Nordisk ledarkonferens
och e4 kurs

2016

En familj av kyrkor med ett uppdrag
BYGG FÖR EN NY DAG – INTA NY MARK

Nordic Leaders Conference and e4 Course
Family on a Mission
BUILDING FOR A NEW DAY – TAKING TERRITORY
5-7 maj 2016 | Uddevalla, Sweden
Plats: Pingstkyrkan
Värdkyrka: Församlingen Fristaden

”...Villigt kommer ditt folk när du
samlar din här...” Ps 110:3

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

Välkomna!

NU INTAR VI NY MARK FÖR GUDS RIKE!
Salt & Light Nordic och Församlingen Fristaden hälsar dig och er ledargrupp
välkomna till Uddevalla i Bohuslän och den svenska västkusten, särskilt ni
som är med för första gången! Det kommer att innebära så mycket att få
vara tillsammans flera dagar som en enda stor nordisk familj.
Vi ser fram emot livsberättelser, undervisning, förkunnelse, gemenskap och
lovsång i ett progressivt profetiskt skeende. Kom och sträck dig ut, hugg tag i
och dela dina upptäckter och frågor med någon nära dig. Låt oss förnyas för
det viktiga bygge vi står i—på våra olika platser—TILLSAMMANS I NORDEN.
VÄLKOMMEN I JESU NAMN
H
åkan Gniste

för Salt & Lights nordiska ledarteam

Program

4.

DET PROFETISKA – Hur vi går framåt med 		
denna tjänst bland oss?
PROPHETIC - How to go forward with 			
this ministry amongst us?
Buck Hudson, Camilla & Thomas Hagel & team

17.00 Registrering öppnar i Pingstkyrkan
Registration opens in the Pentecostal Church

5.

MEDIA – En möjlig väg framåt för Salt & Light i Norden
MEDIA - A possible way ahead for Salt & Light Nordic
Knut Tømmerbakk, Bjørn Thore Friberg

17.00 Lätt middag i Pingstkyrkans kafé
Light dinner in the church café

6.

NÄRINGSLIVET – Hur kan vi få Riket in i samhället?
BUSINESS - Just how do you get the Kingdom into 		
society?
Andreas & Kiell Tofters & Kai Serholt

Torsdag - Thursday

19.00 ATT FÖLJA STRIDENS HERRE
FOLLOWING THE LORD OF THE BATTLE

Stefan Löv - Jakobstad, Finland

15.45 Fika/Egen tid - Coffee break and free time

21.30 Fika – Snack

17.30 Middag på Hotel Riverside - Dinner at Hotel 		
Riverside

Fredag - Friday

19.00 CELEBRATION

09.00 Lovsång - Worship
09.30 TEAMBYGGE – FÖRBEREDELSE FÖR STRIDEN

- stridande styrkor & trossen
BUILDING TEAMS – PREPARING FOR BATTLE 		
Sea crew & shore crew
Dave & Chris Richards - Basingstoke, UK

11.00 Fika – Coffee break
11.30 ATT BÄRA BUDSKAPET – EVANGELIET OM RIKET

– Att sträcka sig utanför församlingen
CARRYING THE MESSAGE – THE GOSPEL OF 		
THE KINGDOM – Going beyond the church
Mats Nordén - Västerås, Ingmar Aronson - Malmö

12.45 Lunch på Hotel Riverside – Lunch at Hotel 		
Riverside
14.15 Seminarier – Seminars
1.
UNDER OCH TECKEN – Att betjäna med
		

		
		
		

2.

		
		
		

3.

		
		
		
		
		
		

befrielse och helande – Guds kraft verkar
SIGNS AND WONDERS - How to minister
deliverance and healing - God’s power in
action
Mats Nordén, Gunilla Gniste
ATT PREDIKA – Hur man proklamerar 		
Evangeliet
PREACHING - How to proclaim the Gospel
Paul John, Christian Wendesten,
Miguel Flores
ATT VARA PASTOR – Hur vårdar och
utvecklar vi människorna som Gud
anförtrott oss?
PASTORING - How can we care and
develop the people God has entrusted to 		
us?
Frank & Betina Anker Wiik,
Jens Haslund-Thomsen

Det nordiska teamet - The Nordic Team

21.30 Fika – Snack

Lördag - Saturday
09.00 Lovsång - Worship
09.30 ATT VANDRA MED ANDRA PÅ VÅRA ORTER
WALKING WITH OTHERS IN OUR CITIES
Håkan Gniste, Uddevalla and The West Coast team

11.00 Fika - Coffee break
11.30 EFESIERBREVET 4-TEAMETS ÖVERNATURLIGA 		
PÅVERKAN PÅ DEN LOKALA FÖRSAMLINGEN
THE SUPERNATURAL IMPACT OF AN EPHESIANS 4
TEAM TOUCHING THE LOCAL CHURCH
Buck Hudson - Skåne, Sweden, Dave Richards - 		
Basingstoke, UK

12.45 Lunch på Hotel Riverside – Lunch at Hotel		
Riverside
14.00 ATT PÅVERKA OFRUKTSAMMA PLATSER
IMPACTING BARREN PLACES
Dave Richards - Basingstock, UK, Buck Hudson - 		
Skåne, Sweden and team

Pingstkyrkan i Uddevalla

Läs på www.saltlightnordic.org och ladda ned
programmet.

Anmälan

Booking
Booking and payment needs to be made via the website www.
saltlightnordic.org. The last day to book is the 15th of April.

Konferensavgifter (exkl. boende inkl. mat)

Conference fees (incl. meals excl. accommodation)
750 SEK for adults for the whole conference
850 SEK for adults, full conference (lodging in a church and
breakfast)
550 SEK for youth up to 19 years old, full conference
650 SEK for youth, full conference (lodging in a church and
breakfast)
400 SEK for adults, one day
300 SEK for youth, one day

Du anmäler dig och betalar på www.saltlightnordic.org OBS!
Sista anmälningsdag 15 april.  
750 SEK för vuxna, hela konferensen
850 SEK för vuxna, hela konferensen (boende i sovsal & frukost)
550 SEK för ungdomar t.o.m. 19 år, hela konferensen
650 SEK för ungdomar, hela konferensen (boende i sovsal & frukost)
400 SEK för vuxna, deltagandet enbart under en dag
300 SEK för ungdomar, en dag
(Rabatten för e4-deltagare och mentorer dras vid betalningen.)

Boende

Allt boende bokas av var och en och betalas direkt till hotellet
vid bokning eller på plats. Vi rekommenderar Hotel Riverside,
men fler möjligheter finns på www.saltlightnordic.org, under
Boende möjligheter på sidan Mer info / More info NLC16.
Tänk på att vid senare bokning blir det svårare att hitta billigt
boende.
Hotel Riverside (Museigatan 2, 451 50 Uddevalla, www.hotelriverside.nu 600m fr. Pingstkyrkan)

Pris per natt, 950:-/dubbelrum och för enkelrum 800:-/rum
inkl. frukost. Uppge kod “NLC” Bokas på tele: +46(0) 522-331
30 E-mail: info@hotelriverside.nu
Väljer du boende i sovsal, behöver du ta med dig egen luftmadrass, kudde och sovsäck. Detta alternativ kostar 50 SEK per
person och natt inkl. enkel frukost. Sovsal bokas och betalas i
samband med din konferensanmälan.
Information ang. husvagn, stugor, mm hittar du också på
www.saltlightnordic.org.
I mån av plats, finns möjlighet att bo i hem. Skriv ditt
önskemål till nlc16uddevalla@gmail.com. Först till kvarn!

Barnpassning

Till er som har med era barn, kommer det finnas rum där
barnen kan leka, men det ligger på varje förälders ansvar att
se till sina barn och ingen barnpassning kommer att erbjudas.
Glöm inte att anmäla barnen som följer med!
Konferensens plats
Pingstkyrkan, Brattgatan 1, 45150 Uddevalla, Sverige
Frågor?
Kontakta oss via nlc16uddevalla@gmail.com.
Läs mer på www.saltlightnordic.org.

Information in English

This year the Nordic Leaders Conference (NLC16) will be hosted by
the City of Refuge Church (Fristaden) in Uddevalla the 5th-7th of
May. The majority of the conference will be held in the Pentecostal
Church (Pingstkyrkan), which is situated near the Uddevalla C train
station and the Kampenhof bus station, both with good connections to Gothenburg.

(The discount for e4 participants and mentors will be deducted
when you pay.)
Accommodation
All participants are responsible for booking their own lodging.
Payment is made directly to the hotel at booking or upon arrival/
check-out. We recommend Hotel Riverside, but more possibilities can be found at www.saltlightnordic.org, under Accommodation on the page Mer info / More info NLC16. Book early to
find cheaper lodging.
Hotel Riverside (Museigatan 2, Uddevalla. 600m from Pingstkyrkan
www.hotelriverside.nu)

Price/night: 950 SEK/double, 800 SEK/single, incl breakfast. Give
the discount code ”NLC” when you book.
Book at: +46(0)522–33130, info@hotelriverside.nu
If you choose to sleep in a church, you will need to bring your
own air mattress, pillow and sleeping bag. This alternative costs
50 SEK per person per night, incl. breakfast. Booking and payment are made when you book your place at the conference.
Information about caravans, cabins, etc is also available at www.
saltlightnordic.org.
Lodging in homes is an alternative, subject to availability. If
desired, contact us at nlc16uddevalla@gmail.com. First come
first served!
Translation
We will be offering some translation. More information can be
found at www.saltlightnordic.org.
Childcare
If you are bringing 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; no childcare will be provided. Don’t forget
to book any children coming with you.
Conference location  
Pingstkyrkan, Brattgatan 1, 45150 Uddevalla, Sweden
Questions?
Contact us via nlc16uddevalla@gmail.com
Read more at www.saltlightnordic.org.

