvarig för Svenska 
Missionsrådets avdelning Lärande 
och Påverkan

19. ALPHA – GAMMALT  
KONCEPT I DELVIS NY FÖRPACK-
NING

PLATS: STALLBACKSTÄLTET 
Alphakurserna växer explosions- 
artat i Sverige igen. Är det på 
grund av att kurserna passar in 
perfekt i den svenska samtiden 
eller beror det på möjligheterna 
som de nylanserade filmserier-
na erbjuder? Svar: både och. 
Pastorerna delger sina nya er-
farenheter.

Carl-Henrik Marklund , nationell 
ledare för Alpha Sverige

Daniel Röjås , pastor i Boxholm 
och Mjölby

Hans Jansson , pastor i Kung-
sportskyrkan i Huskvarna
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20. LEVA OCH ÄLSKA LIVET UT 
UTAN ATT LUSTEN TAR SLUT

PLATS: LADAN 
Ett inspirerande seminarium med 
konkreta råd om hur du vårdar 
dina relationer, hittar din livs-  
uppgift och får ett meningsfullt 
liv

Alf B Svensson , leg psykolog, 
föreläsare och författare.

21. SPÅR AV GUDSLÄNGTAN 
BLAND TRÄDGÅRDAR OCH 
GRÖNA FINGRAR

PLATS: VÅFFELTÄLTET 
Är det ökade intresset för odling 
och gröna fingrar bara en trend? 
Eller grundar det sig i gudsläng-
tan som finns djupt inne i varje 
människa att finna tillbaka till 
platsen där vi har frid?

Rikard Holst , hortonom och pastor 
i Östermalmskyrkan i Kristianstad.

22. TORSK PÅ TV-SERIER

PLATS: STALLET ÖVERVÅNINGEN 
Allt fler följer tv-serier med stor 
hängivenhet. Vilka bilder av 
världen, människan och Gud är 
vanligast och vad kan de betyda 
i en kristen människas livsberät-
telse?

Lars Johansson , lärare vid ALT i 
Örebro samt universitetspastor på 
Örebro universitet.

Johannes Roswall , teologistuderande.

Torsdag 14.00-15.00

23. LED MED DITT LIV – FYRA 
GRUNDER FÖR ATT LEDA UNGA

PLATS: GÅRDSTÄLTET 
Att vara ledare för barn och 
unga är inspirerande om än ut-
manande. Hur får man en grupp 
att sträva mot ett gemensamt 
mål? Vad innebär det att leda 
sig själv? Och hur leder man i 
kyrkan? Meningsfulla berättelser, 
behovet av relationer, upplevel-
sens betydelse och vikten av att 
känna delaktighet – är fyra viktiga 
grunder att jobba med.

Magnus Sternegård , teolog, verk-
samhets- och ledarskapsutvecklings- 
ansvarig i barn- och ungdomsor-
ganisationen Equmenia. Aktuell 
med handboken “Led med ditt liv.”

24. HUR PIONJÄR ÄR MISSION-
EN NUFÖRTIDEN EGENTLIGEN

PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET
EFK har sänt missionärer i över 
120 år och har genom decennierna  
gått in i nya områden för att vinna 
världen för Kristus. Men hur ser 
det ut nuförtiden? Har vi fort-
farande samma iver att nå ut till 
de onådda? Vad behöver vi göra 
för att göra det igen?

Niklas Holmefur , rektor för Örebro 
Teologiska Högskola, har arbetat i 
Bangkok Thailand. 

Linnea Åberg , regionledare Asien.

Andreas Dagernäs , regionledare i 
Afrika.

Maria * , lärare Liljeholmens folkhög-
skola, har varit utsänd av EFK till 
Mongoliet och Mellanöstern.
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25. ORDETS TILLBLIVELSE 
LUKAS - EVANGELIET  
PLATS: STALLBACKSTÄLTET

Lukas läsare hade råkat i tvivel 
om den kristna förkunnelsens 
tillförlitlighet. Kanske på grund 
av Jerusalems förstöring och att 
Jesus ännu inte kommit tillbaka. 
Kanske framför allt på grund av 
en växande motsättning mellan 
judar och kristna. Lukas rycker ut 
till ordets försvar. Men varför var-
nar Lukas Jesus de rika och hotar 
andra med att inte få komma 
med på den stora festen?

Lennarth Thörn , pastor, teolog, 
författare.

26. DU PREDIKAR JU SOM EN 
RIKTIG KARL

PLATS: VÅFFELTÄLTET
Ett samtal om jämställdhet och 
feminism i församlingsvärlden. 
Hur följer vi Jesus även i detta? 
Vad tänker vi, vad ser vi, vad gör 
vi och hur blir det?

Jenny Lundkvist , pedagog och 
blivande präst i Svenska kyrkan

Christian Svahn , bibellärare på 
Liljeholmens folkhögskola

27. ANDLIG VÄGLEDNING ATT 
SKAPA RUM FÖR GUD

PLATS: GÖTABRO KAPELLET
I en tid där stressen och pressen 
gör det svårt att få plats för Gud 
blir det viktigt att skapa en plats 
i tid och rum för mötet. Hur kan 
man göra det? Om hur man både 
i församling och i sitt eget liv kan 

ge Gud möjlighet. Om hur vi 
skapar utrymme för erfarenheten 
av Gud och upptäcker vad Gud 
redan gör på olika områden i livet.

Kjell Söderblom , pastor, retreat-
ledare, arbetar med andlig vägled-
ning.

Mats Larsson , lärare, retreatledare.

Torbjörn Alesand , pastor, arbetar 
med andlig vägledning.

28. DE VI VILLE BLI

PLATS: LADAN
Om att hitta de vi verkligen är, 
rakt igenom sorger som inte 
möts, tystnad och bortvändhet. 
En personlig berättelse om mo-
det att sträcka sig vidare, leta upp 
hoppet och våga finnas till. Det 
går att sörja det som inte blev, 
men också bearbeta det som hänt 
och sedan möta det som blir. 

Britta Hermansson , pastor, förfat-
tare som driver podcasten Brittas 
vardagsrum

29. ATT VÄGLEDA UNGA TILL 
EN SEXUALITET SOM HÅLLER

PLATS: STALLET ÖVERVÅNINGEN
Vad ska man tänka på i samtal 
om sex i en värld där värdering-
ar ibland känns rejält tilltufsade? 
Kan vuxna kristna bli bättre hjälp 
för den yngre generationen när 
det gäller sex?

Gustav och Frida Marklund , båda 
studenter på ALT. Frida är lärare 
på Götabro.
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Fredag 14.00-15.00

30. HUR FÅR MAN MED SIG 
350 VOLONTÄRER?

PLATS: VÅFFELTÄLTET
Inför de senaste tre åren har jag 
ställts inför frågan hur vi får med 
oss 350 volontärer till festivalen 
frizon. Hur får vi människor att 
”committa sig” och vilja vara 
med? Seminariet kommer att 
handla om hur vi får med oss och 
leder ideella ledare. Kom och lyss-
na och dela dina erfarenheter.

Rebecka Werner , arbetar med 
ledarskap bland unga och med 
teamarbete på Teen challenge 
och med festivalen Frizon.

31. VUNNEN FÖR ATT VINNA 
ANDRA

PLATS: STALLBACKSTÄLTET 
Eftersom vi lever i en värld där 
människor har vänt Gud ryggen 
behöver de goda nyheterna om 
Jesus Kristus alltid spridas. Men 
vad innebär det att evangelisera? 
Mikael Hallenius talar utifrån sin 
nya bok om evangelisation. Lyss-
na, läs och låt dig smittas av pas-
sionen att dela evangeliet.

Mikael Hallenius , pastor, lärare, 
evangelist, författare.

32. ANDE, KROPP OCH SJÄL

PLATS: GÖTABRO KAPELLET

När Gud skapade människan ska-
pade han henne med flera sinnen 
till en helhet. Han såg människan 
och såg att det var gott. Vi lever i 

en samtid med en allt mer elitis-
tisk syn på kroppen och en stark 
längtan efter kontroll i alla livets 
omständigheter. Hur påverkar 
det vårt sätt att se på styrka och 
svaghet som kristna och hur kan 
vi lära oss att ännu mer älska 
den kropp vi fått? Välkommen 
till en personlig berättelse om 
rörelseglädje, helhet och kropp.

Lisa Fredlund , pastor och föreståndare 
i Östermalmskyrkan i Kristian-
stad.

33. GIRIGHET, PORR OCH 
MÄNNISKOHANDEL. VAD ÄR 
VÅR ROLL I VÄRLDENS SNAB-
BAST VÄXANDE KRIMINELLA 
VERKSAMHET?

PLATS: EFKTÄLTET
I en global och digital värld styr 
efterfrågan utbudet. Hur ser 
egentligen kopplingen ut mellan 
porrtittande och exploatering av 
människor på andra sidan världen? 
Vilka andra kopplingar finns det?

Matilda Henriksson , läkare och 
missionär Chiang Mai Thailand, 
hjälper offer för sextrafficking, sär-
skilt unga pojkar och unga män.

Fredrik Wenell , lärare på ALT, kon-
sulent i SKR på barn- och ung-
domsfrågor.

Eva-Lena Hellmark , mångårig 
EFK-missionär i Europa och Mel-
lanöstern arbetar mot människo-
handel på bland annat Cypern.
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Enkla hjälpmedel för att skapa säker nyckelhantering inom 
Vård- Omsorg- Fastighet- Vakt- Städ- Service- verksamhet 
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och få Dagen  
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34. HUR KAN VI SOM LEDARE 
GE UTRYMME ÅT APOSTLAR?

PLATS: LADAN 
I EFKs Sverigestrategi säger vi att vi 
behöver lyfta fram apostelns gåva. 
Men hur kan vi som ledare iden-
tifiera, träna, vägleda och skapa 
utrymme för människor som bär 
på apostelns gåva? Vi behöver 
bejaka människor med apostelns 
gåva som på ett särskilt sätt röjer 
vägen för nya församlingar och 
nya sätt att vara församling i en 
tydlig Pionjäranda.

Öystein Gjerme , grundare av och 
föreståndare i Salt Bergenskirken 
i Norge, en modern växande 
församling. Förkunnare, lärare, 
ordförande för Högskolen for 
Ledelse og Teologi och ledare för 
ekumeniska församlingsplanter-
ingsvisionen Sendt  Norge.

35. GENOM TRO OCH TVIVEL 
MED PENSEL OCH FÄRG

PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING 
Tomas Munkas Larsson , visar 
bilder och berättar om ett liv 
präglat av depression, kreativitet 
och envis Jesuspassion. 

Tomas Munkas Larsson , konstnär 
på heltid och har tidigare arbetat 
som pastor och entreprenör. 
Senast aktuell med HEAVENS-
DOOR i Örebro.

36. ATT ODLA GODA   
RELATIONER IRL

PLATS: GÅRDSTÄLTET
Hur bygger man bra och ärliga 
vänskaps- och kärleksrelationer? 

Om förutsättningar för långvari-
ga relationer och hur man sätter 
goda och rimliga gränser i olika 
relationer. Vad kan hindra oss att 
vara  avsiktlig och långvarig i re-
lation till våra vänner? Vad säger 
Gud och Bibeln om detta?

Mattias Martinson , pastor och 
föreståndare i Nimbuskyrkan på 
Öckerö.

Therese Martinson , musiklärare 
och sångpedagog på Rytmus i 
Göteborg.

Lördag 16.00-17.00

37. DIGITALISERA DIN FÖR-
SAMLING NU

PLATS: GÅRDSTÄLTET 
Digital teknik kan hjälpa din 
församling att samarbeta, 
bygga lärjungar och nå ut till 
icke-kristna menar Johan Eriksson. 
Han delar med sig av alla verk-
tyg som behövs, och inte minst 
möjligheten att vara en del av 
en gemenskap som framåt 
kommer leda digitaliseringen 
av svensk kristenhet. Ger också 
värdefulla råd om hur digital-
iseringens risker kan hanteras.

Johan Eriksson , leder till vardags 
Googles ledningsgrupp i Sverige 
och är näringslivets eftersökta 
konsult inom digitaliseringen. 
Han är medlem i Folkungakyrkan 
i Stockholm.
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38. TRYGGARE KAN INGEN 
VARA – ETT SAMTAL UTIFRÅN 
OLIKA ERFARENHETER ATT 
KÄMPA FÖR BARNENS RÄTT - 
TILL TRYGGA SAMHÄLLEN

PLATS: EFK VÄRLDENTÄLTET 
Många vill arbeta för barnens bästa, 
men hur hjälper vi barnen på bäs-
ta sätt? En del bygger barnhem, 
något som vi i Sverige slutat med 
för decennier sedan. Var med i ett 
samtal mellan EFK, Erikshjälpen och 
Läkarmissionen om goda alternativ 
till barnhem och hur vi kan skapa 
trygga uppväxtvillkor för barn runt 
om i vår värld.

Anna-Maria Jonsson , regionledare för 
EFK i Latinamerika och Iberiska halvön.

Peter Toftgård , programchef in-
ternationellt Erikshjälpen.
Helena Höj , chef för Läkarmission-
ens projektavdelning.

Maria Finnevidsson , regionedare 
för EFK i Asien, arbetat många år 
för barns rättigheter i Kambodja 
och regionalt i Asien.

39. HELA MIG, OM KONSTEN 
ATT ADOPTERA SIN KROPP 
OCH SINA KÄNSLOR

PLATS: STALLBACKSTÄLTET
Vikten av att vi omfamnar alla livets 
olika berättelser, de smärtsamma 
och de roliga. Vi är skapade till Guds 
avbild med känslor och tankar. I stäl-
let för att fly från det smärtsamma 
kan vi omfamna livets olika skeden 
och mogna som människor.

Hanna Möllås ,  barnmorska, sex-
terapeut, studerat teologi och re-
ligionsvetenskap

40. RELIGION OCH/ELLER 
INTEGRATION?

PLATS: GÖTABRO KAPELLET
Religionens plats i samhället 
har debatterats flitigt sista 
tiden när religiösa friskolor 
och böneutrop varit i ropet. 
Kan religionen vara en positiv 
kraft i samhället eller motver-
kar det integration? Är en 
växande religiös mångfald 
ett hot mot ”svenska värder-
ingar”? Är kyrkans frihet eller 
ställning hotad? Kan man vara 
för religiösa friskolor  men mot 
böneutrop?

Fredrik Wenell , lärare i systematisk 
teologi på ALT.

Maria Karlsson , lärare i missions-
vetenskap på ALT.

Markus Sand , ansvarig för integra-
tionsfrågor i EFK.

41. LÅTSKRIVANDE &  
SKAPANDE – I NÖD OCH LUST

PLATS: STALLETS ÖVERVÅNING
Om hur livet påverkar vårt 
skapande och vår kreativitet. Om 
dagar där allt fungerar till period-
er av tystnad och tvivel. I dagar av 
lust och i dagar av nöd. Therese 
och Mattias delar sin resa som 
varit och som pågår.

Therese Martinson , låtskrivare, 
musiker, musiklärare & sångpedagog 

Mattias Martinson , låtskrivare, 
pastor och föreståndare i Nim-
buskyrkan på Öckerö.
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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

Har ni funderat  
på att bli  

familjehem?

VI BEHÖVER FLER FAMILJER!

Vi arbetar med ensamkommande 
flyktingbarn/ungdomar, vuxna från 
kriminalvården och socialtjänsten  
samt barn, ungdomar och föräldrar med 
barn från socialtjänsten. 

Vi behöver dig! Kontakta oss!
SKFH har tjugo 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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Lokalsinne för kundanpassning

www.husmanlokaler.se

100 meter gångväg.  
en mil sandstrand.

Närheten till Bödabuktens milslånga sandstrand och sitt lugna, idylliska läge 
gör Bödagården till en pärla på Sommaröland. Läs mer på bodagarden.nu

Plusgiro  Swish
585 00-0  123 228 76 54 
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Projektledning, Styrelseuppdrag, Ideella organisationer
Texter & Bokproduktion, Antikvariska böcker
Uppdrag inom fastighetsmäkleri och fastighetsförmedling

Willy Svahn

Storgatan 66
582 28 Linköping

Mobil: 0725 - 771 777 
Epost: willy_svahn@telia.com

Projektledning, styrelseuppdrag. 
Texter och bokproduktion. 

Antikvariska böcker, köp försäljning och värdering. 
Uppdrag inom fastighetsmäkleri och fastighetsförmedling.

Willy Svahn          willy_svahn@telia.com          Mobil 0725 - 771 777

BIBELKURSER

”Nu prioriterar vi barnen... även på Torp!”

C: 100  M: 57  Y: 0  K: 40

C: 5  M: 100  Y: 71  K: 22

C: 0  M: 1  Y: 0  K: 51

CMYK 
COLOURS

www.maf.se
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Erbjudande!Provläs 
Världen idag
en månad GRATIS

Mejla adress- och telefonuppgifter  
eller besök Världen idag-tältet  

på Torp-området.
kundtjanst@varldenidag.se

Världen idag är en  
obunden nyhets tidning  
på kristen grund  
som kommer ut  
tre gånger i veckan.  
Vårt uppdrag:  
Att vara en tydlig, 
saklig och varm  
kristen röst i  
mediebruset. 

www.varldenidag.se
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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.

Erbjudande!Provläs 
Världen idag
en månad GRATIS

Mejla adress- och telefonuppgifter  
eller besök Världen idag-tältet  

på Torp-området.
kundtjanst@varldenidag.se

Världen idag är en  
obunden nyhets tidning  
på kristen grund  
som kommer ut  
tre gånger i veckan.  
Vårt uppdrag:  
Att vara en tydlig, 
saklig och varm  
kristen röst i  
mediebruset. 

www.varldenidag.se
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Vi finns med på Torp med butik men också om du vill 
veta mer om hur du och din församling, tillsammans med 

oss, kan utveckla second hand på din ort. 

Kontakta Patrik Fållsten så hjälper han er gärna 
med den utvecklingen.

#återfunnet

www.geförlivet.nu      010-220 32 02


