
“Konferensen riktar sig 
till varje kristen som
vill se Guds rikes kraft
verka i sin vardag”
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Kairos New Wine Sverige är en del av New Wines nätverk, en bred kristen 
förnyelserörelse som föddes i biskop David Pytches församling i London.

 Idag är hundratals församlingar i bl a Storbritannien, Skandinavien, Holland, Canada, 
Nya Zeeland, Afrika och USA  anslutna till nätverket och deras 

konferenser samlar varje år 10 000-tals personer.

Målet med konferensen är att du ska bli inspirerad, uppmuntrad och stärkt, att du 
ska få ny glöd och energi samt återupptäcka Guds vision för sin församling och för 
dig som medarbetare i Hans kyrka. 

Jesus helade människor själsligt och fysiskt. Med kraft demonstrerade Han Guds 
rike på jorden när Han återvann och återupprättade det som var förlorat. Jesus visade 
som huvud för kyrkan vad kyrkans uppdrag handlar om. 
Och det uppdraget är normen för Hans kyrka genom tiderna - så även idag. 
Konferensen riktar sig till varje kristen som vill se Guds rikes kraft verka i sin vardag.

Under New Wine konferensen i Stockholm 2008 berördes många av Bills under-
visning och många människor blev också helade genom förbön.

Ett par röster från konferensen med Bill Johnson i april 2008:

”Fredagen den 25 april 2008 i Storkyrkan kommer jag alltid att minnas. Då helade 
Gud min trasiga axel.” Magnus Eriksson, Stockholm.

”Jag har fått mer tro för mirakler, helt fantastiskt! Den här undervisningen var bland 
det bästa jag har hört!” Emelie Steen, Katrineholm.

Bill Johnson är Senior Pastor i Bethel Church, Redding, Californien
(www.ibethel.org). Han har i många år undervisat om Guds rike och praktiserat det. 
Församlingen har vuxit, många har blivit helade - det sker både i kyrkan och på de 
mest oväntade platser i Redding varje vecka. Deras tjänst sträcker sig över sam- 
fundsgränser och hjälper och leder människor till att leva med Guds kraft i sina liv. 

Bill har bl. a. skrivit: “Releasing the Kingdom”, “The Supernatural Power of a Trans-
formed Mind” samt “När himmelriket tränger fram”.

Mark Aldridge som är kyrkoherde i Oak Tree Anglican Fellowship, Acton, London 
samt ledare för New Wine international, kommer också att medverka som talare 
under konferensen. 

TID Konferensen börjar tisdagen  
 den 28 april kl 14.00
 och slutar torsdagen
 den 30 april kl 12.00.

KOSTNAD  450 kr vid anmälan t.o.m den   
 15 februari. 550 kr vid anmälan
 efter den 15 februari. I avgiften
 ingår fika morgon och eftermiddag.

FÖR ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
 Gå in på www.kairosnewwine.se/stockholm2009

VÄLKOMMEN TILL NORDISK
NEW WINE-KONFERENS

28-30 april 2009 i Klara kyrka, Stockholm 


