Fredag/Friday
15.30

Egen tid/Free Time

17.30

Middag/Dinner - på Glada Gåsen, restaurang vid
högskolan, 5 min. gångväg från Citykyrkan.
Kraft för genombrott - Power for Breakthrough.
Kvällsmöte med Andreas Tofters. Fika efter mötet.
Nattmöte för ungdomarna - Night meeting for the
youth. Mats Nordén och Janne Sääf talar.

19.00
23.00

Lördag/Saturday

Välkommen!
Vi är så glada att du vill vara med oss, som en familj

Program

av kyrkor över hela den Nordiska regionen, när vi
fortsätter att lära oss om vad det betyder att vara
en ”Family on a Mission”. Vi har gått sida vid sida
i många år med en längtan att se Guds rike växa i
Norden, denna vackra del av Guds skapelse. Om
du är ny till denna Salt & Light familjesamling, önskar vi att du känner dig hemma bland oss. Om det
finns saker du inte förstår kring hur vi arbetar, fråga
gärna en av oss och vi ska försöka ge dig svar.

14.00

Torsdag/Thursday
17.00
17.00
19.00

Fredag/Friday
09.00
09.30
11.00
11.30

Alla talare kan vi rekommendera, eftersom vi känner dem och vet att de verkligen lever i det de talar
om. Härlig lovsång blir det också, ledd av Frank An- 12.45
ker Wiik från Köpenhamn. Förhoppningsvis kom- 14.15
mer du att trivas i vår gemenskap.
1.
Hjärtligt välkommen från oss alla i det Nordiska
teamet! Vi är tacksamma för att du vill stå med vår 2.
”Family on a Mission”, när vi utforskar Guds närvaro, kraft och syfte.

Dave Richards & Buck Hudson
”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
och av hela din själ och av hela din kraft och av
hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”
Luk 10:27

Ungdomsledarseminarium - Youth leaders seminar
Mats Nordén och Janne Sääf talar.
Registering öppnar - registration opens
Lätt middag i cafét - Light dinner in Citychurch
Guds närvaro i huset - Presence in the House.
Öppningsmöte med Buck Hudson. Fika efter mötet.

3.
4.
5.

Lovsång - Worship.
Guds närvaro för vårt uppdrag - Presence for Mission
Förmiddagssession med Dave & Chris Richards.
Fika - Coffee/tea
Guds kraft för att tjäna - Power for Service
Förmiddagssession med Christian & Pernilla
Wendesten.
Lunch på Glada Gåsen, restaurang vid högskolan,
5 min. gångväg från Citykyrkan.
Seminarium - Seminars
Lovsång och tillbedjan i Guds närvaro - Worship and
the Presence - Frank & Betina Anker Wiik och Lena
Loebner talar.
Guds kraft och mål och mening. Att bygga kyrkan i
en mångkulturell stad - Power and Purpose
Building Church in a Global Village. Ingmar och Tina
Aronson talar.
Att förlösa Guds kraft och handskas med det demoniska - Power and Release. Dealing with the Demonic.
Mats Nordén och Gunilla Gniste talar.
Profeter och Guds närvaro - Prophets and the
Presence. Buck Hudson och Chris Richards talar.
Lärjungaskap, att praktisera för Guds syfte - Discipleship, Practice for Purpose. Janne och Elisabet Sääf
talar.

09.00
09.30
11.00
11.30
12.45
14.00

Lovsång - Worship
Med syfte att vinna de förlorade - Purpose , Winning
the Lost. Paul John talar.
Fika - Coffee/tea
Med syfte att bygga starkt, återbygga och restaurera
- Purpose: Building Strong, Recovering and Restoring.
Stefan Löv talar.
Lunch på Glada Gåsen, restaurang vid högskolan,
5 min. gångväg från Citykyrkan.
Bön för den Nordiska regionen - Prayer for the nations
of the Nordic Region. Monica Nordén och Håkan 		
Gniste.

Läs mer på www.saltlightnordic.org om detaljer i programmet.

Under konferensen kommer ungdomarna i församlingen
att ha kiosk öppen. Ta med kontanter för inköp och support!
Hitta till/ travel to Citykyrkan Västerås
Du hittar enklast via följande länk:
Follow this link for description:
http://www.ckyrkan.se/viewNavMenu.do?menuID=279

GPS koordinatorer
RT90: X: 6611085, Y: 1541838
WGS84: Lat N 59° 37’ 3” Lon E 16° 32’ 47”
Decimal: 59.6177, 16.5464

Citykyrkans kontakt/contact information
Katrinelundsvägen 1
722 19 Västerås, Sweden
Tel: +46 (0)21-15 61 60
www.ckyrkan.se

Information in English

Du anmäler dig och betalar på www.saltlightnordic.org
OBS! sista anmälningsdag 22 april. Tänk på vid senare
bokning blir det svårare med att boka billigt boende.

This year the Salt & Light Nordic
Leaders Conference will be hosted by City Church
in Västerås.

Konferensavgifter

Date and time
The conference will be held the 9th- 11th of May.
Registration starts up at 17.00 on the 9th.

700sek. exkl. boende för konferensen 9-11 maj
600sek exkl. boende för dig som är bosatt utomlands.
500sek inkl. boende i sovsal på Skälbyskolan för ungdomar
(ytterligare 100:- rabatt ges för ungdomar som hjälper till
vid 2 tillfällen i hjälpteamen under konferensen)
400sek för deltagandet enbart under en dag

Boende
Boende bokas av var och en och betalas direkt till hotellet
vid bokning eller på plats. Vi rekommenderar här nedan
några hotell. Boende i sovsal på Skälbyskolan inkl. frukost
för 100:-/pers finns som en boendemöjlighet. Egen luftmadrass och sovsäck behövs för detta boende.
Hotell Västerås (8min promenad från Citykyrkan)
Pris för 2 nätter, 650:-/person i dubbelrum och för enkelrum 990:-/person inkl. frukost. Bokas på tele: + 46 (0)
21-180330, uppge “Citykyrkan NLC13” för detta pris.
Abrins hotell (8 min promenad från Citykyrkan)
Fr. 790:- bokas på tele: +46(0) 21 - 14 39 80
Hotell Valsaren fr.900:- inkl frukost och kvällsfika bokas på
http://valsaren.se/
Hotell Ibis fr. 795:- inkl. frukost. Bokas online på http://
www.ibis-vasteras.com

Barnpassning
Till er som har med era barn kommer det finnas rum
tillgängliga för barnverksamhet, men det är på varje
förälders ansvar att se till sina barn och ingen barnpassning kommer att erbjudas.

Resa till Citykyrkan i Västerås
Om du kommer med andra sätt än bil och inte vet hur
du tar dig till och från konferensen så skriver du in det
på anmälan när du anmäler dig, så får du råd och hjälp
vidare.

Conference fees and booking
For more information and booking see www.
saltlightnordic.org. Observe that the last day for
booking is the 22nd of April.
700 sek for the whole conference
600 sek for residents outside of Sweden
500 sek for youth
400 sek for youth who help practically twice
during the conference.
400 sek for 1 day including lunch and dinner.
Accommodation
You arrange your own accommodation, but we
recommend Hotel Västerås (an 8 min walk from
City Church). Price per person for 2 nights incl
breakfast: 650 sek in a double room, 990 sek for a
single room. Book by phone: +46 (0) 21-180330.
Discount code for this price: “City Church NLC13”.
A dormitory alternative is available at Skälby
School for 100 sek per person incl breakfast, but
you need your own air mattress and sleeping
bag.
Childcare
We do not have any childcare. If you have your
children with you there will be some playrooms
available to use, but it´s up to you as parents to
take care of your children.

Nordisk

2013

ledar
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FAMILY ON A MISSION
”PRESENCE - POWER - PURPOSE”
Torsdag -Lördag den 9-11 maj 2013
Citykyrkan | Västerås
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Anmälan

Ungdomsledarseminarium
Att vara ungdomsledare i Norden
Torsdag 14.00-17.00 | Föranmälan via din pastor

Youth leaders seminar

Being a youth leader in Scandinavia
Thursday 14.00-17.00 | Pre-booking via your pastor

Salt & Light Nordic
En familj av kyrkor med ett uppdrag
www.saltlightnordic.org

