Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 23/6-11
Sommarkonferenser...2011 – Del 2
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
Så kommer här fortsättning om sommarens konferenser...
Jag vet att det är väldigt många, så jag kan omöjligt få med alla – jag fokuserar på de jag känner till och fått höra om.
En del av konferenserna som tas upp här har redan hunnit påbörjats...
http://www.olandsgarden.com/ http://olandsgarden.blogspot.com/ - ÖLANDSGÅRDEN 2011 - PROGRAM
Vecka 26
Daniel Viklund, mån-tor (27-30 juni)
Ingalill och Vello Vaim, fre-sön (1-3 juli)
Vecka 27
Pascal Andreasson, mån-tor (4-7 juli)
Birger Skoglund, fre-sön (8-10 juli)
Vecka 28
Terése & Magnus Axelsson - Lovsångsband, mån-sön (11-17 juli)
Mikael Alfven, lör-sön(16-17 juli)
Vecka 29
Team Saade - Lovsångsband mån-sön
Jan & Margareta Lindéh, mån-tor (18-21 juli)
Roger Larsson, fre-sön (22-24 juli)
Vecka 30
Team Worship Band - Lovsångsband, mån-sön
Simon Ådahl, fre-sön (29-31 juli)
Vecka 31
Rigmor Holst, mån-sön (1-7 augusti)
DET ÄR MÅNGA AV PROFET- & APOSTOLISKA RÖRELSEN SOM ÄR KALLADE TILL ÖLANDSGÅRDEN!
http://www.propheticforum.com/vPages/about.html - Profetiskt Forum - Presentation av Vello och Ingalill Vaim
http://www.propheticforum.com/vPages/links.html - Här kan man se länkar på Vaims hemsida...
De länkar bl.a. till:
Rick Joyner - Morningstar
Bill Johnson – Bethel Church
Eva och Hans Marklund – Korskyrkan Alingsås
Västerdalarnas Friförsamling – där Daniel Viklund var pastor innan han blev Frälsningssoldat
JA, DETTA GER MIG SJÄL NOG ATT VARNA FÖR INGALILL & VELLO VAIM – DE ÄR HELT UPPE I PROFET- & APOSTOLISKA
RÖRELSEN! TYVÄRR!

Jag har skrivit om Rick Joyner och hur han har hjälpt Todd Bentley att komma tillbaka in i tjänst... (efter den falska
väckelsen i Lakeland) Bl.a.:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_11-2-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_20-4-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-11-10.html

och om Bill Johnson: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-3-11.html
Marklund nämndes det om när jag skrev om Daniel Viklund & Amritzer och deras Apostoliska Nätverk:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf
Enligt DVD-serien om NAR så tar de upp om hur utspritt NAR är – rakt in i ”globala böne-nätverk”...som t.ex. Hans
Marklund står i spetsen för i Sverige...
I början av året hade de ytterligare en ledardag:
http://www.missionsos.org/sv/natverk/kommande.php - Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom
Varmt välkommen till Ledardagar! Den 9-10 februari 2011 slår vi upp dörrarna för nya Ledardagar igen!
Jan Lindéh (http://www.citykyrkan.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=82 )har förmedlat ett
fantastiskt budskap och varnat för RKK...
Men han har varit involverad i Profetrörelsen, varit med och anordnat Profetkonferens 080808...där även Daniel
Viklund, Marklund, Vaim och Roger Larsson medverkade...
http://aletheia.se/2008/08/03/en-ny-borjan/
Vi inbjuder till en Nationell böne- och profetkonferens för nationen med temat ”En ny början”.
Tid: 8 – 10 augusti Plats: Idrottshuset i Örebro
Medverkande: Jan o Margaretha Lindéh, Hans och Eva Marklund, Daniel Viklund, Morgan Carlsson, Roger Larsson,
Ingemar Helmner, Owe Lindeskär, Roger o Marie Arnfjell, Vello o Ingalill Vaim, Conny o Margret Sundin, Mats Nordén,
Barbro Erling m.fl.
Det verkar för mig att de fortfarande rör sig i samma kretsar...
Detsamma gäller för Roger Larsson och Birger Skoglund!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_28-9-10.html
NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom. Vilka är med där. Kolla = Ledningsgruppen för nätverket består av
ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:
Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Owe Carlsson,
Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson,
Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg. Jag vet att en av
pastorerna här läser Bibelfokus. Ser han inte att det är fel att samarbeta med Arken. Man får be till Gud för dessa
pastorer att dom vänder om. Tycker du att jag är för hård i kritiken. Jag bara upplever att detta är också en del i det
stora avfallet. Guds Stora Välsignelse.”
Rigmor Holst:
http://www.sisters.nu/konferenser/konferensgalleri/item/19-ledardagar-4-5-april-2011-halmstad - Sisters International

Ledardagar - Fungerande kommunikation, en ledares viktigaste uppgift!
Talare under ledardagarna, 4-5 april 2011
Bl.a.: Linda Bergling - Guds tilltal som en guide för vårt ledarskap.
Rigmor Holst - Tala är silver, men tiga är guld! Sant eller falskt?
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=255398 - Kvinnliga ledare fick tid att utvecklas

Publicerad: 2011-04

http://gullbrannagarden.se/sisters-international-konfererar-och-bussar-rullar-in - Sisters International konfererar
Rigmor Holst var för första gången på Gullbrannagården men inte den sista.

Jag är inte så insatt vad Rigmor Holst står för, men det ger mig anledning till oro när jag ser henne i sammanhang som
Sisters och tillsammans med Linda Bergling/Arken... Och att hon på Edsväraveckan 2009 gjorde reklam för Rick
Warrens böcker gör saken ännu allvarligare...
En artikel i Dagen ger lite mer insikt om Rigmor:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191244 - Carla Widén, pastor: Det finns en personkult bland
konferenstalare Publicerad: 2009-10-29
På sommarens kristna konferenser var talarna övervägande män, trots att flera kvinnliga förkunnare aldrig fick frågan.
--I somras satt Rigmor Holst med i ledningen för Nyhem, och var med och påverkade vilka som skulle tala på
konferensen. Hon berättar att hon tyckte att det var svårt att få tag i kvinnliga förkunnare.
2010 KALLADE DE GÖRAN SKYTTE TILL NYHEM!!! OCH DE TILLÄT TIKVA OCKSÅ!
Var hon delaktig i dessa beslut tro...?
http://www.elvorochjanne.se/new_age-mystik/CarinaomTikva.html - Mystik - New - Age: Om Tikva av f d new age:are

http://www.immanuel.nu/new-wine-sommarkonferens-30-juni-3-juli/ - NEW WINE SOMMARKONFERENS
30 juni -3 juli 2011
Medverkande
Anne & John Coles, New Wine England, Daniel Norburg, Malmö, Per-Eive Berndtsson, Halmstad, Hans Wolfbrandt,
Lysekil, John Derneborg, Vänersborg, Carl-Erik Sahlberg, Stockholm, Birgitta Aasa-Sjöström, Örnsköldsvik och Andrew
Thompson, Stockholm, Kjell Axel Johanson, Odensbacken, är några av de medverkande
Jag skrev och varnade för New Wine nyligen:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_31-3-11.html
John Derneborg är ”Nätverksledare” för New Wine i Västsverige och medverkar även på Nyhemskonferensen:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-6-11.html - ”Sommarkonferenser...2011 – Del 1”

http://www.honokonferensen.com/ - Välkommen till Hönökonferensen - 2-10 juli 2011
http://www.honokonferensen.com/index.php?page=medverkande - Medverkande 2011
Jag tar bara upp en av de som medverkar...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Sj%C3%B6din – Tomas Sjödin
Han är skribent på ”Stiftelsen bibelskolan.com” http://www.bibelskolan.com/litterator/tomas_sjodin/arkiv.shtml ,
Tillsammans med skribenterna:
Anders Arborelius
Anders Piltz
Bengt Pleijel
Erling Ivarsson
Martin Lönnebo
Tomas Sjödin
Wilfrid Stinissen
Arborelius kämpar på med ekumeniken och reste tillsammans med ”Pingst” till Vatikanen...
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html - Efter "studiebesök i Vatikanen"
Lönnebo ligger bakom ”Frälsarkransen”... http://media.bibelfokus.se/docs/Fralsarkransen_och_livets_parlor.pdf Några tankar kring ”Frälsarkransen” och ”Livets pärlor” av Evy Juneswed

Wilfrid Stinissen är mannen bakom Göran Skyttes böcker med katolska inslag...http://www.elvorochjanne.se/larordebatter/sverige/Karin_23-7-10.html - Hade Luther och alla andra Reformatorer så fel?Jag vill börja med att skriva
att jag INTE ifrågasätter Göran Skyttes omvändelse eller tro på Jesus...MEN jag ifrågasätter starkt att han hänvisar
till den katolske munken Wilfrid Stinissen och säger att Katolicism är OK...
Och jag ifrågasätter åter igen konferensledare som kallat honom till Torp & Nyhem...är de inte mer insatta om vad
Katolicism innebär? Vet de vad de tillåter spridas i Sveriges kristenhet?
Det ger all anledning till ett varningsrop när man ser Sjödins namn tillsammans med dessa ”starka” Katoliker!

http://www.lapplandsveckan.se/ - Välkommen till Lapplandsveckan 2011!
http://www.lapplandsveckan.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=99 - Programmet
”Upplevelsekvällar”... Det kan naturligtvis vara helt seriöst...men med all ”Rick Warren spridning” inom Pingst, så låter
det ju ”Warren & New Age-influerat” där upplevelser blir fokus... Men det kan ju vara annorlunda här – hoppas det!
http://www.lapplandsveckan.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=41 - Medverkande
Bl.a.:
Jerusalem
Jerusalem är ett kristet hårdrocksband som bildades 1975 och de var då pionjärer inom kristen hårdrock i Sverige. Har
nyligen gett ut en ny skiva som heter "She".
OBS! Ulf Christiansson är med i detta band!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_18-2-11.html Jag tänker speciellt på Ulf Christiansson som håller på med sin ”Todd Bentley – inspirerade” FireFireFire m.m. och så
många som fortfarande går på det/dras med...bara här i Sverige!
>> : The House i Göteborg bjöd in till en ”Fire Slam” (”eld-skräll”) med Jeff Garvin den 22-25 april, men pga
vulkanutbrott på Island kunde inte Jeff komma. Man fick köra utan honom. Men så ombokades Jeff till den 46 juni, och då lovade man ett "vulkanutbrott" i Sverige istället. Något sådant har vi dock inte sett till. ”Kom
och hämta elden” var ett av lockropen till denna samling.
The House är en grupp (inte en församling) med bl.a. rockgubben Ulf Christiansson som en av
frontfigurerna. Ulf var över i Lakeland minst ett par gånger och blev väldigt påverkad av Todd Bentleys
verksamhet. Efter detta har han blivit lite av en ”Lakeland-ambassadör”. Jag har hört från flera f.d. New
agare som blivit kristna, att de upplever att det är samma andemakter i Todd Bentleys verksamhet som de
upplevde inom New age. Därför flyr de sådana möten (vilket t.ex. skedde en gång när Ulf Christiansson deltog
i ett möte där ett par som är f.d. New age:are var med).
Ulf Christiansson skriver på hemsidan för The House om folket och skeendet där:
• "Dessa människor på The House är mycket eldiga människor, du vet, och de kommer inte sitta och vänta
på att himlen skall ramla ner över dem ... de kommer att dra ner den själva, och kräva att Gud exploderar
nu i vår nation
Om du inte vill ha något att göra med den falska Lakelandväckelsen – håll dig då på avstånd!
Pelle Hörnmark
Föreståndare för Pingst ffs. (fria församlingar i samverkan) Tidigare föreståndare för Jönköpings församling. Har varit
pastor och missionär i 25 år.
Nyligen hemkommen från ”Studiebesök i Vatikanen” – promotar ekumenik & enhet med RKK!
Läs mer:
Efter "studiebesök i Vatikanen" http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html
”Sommarkonferenser...2011 – Del 1” http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-6-11.html

5 juli kl 14:30 Vad är Guds församling och vem får vara med? Pelle Hörnmark (Stora tältet)
Ja, man kan ju ana vad han kommer att ta upp här...
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241701 - Pelle Hörnmark: Pingst ska se över medlemsbegreppet
”Det finns en stor skillnad mellan vår verklighet och det som vi hävdar att vi håller fast vid” Publicerad: 2011-01-05
Diskuterats flitigt
Inom pingströrelsen, liksom inom andra yngre frikyrkor, har medlemskap diskuterats flitigt de senaste åren. Det har
bland annat handlat om kravet på troendedop. Kan den som är döpt som spädbarn, och anser sitt dop vara giltigt, bli
medlem i en pingstförsamling? Men det har också handlat om homosexuella par som sökt medlemskap.
--Kommer även de nu laddade frågorna om till exempel medlemskap för de homosexuella som är sambo eller gifta
med?
- Alla de frågorna finns med i vårt samtal.
Men han poängterar att det traditionella synsättet inom Pingst, att teologin skapas i de lokala församlingarna, ligger
fast. Så det kan komma att se olika ut på olika håll.
- Men jag vill vara med och arbeta fram en annan ordning för dem som vill ha det, säger han.
http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=158&oid=7734 - Tankar om medlemskap
Medlemskap i församlingen för personer från andra kristna traditioner. Ökade ekumeniska relationer både på
individnivå och mellan andra kristna kyrkor har alltså ökat respekten för andras tro och andra kyrkors tro. Det gäller
inte minst unga som i dag rör sig fritt mellan olika församlingsrörelser. I församlingslivet har det lett till att man har
svårare att utestänga kristna från andra traditioner från delaktighet i församlingen genom medlemskap – inte för att
man accepterar alla stycken av läran i det sammanhang de kommer från eller vill ändra sin egen – utan av respekt för
troendes erfarenhet och andra kristna traditioner.
VÄGVAL:
1. Att bli tydligare i förhållande till andra kristna traditioner. Det kan exempelvis innebära att unga som växer upp i
församlingen görs medvetna om konsekvensen av att gifta sig med en troende från församling med annan doptradition
(antingen måste maken/makan döpas eller så får de gå till annan församling). Att inte acceptera
samarbetsförsamlingar med medlemmar som döpts i annan tradition än den baptistiska.
2. Alternativet är att anta en modifierat baptistisk församlingssyn där man även antar nya medlemmar genom
flyttningsbetyg från annan församling, vilket även gäller överfört medlemskap från församling i en annan kristen
tradition än baptistisk. Man kan då konstatera att ett överfört medlemskap från församling i annan kristen tradition
inte upphäver församlingens egen identitet som baptistisk. Men är ett uttryck för att församlingen respekterar andras
väg till dop och församlingstillhörighet.
Niklas Piensoho
Niklas Piensoho är pastor och föreståndare i Filadelfiakyrkan Stockholm. Han är en uppskattad talare i många
sammanhang och har också skrivit en del böcker.
Skrivit boken ”100 dagar med Jesus” – som påminner mycket om Rick Warrens ”Purpose Driven Church”- Läs mer:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-6-11.html - ”Sommarkonferenser...2011 – Del 1”
På ungdomssidan på Lapplandsveckan:
http://www.lapplandsveckan.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=115 - Ung På
Lappis
På UPL-området finns det aktiviteter för dig som är 13 år och uppåt. Kom och häng med oss i solstolarna, spela lite
volleyboll, kubb eller Kina-schack. På området är det aktiviteter med Sport For Life varje dag kl. 17.00–18.30.
Här finns det också ett skönt gäng ungdomsledare som finns till för dig!
--På torsdagen gör vi en Outreach i Lycksele och där kan du få hjälpa till med att tjäna! Vi kommer att dela ut pannkakor
på torget och det kommer att bli graffiti, sång, dansuppvisning m.m.
Evy Juneswed kommenterade detta nyligen: ”graffiti” ... det är ju på ett sätt att lära sej klottra på väggar!
Ja, vad har ”graffiti” med kristendom att göra – det kan man verkligen fråga!

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=753858 - Sommarens Oasmöte äger rum i Kungsbacka 12-16 juli.
Oasrörelsen är en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan.
Medverkande bl.a. Bishop Graham Dow, Ärkebiskop Benjamin Atas, Förre domprosten Hakon Långström, Sten-Gunnar
Hedin, Gustav Börjesson, Daniel Viklund, Ann-Ida Fehn, Hans Weichbrodt, Berit Simonsson m.fl.
http://www.radiokungsbacka.se/OAS-2011/text-webbradio-2011.htm - Webbradio från Sommar Oas i Kungsbacka
2011
12-16 juli. v28
ONSDAG 13 JULI
19.00 De heligas uthållighet och tro. Kvällsmöte med Daniel Viklund.
Hur fin musik Daniel Viklund än spelar http://www.youtube.com/watch?v=RgeEamoAEr4 , så är han fortfarande djupt
involverad i Profet- & Apostoliska Rörelsen – och därmed, anser jag, är han delaktig i att sprida villoläror! Tyvärr!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_26-8-10.html - Apostoliska nätverket mm
Nämnde om Weichbrodt i mitt förra brev om Sommarkonferenser...2011 – Del 1, bl.a.:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_16-6-11.html
Ja, Hans Weichbrodt är mannen som kallade hit påvens predikan Cantalamessa till Jesusmanifestationen 2009... Att
Hans är en katolik-befrämjare är inget att ta miste på.
Jag har nämnt om Weichbrodt förut, bl.a. från http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Kopiaav%20forraaretsbrev.pdf
Hans Weichbrodt är en av brobyggarna i den pågående rörelsen mot ökad enhet inom svensk kristenhet.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=150693 2008-03-05
Nämnde även nyligen om Sten-Gunnar Hedin:
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_1-6-11.html - ”...efter...”Studiebesök i Vatikanen”
Anders Arborelius, som tillsammans med Sten-Gunnar Hedin tog initiativet till dialogen, hoppas att besöket ska bidra
till en större förståelse och insikt i hur Katolska kyrkan fungerar:
VARFÖR VILL STEN-GUNNAR HEDIN DETTA??? OM INTE FÖR ATT FÖRA OSS TILLBAKA TILL ROM!
Han var i Pingst i Skara för några år sedan och avslutade en ”ekumenisk vecka” med att göra reklam för ”Påvens bok”
och Moder Teresas ”bönebok” som man kunde ha i bröstfickan eller i väskan och ta fram och läsa!!! (Bifogar här en
annan artikel om Sten-Gunnar Hedins inställning, se länken nedan eller bifogad PDF med samma titel:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=253203 - Samarbetet började med en debattartikel om kristen tro 2003)
Berit Simonsson
”Inspiratör” i Oas-rörelsen (en förnyelse-rörelse inom Svenska Kyrkan)
http://www.oasrorelsen.se/inspiratoerer/45-berit-simonsson
http://www.oasrorelsen.se/besoek-av-inspiratoererna - Besök av Oasrörelsens inspiratörer
Hans, Lennart och Berit besöker gärna och i mån av tid din församling, din bönegrupp, din barngrupp eller det
sammanhang där du befinner dig. Det kan vara bra att försöka att samordna ett sådant besök t.ex. ekumeniskt eller på
kontraktsnivå, eller fler församlingar tillsammans.
Vad kostar det?
Det arvode som Oasrörelsen tar ut för deras besök är 5000:– per person och dag inkl moms. Resekostnader tillkommer.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Berit_Simonsson - Berit Simonsson
http://www.youtube.com/watch?v=GEMuNIiNB0s - Berit Simonsson - ulfekman.nu
Jag tror inte att ”vem som helst” blir gäst hos Ulf Ekman...
http://www.oasrorelsen.se/inspiratoerer - Inspiratörer

http://www.oasrorelsen.se/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=9&product_id=30&vmcchk=
1&option=com_virtuemart&Itemid=74 - Hans Weichbrodt & Berit Simonsson – När detta börjar ske, räta på er och sträck

på era ryggar - Öppningsmötet från sommarmötet i Borås 2008. O s v...
Berit har, naturligtvis, nära samarbete med Hans Weichbrodt, vilket ger anledning att vara på sin vakt!
Hans kallas till alla olika samfund – även Missionskyrkan!
Föreningen Missionskyrkans Ungdom hade detta på sin sida för någon vecka sedan...men det har tagits
bort...kanske det redan ägt rum...?
http://www2.fmu.nu/aktuellt/ovrigat/sommarkonferensen-2011 - Sommarkonferensen 2011
FMU - Föreningen Missionskyrkans Ungdom
Onsdag
19 KVÄLLSMÖTE. Predikan av Hans Weichbrodt.

Torsdag
15-17 Aktuell undervisning: ”Den Helige Ande”. Talare: Hans Weichbrodt
19 KVÄLLSMÖTE. Predikan av Hans Weichbrodt.

DETTA ÄR INGEN KONFERENS, MEN ETT SAMMANHANG ATT VARNA FÖR:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263984 - Pilgrimsleden börjar i en sjukhuskorridor
En vandring på Birgittaleden ger pengar till cancersjuka
Publicerad: 2011-06-09
En ny pilgrimsled har invigts i Östergötland.
- Med vår nya pilgrimsled, Birgittaleden, har vi ett samarbete med Ro för Livet, ett insamlingsprojekt för
cancerforskningen vid Linköpings universitetssjukhus, förklarar Lars Cederlöw, föreståndare för Pilgrimscentrum i
Vadstena.
--- Det fanns en starkare koppling mellan läkedom och pilgrimsvandringar förr. Vandringen var ofta en form av botgång,
var man sjuk hoppades man på så sätt bli frisk. Och när man går i mål på Santiago de Compostela kramar många en
träskulptur av S:t Jakob som är pilgrimernas skyddshelgon. I vårt moderna samhälle har vi svårt att tro på sådant,
men vi vill koppla ihop vandringen med hoppet och helandet, säger Lars Cederlöw.
--Ytterligare en sak gör den nya leden unik. Vadstenas nunnor, Birgittasystrarna, som av tradition inte gör
pilgrimsvandringar, vandrade med. De gillade idén med att samla in pengar och även att man passerar flera platser
där den heliga Birgitta levde.
DETTA ÄR KATOLSKT – HAR INGET MED BIBELN OCH KRISTUS JESUS ATT GÖRA!
JAG UPPMANAR ATT INTE TA DEL I DETTA!

För att själv ta reda på information om en talare/predikant...om de har listat ett universitet i USA...så kan dessa
länkar från Lighthouse Trails vara bra att kolla upp: (ursäkta min ”SvEngelska” översättning!)
http://www.lighthousetrailsresearch.com/Colleges.htm - Christian Colleges that Promote Contemplative
(i.e., Spiritual Formation)
Click a letter below to see listings. If you are looking for specific information about any of the listed colleges,
visit our blog and type the school name into the blog search engine. Also go to the school's site and type in
particular terms such as spiritual formation, Nouwen, lectio divina, which will help you find the documenation
you need.
Kristna Högskolor som främjar det Kontemplativa (dvs, Andlig Formation)
Klicka på en bokstav nedan för att se listor. Om du letar efter specifik information om någon av de listade högskolorna,

besök vår blogg och skriv skolans namn i bloggens sökmotor. Gå även till skolans webbsida och skriv i särskilda uttryck
som andlig formation, Nouwen, lectio divina, som hjälper dig att hitta den dokumentation du behöver.
http://www.lighthousetrailsresearch.com/collegesgood.htm - Colleges That are Not Promoting
Contemplative/Emerging and Do Not Have a Spiritual Formation Program
Högskolor Som Inte Främjar/Promotar det Kontemplativa/Emerging och Har Inte ett Andligt Formationsprogram
Disclaimer: These colleges are listed, not necessarily as an endorsement or recommendation, but rather to show
schools that do not have Spiritual Formation programs, nor do we know of any promotion of contemplative prayer or
the emerging church within each of these schools. They also do not promote Purpose Driven materials, which are a
catalyst for contemplative spirituality. Before sending your student to any of the schools listed below, please check
out other criteria at the school that will influence your student.)
Disclaimer: Dessa högskolor som är listade, är inte nödvändigtvis ett godkännande eller rekommendation, utan
snarare föratt visa skolor som inte har Andligt Formationsprogram, inte heller vi känner till något främjande av
kontemplativ bön eller den framväxande kyrkan inom dessa skolor. De främjar inte heller Purpose Driven material,
som är en katalysator för kontemplativ andlighet. Innan du skickar din student till någon av de skolor som anges
nedan, vänligenkolla in andra kriterier på skolan som kommer att påverka din elev.)
--Special Note: If your student is not yet aware of what the New Age movement (such as contemplative,
emerging, etc.) really is, you should ask them to read For Many Shall Come in My Name. The book is a
compelling overview of the New Age movement. This book will prepare young people and adults alike to
recognize dangerous and non-biblical practices and beliefs that are being introduced into countless Christian
schools.
Särskild anmärkning: Om din student ännu inte är medveten om vad New Age-rörelsen (som kontemplativa, Emerging,
osv.) verkligen är, bör du be dem att läsa For Many Shall Come in My Name (För många skall komma i Mitt Namn:
http://www.lighthousetrails.com/formanyshallcome.htm). Boken är en fängslande översikt över New Age-rörelsen.
Denna bok kommer att förbereda ungdomar och vuxna att känna igen farliga och icke-bibliska metoder och
uppfattningar som förs in i otaliga kristna skolor.

I USA körde det Apostoliska Nätverket på – 4 STORA konferenser i juni – som promotades från God TV
(översätter inte p.g.a. tidsbrist)
From: GOD TV [mailto:info@god.tv]
Sent: Thursday, June 16, 2011 4:19 PM
Subject: Coming up on GOD TV
http://www.god.tv/node/888 - International Prophecy Conference
United States: 17 June at 11:30 PM, 18 June at 3:30 AM
Become more aware of what is going on in the world in relation to Bible Prophecy as guest speakers discuss a number
of intriguing subjects.
Hear from some of today's most respected prophecy experts.
Speakers include host Joe VanKoevering (God’s News), Hal Lindsey (Bible prophecy expert), Grant Jeffrey (Bible
prophecy author), Perry Stone (Voice of Evangelism), Donald Perkins (According to Prophecy Ministries), Gary Kah
(Hope for the World), Mark Hitchcock (Bible prophecy expert) and Chuck Missler (Koinonia House).
www.godsnews.com
http://www.god.tv/node/2661 - Harvest Rock Conference When Heaven Initiates
United States: 18 June at 9:30 PM, 19 June at 2:00 AM
Well-known prophets come together to seek the Lord for what He wants to say to the Church today at the When
Heaven Initiates conference.
Guest speakers include Dr. Mark Chironna (The Master’s Touch International Church), Graham Cooke (author and
speaker), Chuck Pierce (Glory of Zion International) and Kris Vallotton (Bethel Church) and more.

“The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for Him, and the sheep
listen to His voice. He calls His own sheep by name and leads them out. When He has brought out all his own, He goes
on ahead of them, and His sheep follow Him because they know His voice.” (John 10:2-4)
Speakers & Topics: Chuck Pierce – Glory of Zion International - Topic: Becoming One
James W. Goll – Encounters Network - Topic: 11 Points for 2011
www.hrockchurch.com
http://www.god.tv/node/943 - MorningStar Harvestfest Conference With Rick Joyner
United States: 19 June at 7:30 PM, 20 June at 2:00 AMThe annual HarvestFest conference is the biggest event on the
MorningStar calendar. This signs and wonders filled celebration is preparing the way for the coming Kingdom, to ready
the Church for the greatest harvest of all time. This is not only a conference, but a time of letting God’s Presence
deliver, set free and heal.
Speakers & Topics:
Samuel Rodriguez - president of The National Hispanic Christian Leadership - Topic: The touch of God is coming
Jason Hooper – revivalist - Topic: Kingdom commion
www.morningstarministries.org
http://www.god.tv/node/2460 - BETHEL OPEN HEAVEN’S CONFERENCE
With Bill Johnson and Che Ahn
United States: 20 June at 11:30 PM, 21 June at 4:30 AM
“Miracles follow those who believe”, says apostolic revivalist Bill Johnson who authored ‘When Heaven Invades
Earth’. Held in Pastor Johnson’s Bethel Church in Redding (California), this conference is filled with demonstrations
of God’s power and teaching on living filled with the Holy Spirit, as we focus our eyes on the priorities of Heaven.
Speakers include Bill Johnson (Bethel Church), Ché Ahn (Harvest International Ministry) and Shawn Bolz
(Expression58 Ministry). Worship with Brian and Jenn Johnson.
Speakers and Topics:
Bill Johnson - Topic: The Culture of Miracles, Being Blessed is Required
Che Ahn - Topic: Power of Hope
www.ibethel.org
To buy this conference set or other Bethel resources, go to www.god.tv/bethel.
OM NÅGON TALARE/PREDIKANT ANNONSERAR ELLER BERÄTTAR ATT DE VARIT PÅ DESSA KONFERENSER – ELLER PÅ
NÅGOT ANNAT SÄTT HAR MED DESSA ”PROFETER/APOSTLAR” ATT GÖRA - FLY DÅ FÖR DITT LIV!
HA INGET MED DETTA ATT GÖRA!!!
Jag säger slutligen detsamma som jag gjorde i ”Del 1”;
Jag är säker på att en del talare/sammanhang är Bibliskt grundade och förmedlar ett sunt budskap. MEN det är all
annan inblandning av Mysticism, Nyandlighet, Trosrörelsen och Katolicism som gör att det blir osunda konferenser/
sammanhang. samt;
Det är naturligtvis upp till var och en att gå på konferenser i sommar… Men om du går; välj då konferens och talare
med omsorg, för din egen skull, och ta inte för givet att allt som förmedlas är Bibliskt!
Som sagt; du har i alla fall blivit varnad... Det är naturligtvis tragiskt – djupt bedrövande – att det blivit så här.
För Sanningen,

Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8
(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna fungerade då detta skrevs)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev – det
är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.

