Program
Torsdag 17 maj
12.00
15.00
19.00

Vi är på ett uppdrag, och vi är
en familj. ”A family on a mission”. Detta år samlas ledare från stora delar av den
Nordiska Salt & light familjen i Horred, där församlingen Staden på Berget står som värd för årets ledarkonferens. Det är med spänning och förväntan som vi
samlas för att bli utrustade, uppmuntrade och för att
fördjupa vänskap och relationer inom familjen. I år har
vi ett specifikt ungdomsledarseminarium som startar
upp redan vid torsdag lunch där vi ser att Gud tydligt
leder oss att utrusta och uppmuntra unga ledare för
den tid vi lever i och den tid som ligger framför.
En konferens blir inte bara till utan den gör vi tillsammans. Vi minns med tacksamhet konferensen i maj
2011 i Västerås där vi tillsammans hjälptes åt och
utvecklade våra relationer i arbetsgemenskapen runt
konferensen. Detta kommer vi att fortsätta att utveckla med frivilliga arbetsteam från alla församlingar. Vi
tror och vi ser att detta ger så mycket extra. Anmäl er
gärna till ett arbetsteam, först till ”kvarn” gäller.
Vi ser fram mot den 17-19 maj i Horred. Be och kom
med förväntan på fördjupade Gudsrelationer och vänskapsrelationer.
Nordic Team

”Villigt kommer ditt folk när du samlar din
här, i helig skrud kommer din unga skara
inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte” Ps 110:3
Vi ser med glädje fram mot att
få ha Stefan Swärd hos oss som
vår huvudtalare. Stefan Swärd
har varit engagerad i svensk
kristenhet hela livet och har ett
brinnande engagemang för att
sprida kristen tro. Stefan har
varit pastor under många år,
och är nu pastor i Elimkyrkan på
Östermalm i Stockholm. Han är
bland annat med och driver satsningen på ”Ungdomskyrkan Konnekt”, ett nytt kristet initiativ som syftar till
att flytta kyrkan ut på stan. Just nu jobbar de med att
vara ute på fredagsnätterna i centrala Stockholm och
bjuda tonåringar på pannkakor. En praktisk kristen insats
för att motverka våld och missbruk.
Stefan Swärd har fram till våren 2011 varit ordförande
för Evangeliska Frikyrkan (EFK), och är styrelseledamot i
Svenska Evangeliska Alliansen, ordförande i kristna tankesmedjan Claphaminstitutet och har under ett antal år
suttit i tidningen Dagens styrelse. Han är dessutom med
i Sveriges Kristna Råds klimatgrupp och representerar
där frikyrkorna. Utöver det är han verksam som konsult
inom svenska näringslivet med specialisering på klimatoch energipolitik.

Ungdomsledarseminarium som börjar med lunch
tillsammans. Du som ungdomsledare anmäler dig
via din pastor på www.saltlightnordic.org.
Konferensbyrån öppnar
Öppningsmöte med Stefan Swärd

Fredag 18 maj
08.00
09.00
09.30
11.15
11.30
12.45
14.30
15.30
17.30
19.00

Frukost
Bön och lovsång
Undervisning med Stefan Swärd
Fika
”Vår familj av kyrkors värderingar” - Buck Hudson
Lunch
Seminarier
Fritid
Middag
”Begär av mig, så skall jag ge er nationerna!” Dave Richards

Lördagen 19 maj
08.00
09.00
09.30
11.00
11.30
12.45
14.00

Frukost
Bön och lovsång
”Att ta emot nationerna i vår lokala kyrka”
Fika
”Att påverka en stad och en nation”
Lunch
Avslutningsmöte

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

Under konferensen kommer ungdomarna i församlingen
och skolan ha kiosk öppen. Ta med kontanter för inköp och
support!

Du anmäler dig på www.saltlightnordic.org och för att
anmälan ska vara klar ska du ha slutfört betalningen och
skrivit ut ditt kvitto. Om du anmäler dig senast 1 april får
du rabbat på anmälningsavgiften. För Nordic ledarteam
och för deltagande till ungdomsseminarium så kryssar du
i dessa rutor i formuläret. Du behöver även kryssa i om du
kommer tidigare eller åker senare samt att du skriver i om
du har någon allergi. OBS! sista anmmälningsdag 1maj.

Kostnad & boende
Helpension i hem eller vandrarhem före 1 april 1410sek
från och med 1 april 1600sek
Boende i tält/sovsal eller husvagn med konferensavgift
och mat 800sek
Helpension i hem eller vandrarhem för enbart en natt
före 1 april 1010sek. från och med 1 april 1200sek
Extra natt i hem eller vandrarhem 345sek
Enbart konferens med mat 1 dag 400sek
Enbart konferens med mat hela konferensen 700sek

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 Staden på Berget
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.

Hitta till Staden på Berget
Du hittar enklast via följande länk:
http://www.stadenpaberget.se/?page_id=15

GPS koordinatorer

WGS84: Lat +57° 22’ 9.18 Lon E +12° 24’ 57.59”
Decimal: 57.369218,12.415996

”...låt oss hålla fast vid det som vi har nått
fram till.” Fil 3:16

Date and time
The conference will be held between the 17th
- 19th of May. Registration starts up at 15.00 on
the 17th.
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.
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Villigt kommer ditt folk
Ps 110:3 | Fil 3:16 | Torsdag -Lördag 17-19 maj 2012
Staden på Berget | Horred

Price and booking
All booking goes through
www.saltlightnordic.org. For a discount price
at 1410sek, book before 1 April (1600sek after
1/4-12). Extra night 345sek. Last day for booking, 1st of May.

VIKTIGT

Anmälan

This year the Salt & Light Nordic
Leaders Conference will be hosted
by the lovely church, ”Staden på
berget” in Horred, Sweden, led by Kai & Laila
Serholt. We are pleased to welcome the main
speaker, Stefan Swärd, who has been the head
of the denomination, Evangelical Free Church
(EFK), up until this year. He is also a voice in the
Swedish media and the head of the Swedish
Christian think tank, The Clapham Institute.
Stefan is a pastor who is a pioneer in many
areas and a voice for the family, but also shares
a godly perspective on how to handle the
responsibility of taking care of the earth in his
role as a consultant in the field of energy and
the environment.

Ungdomsledarseminarium
Din roll som ungdomsledare i Norden
Från torsdag klockan 12.00-16.00
Föranmälan krävs via din pastor

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

