
 

Konferensplats: Vidablickskyrkan, De Geersgatan 60, Norrköping.  
 

 
 

 
 

 
 

Tel. under konferenstid  +46(0)70-938 35 41 (Birgitta Waldemarson). 
 

Deltagaravgiften som inkluderar måltider är 400 kr/person, studenter och pensionärer 
200 kr/person, familjer max 1 000 kr/familj. 
 

Inbetalning görs på LFS´s bankgiro: 389-1397 (märk ”NELK” på inbetalningen). BIC: 
SWEDSESS, IBAN: SE3180000832799130032239. 
 

Logi i rum med plats upp till fyra personer erbjuds på vandrarhemmet, Tallbackens 
Gård, strax utanför Norrköping, som är utrustat med våningssängar, täcke och kudde 
samt wc och dusch på varje rum. Priser:  Rum där endast en bor  300 kr/natt (alt. 1) 
    Rum där två bor 400 kr/natt (alt. 2)  
    Rum där tre bor  500 kr/natt (alt. 3) 
    Rum där fyra bor  600 kr/natt (alt. 4) 
Lakan, örngott och handduk kan hyras för 70 kr/person. Slutstädning kan överlåtas till 
vandrarhemmet för 100 kr/rum. Ange alternativ vid anmälan. 
 

Hotell bokas på egen hand  men bör bokas i mycket god tid. 
 

Direktflyg finns till Norrköping från bl.a. Köpenhamn och Helsingfors. Se 
www.norrkopingflygplats.se för mer information.  
 

Transport till och från flygplats, tåg/busstation samt vandrarhem och hotell ordnas av 
oss på plats.  

 

Anmälan görs via e-post till <info@lutherskaforsamlingen.se> senast 28/2 för dem som 
vill bo på vandrarhem. I övrigt 1/5. Ange tid för ankomst och vilka måltider som önskas 
samt boendealternativ angående vandrarhemmet. På denna e-post kan även ev. frågor 
ställas. Önskas personlig kontakt ring. Lars Borgström +46(0)18-96 50 13, +46(0)73-
971 73 21 alt. e-post <lars@predikan.se> eller Bertil Waldemarson +46(0)11-12 66 57, 
+46(0)705-10 55 43 alt. e-post <bertil.waldemarson@gmail.com> 
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Bakgrund 
 

I mars 2004 samlades ca 100 perso-
ner i Vasa i Finland till en nordisk 
konferens med temat "Vägen fram". 
Denna konferens var en uppföljning 
av boken "Vägen fram? Lutherska 
väckelserörelser i uppbrott", som 
hade getts ut några år tidigare med 
artiklar av en rad författare från Nor-
ge, Sverige, Danmark och Finland. 
Boken tecknade en allvarlig bild av 
den andliga och kyrkliga situationen i 
de nordiska länderna. 
 

Mot denna bakgrund ville boken och 
sedan också konferensen kalla bibel- 
och bekännelsetrogna lutheraner i 
Norden till ett förnyat studium av 
Guds ord och den lutherska bekän-
nelsen för att stärka tron och den 
andliga enheten och få ljus över vä-
gen fram. 
 

Då vi står mitt uppe i en stark andlig 
kamp ser vi det fortsättningsvis vik-
tigt att främja kontakten mellan bibel
- och bekännelsetrogna i de nordiska 
länderna, så att vi kan stöda och upp-
muntra varandra. Vid Hillerød-
konferensen i oktober 2008 antogs ett 
grunddokument för NELK. 
 

Arbetsgruppen för denna konferens 
utgörs av Lars Borgström (ordföran-
de) och Åke Nilsson (Sverige), Mik-
kel Vigilius (Danmark), Jan Bygstad 
och Konrad Fjell (Norge) och Roger 
Pettersson (Finland).  
 

Konferensen är en fri konferens. För 
andakt och gudstjänst ansvarar Lut-
herska Församlingen i Stockholms-
området (LFS). 
 

Se även  
http://www.logosmappen.net/

nelk/ 

Föredragshållare 
Bergene Holm, Per - rektor för Bi-
belskolen på Fossnes, Norge.  

 

Borgström, Lars - präst i Lutherska 
församlingen i Stockholmsområdet, 
Sverige.  
 

Bygstad, Jan - präst i Det Evangelisk-
Lutherske Kirkesamfunn, DELK, Ber-
gen, Norge. 
 

Fjellander, Jakob - präst i Lutherska 
Konkordiekyrkan, Sverige.  

 
Saarinen, Markus - präst i Lappfjärd-
Kristinestads församling inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 
 

Brynjulf Hoaas - cand. teol. från Me-
nighetsfakulteten, Th D. från Concor-
dia Seminary, St. Louis, USA. F.d. 
lärare på Fjellheim och Fjellhaug bi-
belskolor i Norge. Förkunnare i NLM  
(Norsk Luthersk Missionssamband). 

 

Övriga medverkande 
Andersson, Ingemar - kyrkoherde i Luthers-
ka församlingen i Stockholmsområdet, Sveri-
ge.  

Erlandsson, Seth - teol. dr., bibelöversättare 
och redaktör för tidskriften Biblicum, Sverige.  

Fjell, Konrad - lärare på Bibelskolan på 
Fossnes, predikant för Norsk Luthersk Lek-
mannsmisjon och hjälppräst i DELK, Norge. 

Pettersson, Roger - religionslärare i Närpes, 
Finland.  

Österbacka, Ola - IT-konsult och pastor i S:t 
Johannes evangelisk-lutherska församling, 
Vasa, Finland.  

Program 
 

Fredag 20 maj 

17.00  Mottagning och information 

17.30  Mat 

18.30  Ola Österbacka: Uppdatering av den kyrkogeografiska översikten. 
19.00  Per Bergene Holm: "Lag och evangelium i norsk väckelsetradition". 

 Kommentar: Ola Österbacka 

 Frågor och samtal 

20.30  Kvällsfika 
21.00  Kort utblick över det aktuella läget i de nordiska länderna. Ingemar 
 Andersson presenterar Sverige, Roger Pettersson Finland, Konrad Fjell 
 Norge och Henrik West Danmark. 
 Kvällsandakt - LFS. 

Lördag 21 maj 

08.00  Frukost 

09.00  Jakob Fjellander: "Lag och evangelium med Jesus som läromästare". 
 Frågor och samtal. 

10.15  Frukt och kaffe 

10.45  Jan Bygstad: "Lag och evangelium i förkunnelsen".  
 Kommentar: Ingemar Andersson. Samtal. 

12.30  Lunch 

13.30  Bensträckare i det fria 

14.00  Kaffe 
14.30  Markus Saarinen: Lag och evangelium i lutherdom, romersk katolicism 
 och karismatik. 

 Frågor och samtal. 
16.00  Brynjulf Hoaas: "Kirkeligt fællesskab på evangeliets grund". Frågor och 

 samtal. 

17.30  Kvällsmat 
19.30  Paneldiskussion om kyrkogemenskap. I panelen: Seth Erlandsson, Jakob 
 Fjellander och m. fl. 

20.30  Kvällsfika och möjlighet till spontana möten. 

21.30  Kvällsandakt - LFS. 

Söndag 22 maj 

08.00  Frukost 

09.00  Gudstjänst - LFS. 

10.15  Lars Borgström: "Kristen tro och evolutionism". Frågor och samtal. 
11.15  NELK:s möte med rapport om ekonomi, diskussion av verksamhetsplan 

 och val av nästa arbetsgrupp samt revisor. 

12.00  Lunch och kaffe 


