
4.  Passion för att undervisa Guds ord - Passion for
 teaching the word of God. Ingmar Aronson (Malmö) 
 och Samuel Lundgren (Mellerud)
5.  Passion för starka & stabila familjer - Passion for strong   
 families. Janne & Elisabet Sääf. (Uddevalla)

15.30  Egen tid/Free Time 
17.30  Middag/Dinner 
19.00   Passion för Den Helige Andes kraft & närvaro - 
 Passion for the power and presence of the Holy Spirit.  
 Dave & Chris Richards (UK). Fika efter mötet - Coffee/ 
 tea after the meeting

Lördag/Saturday
09.00  Lovsång - Worship
09.30 Passion för mission i landet och utanför dess gränser -  
 Passion for mission, home and abroad. 
 Buck Hudson (USA/Älmhult)
11.00  Fika - Coffee/tea
11.30 Passion för generationsöverskridande kyrkor och   
 församlingsledarskap - Passion for intergenerational   
 churches and church leadership. 
 Dave & Justin Limmer (USA)
12.45 Lunch 
14.00 Passion för det som ligger framför Salt & Light i 
 Norden  - Passion for what lies ahead for Salt & Light   
 Nordic. Mats & Monica Nordén (Västerås) 

Välkommen!
Vi är tacksamma och glada att du vill vara med oss när 
vi vandrar tillsammans och lär oss vad det innebär att 
vara en familj av olika kyrkor med ett uppdrag, kopp-
lade tillsammans i den Nordiska regionen. Vi har vand-
rat tillsammans i många år och sett Guds rike växa i 
denna underbara nordiska del av Hans skapelse.

Om du är ny i Salt & Light familjens sammankomster 
och sammanhang så vill vi önska dig varmt välkom-
men och vi hoppas att du ska känna dig riktigt hemma 
bland oss. Om det finns saker som du funderar över 
eller inte förstår omkring hur vi arbetar, så tveka inte 
att ställa frågorna som du har till någon av oss, så ska 
vi göra allt för att försöka förklara och ge dig bra svar.

I årets konferens har vi bra förkunnare och talare, per-
soner som vi känner och som lever ut det de talar om. 
Vi ser fram emot underbar lovsång som leds av Frank 
Anker Wiik från Köpenhamn och en gemenskap som 
vi tror att du ska känna dig hemma i.

Återigen, varmt välkommen från oss alla inom Salt & 
Lights nordiska ledarteam och tack för att du vill kom-
ma samman med oss då vi tillsammans söker en ny 
passion och iver för vår Far och Hans hus.

” Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig” 
Ps 69:10

Salt & Lights nordiska ledarteam

Program
Torsdag/Thursday

16.00  Registrering öppnar - registration opens
17.00 Lätt middag - Light dinner 
19.00  Passion för kungars Kung & Hans Rike - Passion for  
 the King & His Kingdom. Öppningsmöte med 
 Christian & Pernilla Wendesten (Göteborg).   
 Fika efter mötet. - Coffee/tea after the meeting
22.00  För unga ledare: Hur håller jag min passion 
 brinnande? - For young leaders: How  do I keep my 
 passion burning? Andreas & Anette Tofters (Sala)  
 leder kvällen med talare Gustaf Henriksson 
 (Strömstad) & Stephen Middleton (USA)

Fredag/Friday
09.00  Lovsång - Worship.
09.30 Passion för Kyrkan - Passion for the Church.
 Stefan Löv. (Jakobstad-Finland)
11.00  Fika - Coffee/tea
11.30 Passion för att nå de förlorade - Passion for the lost.
 Paul John.(Falun)
12.45  Lunch
14.15 Seminarier  - Seminars
1.  Passion för att utveckla och träna unga ledare - 
 Passion for developing young leaders. Justin 
 Limmer, Jason Benson & Stephen Middleton (USA)
2.  Passion för media i Guds rike - Passion for media in  
 God´s Kingdom. Knut Tømmerbakk  (Norway) och 
 Frank Anker Wiik (Denmark)
3.  Passion för entreprenörer i Guds rike - Passion for  
 entrepreneurs in God’s Kingdom. Kai Serholt (Horred)  
 och Olle Göransson (Göteborg)

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 din bokn-
ing när du anmäler dig, så får du råd och hjälp vidare. Se www.
vasttrafik.se för information ang. tåg/buss förbindelser med 
t ex. Göteborg. Hållplatsen närmast Staden på Berget heter 
“Letebo, Mark”. På din bokning kan du även ange om du åker 
kollektivt och önskar skjuts från stationen i Horred. 

Hitta till Staden på Berget
Adress: Letebovägen 3, 519 90 Horred
Och 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

Passion



Anmälan
All bokning och betalning sker via www.saltlightnordic.org. Det går att 
via nätet även göra gruppanmälan där en person blir huvudansvarig. 
Tänk på att anmäla alla rabattkoder och ev. specialkost per person. I 
helpension ingår mat, logi, lakan & handduk, dock för sovsal, tält, hus-
vagn och till medföljande barn behöver man ta med sänglinne och 
handduk resp. tält & husvagn om du ska bo i dessa. Även luftmadrass 
behövs till boende i sovsal, tält och till barnen. Tänk på att du behöver 
även kryssa i om du behöver boende en extra natt före eller efter 
konferensen, samt att du skriver i om du har någon matallergi eller 
behov av specialkost! OBS! Begränsat antal platser...först till kvarn!  
Och sista anmälningsdagen är den 21 april.

Kostnad & boende
1410 SEK Konferens med helpension med bokning senast 21 mars 
(1600 SEK från och med 22 mars)
345 SEK för extra natt
800 SEK Konferens med helpension i tält, husvagn eller sovsal.
1010 SEK Konferens med helpension för enbart 1 natt med bokning 
senast 21 mars (1200 SEK från och med 22 mars)
700 SEK Enbart konferens med mat, hela konferensen
400 SEK Enbart konferens med mat, 1 dag
200 SEK Rabatt för heltidsstuderande upp till 25 år (uppge kod 
“Ungdom” i din anmälan).

Avgifter för barn
Om du har med dig barn under konferensen, betalar du enligt 
följande: 0-6 år – gratis, med boende på madrass i föräldrars rum 
(uppge rabattkod ”Gratis”.)
7-12 år - halva priset, med boende på madrass i föräldrars rum 
(uppge rabattkod ”Barnet”.)
13 år & uppåt - fullt pris, men rabatten för heltidsstuderande får 
utnyttjas (Uppge rabattkod ”Ungdom”.)

Glöm inte att göra en bokning för varje barn som följer med och 
anmäl behov av logi och ev specialkost!  

Ändringar
Program och talare kan komma att ändras fram till och under konfe-
rensen. Ändringar kan göras till befintliga bokningar genom att mejla 
till oss: E-post: info@saltlightnordic.org. Det finns ingen avgift för 
ändringar i befintliga bokningar.

Om du avbokar
Avbokningsavgiften är 10% av summan av dina konferens- och boen-
deavgifter för avbokning gjord senast 30 april. Därefter stiger avgiften 
för avbokningar till 20%. De återstående konferensavgifter kommer 
att återbetalas till dig.

Information in English
Welcome! We are so pleased that you 
want to join us as we continue to walk 

together and learn about being a family of churches 
on a mission, joined together across the Nordic region. 
We have walked together for many years and have 
seen the Kingdom of God grow in this beautiful part of 
His creation.

If you are new to this Salt & Light family gathering, then 
we want to welcome you and we hope you feel very 
much at home amongst us. If there are things you do 
not understand about how we work, then please ask 
one of us and we will see if we can help you. This year’s 
conference offers great speakers, all of whom we 
know and can assure you are actually living what they 
speak about. We look forward to glorious worship, led 
by Frank Anker Wiik from Copenhagen, and fellowship 
that we believe you will feel at home in.

So, a warm welcome from all of us on the Salt & Light 
Nordic Team and thank you for joining us as we seek a 
new passion and zeal for our Father and His house.

Salt & Light Nordic Team
Conference dates & location
The conference will be held 29-31 May at “Staden på 
Berget” Church in Horred, Sweden. Registration starts 
up at 16.00 on the 29th.

Conference fees and booking
All booking goes through www.saltlightnordic.org.  
For a full list of prices, see the information on the 
website, but book by 21 March to receive a discount 
on the full or one-night conference package! The last 
day for booking is 21 April. For further questions that 
aren’t answered on the website, contact us at info@
saltlightnordic.org.

Nordisk 
 ledar
       konferens
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FAMILY ON A MISSION

 Torsdag -Lördag   den 29-31 maj 2014

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

”Zeal for my Father’s house will 
consume me!” Ps 69:10  (69:9)

Passion

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. Barnpassning 
kommer enbart att erbjudas under seminarierna på 
fredag eftermiddag.


