
Fredag 7 maj
16.00  Inkvartering

17.30  Middag

18.30  Ola Österbacka: Inledning med uppdate-
ring av den kyrkogeografiska översikten.

19.00  Hannu Lehtonen: Presentation av E Lösch
ers bok ”Pietismens problem i ljuset av 
den lutherska bekännelsen”. Kommentar: 
Konrad Fjell. Samtal. 

20.30  Kvällste 

21.00  Kort utblick över det aktuella läget i de 
nordiska länderna. Mikkel Vigilius (Dan-
mark), Roger Pettersson (Finland), Jan Byg-
stad (Norge) och Lars Borgström (Sverige). 
Samtal. 

22.30  Aftonandakt

Lördag 8 maj
08.00  Morgonmål 

09.00  Jan Bygstad: Skrift och tradition ur urkyr
kans perspektiv. Frågor och samtal. 

10.30  Halvar Sandell: Skrift och tradition ur 
reformationens perspektiv. Frågor och 
samtal. 

11.45  Lunch 

12.45  Guidad utflykt till Oravais slagfält med 
Fänrik Ståls center. 

15.00  Kaffe

15.30  Lars Borgström: Sluttidens ekumenism och 
biblisk ekumenik. Kommentar: Roland 
Gustafsson. Samtal. 

17.00  Kvällsmat

18.30  Orientering om särskilda nätverk. Missions-
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s I mars 2004 samlades ca 100 personer 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 Norge, Sverige, Danmark och 

Finland. Boken tecknade en allvarlig bild 
av den andliga och kyrkliga situationen i 

de nordiska länderna.

Då vi står mitt uppe i en stark andlig 
kamp ser vi det fortsättningsvis viktigt 

att främja kontakten mellan bibel- och 
bekännelsetrogna i de nordiska länderna, 

så att vi kan stöda och uppmuntra 
varandra och om möjligt finna en 

gemensam väg fram.

NELK är en fri konferens. 

provinsen: Roland Gustafsson; Missions-
provinsens verksamhet i Finland: Halvar 
Sandell; ELSIN: Åke Nilsson, m.fl. Samtal. 

20.30  Kvällste och möjlighet till bastu och spon-
tana möten.  Ca kl 21.30 ordnar S:t Johan-
nes ev-luth. församling en kvällsandakt i 
Biblion, Biblioteksgatan 5. Promenad längs 
stranden tar ca 15 minuter (1,3 km).

Söndag 9 maj

08.00  Morgonmål

09.00  Peter Olsen: Claritas Scripturae (Skriftens 
klarhet) i en postmodern tid. Frågor och 
samtal.

11.00  Möjlighet att delta i gudstjänst i Biblion 
med S:t Johannes ev-luth. församling. 
Liturg: Ola Österbacka, predikant: Peter 
Öman. 

12.30  Lunch och kaffe 

13.30  NELK:s möte med rapport om ekonomi, 
diskussion av verksamhetsplan och val av 
nästa arbetsgrupp samt revisor.

14.15  Konferensen avslutas. 

Plats: Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Strandg. 21–22, Vasa Finland

www.logosmappen.net/nelk/

VASA



Praktiska upplysningar
Kommunikationer
Med flyg från Stockholm till Vasa, från Helsing-
fors, Umeå (Air Baltic) eller Riga (Air Baltic). 
Avstånd från flygstationen i Vasa 10 km. 
Med tåg från Åbo och Helsingfors. Avstånd 
1,5 km.
Med båt från Stockholm till Åbo, Kapellskär till 
Nådendal eller från Umeå till Vasa. Vasa hamn 
ligger 3 km från konferensplatsen.

Logi
På Evangeliska folkhögskolan i dubbelrum (ett 
begränsat antal rum) à 25 €/natt och person 
(sänglinne och morgonfrukost ingår). Med egna 
lakan 20 €. Extra madrasser eller plats i sovsal 
à 6 € för hela tiden. Frukost à 5 € tillkommer. 
Logi kan bokas i samband med anmälan.
Följande övernattningsmöjligheter finns på 
gångavstånd (var och en bokar själv):
• Vandrarhem Kenraali Wasa Hostel (500 m), 

olika stora rum.
• Sokos Hotel Vaakuna (1,3 km) – boka före 

7.4 för att få specialrabatt (märke: NELK)!
• Radisson Blu Royal Hotel (1,5 km)
• Omenahotelli (obemannat lågprishotell, 

1,6 km)
• Spahotell Rantasipi Tropiclandia (1,8 km)

Konferensavgift
20 € per person, 10 € för studerande och pen-
sionärer, barn under 16 år gratis.

Måltider
Alla måltider serveras på konferensplatsen. 
Hela tiden 38 €, lördag-söndag 29 €. Barn  
1–4 år gratis, 5–11 år halva priset.

Kontaktuppgifter
Evangeliska folkhögskolan i Österbotten
Kurssekreterare Carolina Djupsjöbacka
Strandgatan 21–22, FI 65100 VASA
Tfn: +358 6 318 2672
E-post: carolina@efo.fi

Läs mera på 
www.logosmappen.net/nelk/

Föreläsare
Borgström, Lars är pastor i Lutherska försam-
lingen i Stockholmsområdet, Sverige.

Bygstad, Jan är pastor i Det Evangelisk-Luthers-
ke Kirkesamfunn, DELK, Bergen, Norge.

Lehtonen, Hannu är pastor i Soini och redaktör 
för tidskriften Concordia.

Olsen, Peter är Ph.D. och förkunnare i Luthersk 
Mission och lektor vid Dansk Bibel-Institut i 
Köpenhamn, Danmark.

Sandell, Halvar är pastor i Petrus församling i 
Helsingfors och ordförande för Concordia ry, 
Finland. 

Övriga medverkande

Fjell, Konrad är lärare på Bibelskolan på Foss-
nes, predikant för Norsk Luthersk Lekmannsmis-
jon och hjälppräst i DELK, Norge.

Gustafsson, Roland är biskop i Missionsprovins-
en, missionsdirektor i Evangelisk-luthersk mis-
sion Bibeltrogna Vänner och lärare vid Försam-
lingsfakulteten i Göteborg, Sverige.

Nilsson, Åke är präst och församlingsföre-
ståndare för Silverdalens evangelisk-lutherska 
församling, Sverige.

Pettersson, Roger är TM och religionslärare i 
Närpes, Finland.

Vigilius, Mikkel är lärare vid Høyskolen i Hil-
lerød, LM, Danmark.

Öman, Peter är kyrkoherde i Lutherska Imma-
nuelsförsamlingen (LBK) i Umeå.

Österbacka, Ola är pastor i S:t Johannes 
evange lisk-lutherska församling, Vasa, Finland.


