
I marts 2004 samledes omtrent hundrede mennesker i Vasa i Finland til 
en nordisk konference med temaet ”Vejen frem”. Denne konference var 

en opfølgning på bogen ”Vägen fram”, som var blevet udgivet nogle år 
tidligere og var skrevet af en række forfattere fra Norge, Sverige, Dan-

mark og Finland. Den tegnede et alvorligt billede af den åndelige og 
kirkelige situation i de nordiske lande. På denne baggrund ønskede 
bogen og siden også konferencen at kalde bibel- og bekendelsestro 

lutheranere i Norden til et fornyet studie af Guds ord og den lutherske 
bekendelse for at styrke troen og den åndelige enhed og få lys over 

vejen frem. 

Under og efter konferencen blev der udtrykt ønske om, at man kunne 
fortsætte med at mødes, så kontakterne kunne vedligeholdes og 

udbygges. Derfor har der siden været afholdt konferencer i Märsta i 
Sverige (marts 2005) og på Bibelskolen på Fossnes i Norge (marts 2006).

Da vi står midt i en stærk åndskamp, ser vi det fortsat som en vigtig sag 
at fremme kontakten mellem Bibel- og bekendelsestro i de nordiske 
lande, så vi kan støtte og opmuntre for hinanden. Derfor har vi taget 

initiativ til endnu en konference, som denne gang finder sted i Danmark 
på Luthersk Missions Højskole (LMH) i Hillerød.

Arbejdet med konferencerne har hidtil været meget uorganiseret, 
hvilket ikke er holdbart, hvis konferencerne skal fortsætte. Derfor er der 

blevet udarbejdet et forslag til grunddokument for NELK, som vil blive 
behandlet under dette års konference, og som formentlig vil munde ud i 

stiftelsen af en forening, som kan arrangere lignende konferencer i 
fremtiden.

Arbejdsgruppen, som står bag årets konference, udgøres af: Jan Bygstad 
og Per Bergene Holm (Norge), Åke Nilsson og Ingemar Andersson 

(Sverige), Ola Österbacka og Roger Pettersson (Finland), Mikkel Vigilius 
og Henrik West (Danmark).

www.logosmappen.net/nelk
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BAGGRUNDEN FOR NELK



Tilmeldingsfrist: 20. september 2008

Navn: ________________________________________________

Adresse: ______________________________________________

Tlf.nr.: ________________________________________________

Mail: _________________________________________________

[    ]  Deltager i hele konferencen
[    ]  Deltager fra _______________ til _______________

[    ]  Overnatning på værelse
           [    ] Ønsker opredning
           [    ] Ønsker enkeltværelse
[    ]  Overnatning på sovesal (medbring selv sovepose/dyne og sengelinned)
[    ]  Ingen overnatning

[    ]  Ung (under 25) / studerende

Tilmeldingsblanketten sendes i en lukket kuvert til:

Henrik West
Strandvejen 112, 4. th.
2900 Hellerup
DANMARK

Eller oplysningerne mailes til: nelk2008@gmail.com

Program Medvirkende

: Tilmelding


