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VÄLkommEN TiLL EN NoRDiSk 
SAmLiNG – för Guds folk i våra nordiska länder!

Om du vill se den lokala församlingen få nytt liv, bönealtare resas upp och 
arbetslivet genomsyras av Guds Ande, och om du själv vill vara en del av detta 
– då bör du allvarligt överväga att delta på den här konferensen.. 
Med fokus på samhälle, arbets- och affärsliv samt bön kommer vi som representanter för olika länder, 
kulturer och kallelser i den världsvida kyrkan att samlas i enhet och mångfald inför Herren. Tillsammans 
kommer vi att söka Gud i bön och lovsång och låta Honom tala till oss om vår gemensamma kallelse som 
nordiska länder, dagsläget och den framtida återupprättelsen där vi får se Hans rike komma och Hans vilja 
ske.   

Vi vill återupptäcka Guds återupprättande uppdrag för oss i att manifestera det positiva 
andliga vikingaarvet av mod, hängivenhet och initiativrikedom. Vi vill svara “ja” på kal-
lelsen att vara kanaler för Guds kraft och närvaro i våra samhällen, förkunna frihet över 
våra nordiska länder att vara en tillflyktsort och en fridens plats i tider av oro, samt stå i 
en förbundsrelation med Israel. 

Vi vill vara relevanta när det gäller lösningar för dagens agenda och frågor, och ta ansvar genom 
att stå i gapet för våra nationer, i bön och handling, som ett enat Guds folk.

Hesekiel 22:30 - Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet 
inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.

MÅL
-  Kalla fram ledare och äldste för att möta 

utmaningen till strategisk bön tillsammans 
med dem som har en profetisk kallelse inom 
förbön, församlingsplantering och yrkesliv.

-  Lägga grunden för ett solitt strategiskt 
nätverk av tjänande ledare inom Guds folk 
på olika områden i samtliga nordiska länder, 
med syftet att bli en välsignelse för samhället 
och våra länder, utan att söka välsignelse för 
egen del. Jer. 29:7.

-  Forma en strategi för ett effektivt böne-
samarbete i de nordiska länderna.

-  Inspirera allt Guds folk att bygga böne-
altare i sina hem, på sina arbetsplatser, i 
städer och länder, för att välkomna Guds 
manifesterade närvaro.

-  Göra en profetisk manifestation av enhet 
inför Gud och människor.

SYFTE
Att förbli Kristuscentrerade, andeledda och fast 
förankrade i Guds ord. Arbeta mot att uppfylla 
missionsbefallningen genom Guds manifes-
terade närvaro, och segra genom vårt vittnes-
börds ord inom alla områden i samhället. 

Detta innebär:

- Att betjäna världen – göra en skillnad och 
manifestera Hans rike.

-  Att utrusta oss för att bättre förstå Guds 
”Ja”. Hans återupprättande kallelse till oss 
som individer, folk och nationer i norr. 

-  Att inspirera oss alla att tjäna Herren på 
heltid och ta ansvar genom att ”stå i gapet” 
för våra nordiska länder och vår relation till 
Israel.

-  Att samla personer från näringslivet, 
förebedjare och församlingsledare från de 
nordiska länderna till att vandra i enhet 
som ett folk i de dagar som kommer.
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Dag I:  Torsdag
19.00  “Guds återupprättande uppdrag för de nordiska länderna” 
 Gunnar Brudeli (Norge) / Tummas Jacobsen (Färöarna) / Jan Sturesson (Sverige)

Dag II:  Fredag
09.00 “Tillståndet i våra nationer” 
 Moderator: Jan Sturesson  
 Finland: Saku Pitkänen & Antero Laukkanen 
 Norge: Enok Hansen & Jon Steinar Kjöllesdal 
 Island: Sveinbjörn Gizurarson & Oskar Kristjansson 
 Danmark: Flemming Petterson & Bent Christiansen  
 Sverige: Torbjörn Erling & Claes-Göran Bergstrand  

12.00 Panelsamtal: “Att förstå israels, kyrkans, bönerörelsens och    
 arbets-/näringslivets roller” 
 Moderator: Lukas Berggren (Världen idag)  
 Patrik Sandberg (Sverigebönen), Paul Orlenius (Citykyrkan), J. Gunnar Olson (ICCC). 

13.00 Lunch

14.30  Parallella seminarier: 
 A: Att be för sin nation (Torbjörn Erling, Patrik Sandberg and others),  
 B: Arbete & näringsliv – Tro som förändrar (J. Gunnar Olson, Fredrik Ekholm)

17.30 Gemenskap och middag

19.00 “Begär av mig...” 
 Hans Weichbrodt

Dag III: Lördag
09.00 “‘Upprop till handling”

 Strategisk agenda – Guds “JA” 
 Perspektiv från olika samhällssektorer:  
 Tomas Sandell (ECI), Lukas Berggren (Världen idag), Ruth Nordström (Provita) 
 samt representanter inom Försvaret, Rättsväsendet och Media. 

 Respons från ledare inom kyrkan, böne- & näringslivsrörelser 
 Talare som representerar de olika områdena: Daniel Norburg (Sverige),  
 Bent Christiansen (Danmark) och Saku Pitkanen (Finland)

12.30  Lunch

14.00  “Herrens härlighet kommer från norr – ...så sänder jag dig!” 
 Håkon Fagervik (Norge) 
 Jan Sturesson

 Nattvard  
 
 

PRoGRAm
Haggai 1: 2

Så säger Herren Sebaot: 
Detta folk säger att tiden inte 
är inne att bygga upp Her-
rens hus. Därför har Herrens 
ord kommit genom profeten 
Haggaj: Hur kan tiden vara 
inne för er själva att sitta i 
era panelprydda hus, medan 
detta hus ligger i ruiner? Nu 
säger Herren Sebaot: Tänk på 
hur ni har det!

Ni sår mycket men skördar 
litet. Ni äter utan att bli mätta. 
Ni dricker utan att bli glada. 
Ni klär er utan att bli varma. 
Daglönaren stoppar lönen i 
en börs med hål.

Så säger Herren Sebaot: Tänk 
på hur ni har det! Gå upp i 
bergen och skaffa virke, bygg 
upp mitt hus! Då skall jag se 
på det med välvilja och up-
penbara min härlighet, säger 
Herren. Ni strävar efter my-
cket men får litet. Skörden ni 
bärgar blåser jag på. Varför? 
säger Herren Sebaot. Därför 
att mitt hus ligger i ruiner, 
medan ni har brått med era 
egna.

Lovsångsteam 
Alfred Nygren med flera 
(Citykyrkan Stockholm/ 
New Wine)
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Bakgrundsperspektiv:

PÅ TRÖSkELN TiLL  
en ny nordisk framtid…
Vårt nordiska arv är rikt! Det är en förmån för oss att leva i en del av världen med 
ett välkänt historiskt kristet arv! Detta kan ses inom innovation och entreprenör-
skap i våra nationer, men även i vårt historiska väckelsearv och vårt utsändande av 
missionärer. Frågan är hur Guds kärlek kan uttryckas genom oss idag, när vi lever i 
en mer komplex och fragmenterad värld än någonsin tidigare! 
 

VAD SER Vi?
En nordisk region* med underbara människor som lider av isolering, alienation, oro utan 
framtidshopp och som söker efter ett liv med en större mening.

På samma gång ser vi parallella processer av upplösning och förvirring kombinerat med en 
ökad konkurrens mellan nationella regeringar och folkgrupper när det gäller makten i Nor-
den, en konkurrens som drivs av rädsla, girighet och stolthet. 

I Kolosserbrevet 1:19-20 står det: ”Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och 
genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors.”

Detta innebär att det finns ett JA från Herren för dig, ditt företag och ditt arbetsliv, din för-
samlingsgemenskap och de nordiska länderna. Dörren är låst tills någon i lydnad genom tro 
på Kristus låser upp den, varpå undren börjar ske! Så den återupprättande gåvan av befrielse 
och frihet för vår framtid finns i Jesus, och denna gåva från Gud kan bara tas emot ”genom 
Anden i TRO”.

VAD VILL VI?
Vi drömmer om att de nordiska länderna ska få vara en förebild och en tillflyktsort. Vi vill 
fungera som prototyper för den nya och positiva entreprenörsbetonade ”vikinga-andan” och 
ta farväl av den gamla, negativa andan. Det är dags att vara globalt relevanta för världen idag! 

Vi ser fram emot starka minnen och vittnesbörd om det kommande riket, där de nordiska 
länderna har förstått sina särdrag och sina kallelser, där vi lever tillsammans i glädje och 
enhet, både med skapelsen och med Skaparen själv. 
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Tro, hopp och kärlek, tillsammans med vision och generositet, är någon som växer i våra na-
tioner och bland Guds folk. Vi proklamerar återupprättelse och frihet från en konkurrerande 
attityd och från att Guds folk skulle vara fängslande eller i strid med varandra. Vi vill bryta oss 
FRIA och tjäna Herren i en helt ny dimension av Frihet, Bestämmelse och Vision – Guds rike! 

Psalm 50:5  ”Församla till mig mina fromma, som sluter förbund med mig vid offer.” 
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, ty Gud är den som dömer. Sela. 

Det finns ett rikt arv av Kjell Sjöbergs undervisning och profetiska arbete från 80- och 
90-talen angående de nordiska länderna som pekar mot dagens situation – inte minst när 
det gäller den tilltagande kampen mellan Javan (grekiskt, sekulärt, humanistiskt tänkande) 
och Zion (hebreiskt, kristet tänkande) i samhällsdebatten kring kristna värderingar.

VAD GÖR VI?
Vi SAMLAS UNDER HERREN, söker vis-
het och förståelse för vår tid och dess 
frågeställningar, säger ja till Herrens 
mål och syfte och Hans JA till våra 
nationer och vår region. Vi söker Guds 
profetiska JA, handlingar och initiativ 
med ett långsiktigt perspektiv och en 
långsiktig process, där denna ”Nordiska 
kongress” är en profetisk trumpet som 
blåser för förändring.

Vi fokuserar på GUDS JA för områden 
såsom: samhälle, församling och förbön 
samt arbetslivet. Parallellt med detta 
söker vi nya lösningar på frågor såsom: 
arbetslöshet och entreprenörskap, 
ledarskap och förvaltarskap, migra-
tion och integration kopplat till vårt 
återupprättande uppdrag inom våra 
respektive påverkansområden i de 
nordiska länderna. 

Joel 2:15-16: ”Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. 
Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också 
dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur 
sitt gemak.”

*Fem nordiska länder (Finland, Sverige, Norge, Island och Danmark) inklusive de tre 
autonoma regioner (Färöarna, Grönland och Åland).
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PRAkTiSkA  
Detaljer
LoKAL oCh VäGAnVISnInGAR
Konferensen kommer att hållas i Citykyrkan, Adolf Fredriks kyrkogata 6, Stockholm.

ToLKnInG
Språket framifrån kommer att vara engelska. Simultantolkning till de nordiska språken  
kommer att erbjudas. Hörlurar bokas vid registreringen – begränsad tillgång.

hoTELL
Vi har gjort reservationer vid hotel som ligger i närheten av konferenslokalerna. Du ansvarar 
sjäv för att boka eget rum, men är fri att nyttja de erbjudanden vi fått i samband med reser-
vationerna, genom att kontakta lämpligt hotellalternativ. För mer information se vår hemsida:  
www.nordicsummit2015.se

KonFEREnSAVGIFT & REGISTRERInG
Avgiften på 250 kronor per person inkluderar kaffe/te samt deltagande.  
Registrering sker via hemsidan www.nordicsummit2015.se

MÅLTIDER (LUnCh & MIDDAG)
När du registrerar dig för konferensen kan du även välja att beställa ett lunch- och/eller mid-
dagspaket. Måltiderna serveras i Citykyrkan. De alternativ som finns (utifrån ”först till kvarn”) 
är:

A: Lunchpaket (2 x lunch) för 160 kronor. 
B: Lunch- och middagspaket (2 x lunch + 1 x middag) för 250 kronor.

Om du inte väljer något av måltidspaketen ovan kan du själv köpa mat på någon av de många 
restaurangerna i närheten.
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koNCEPT & Beskrivningar
SAMhäLLSSFäRER
Begreppet ”samhällets sju sfärer” nämns ofta som ett konceptuellt ramverk för samhäl-
let och beskriver olika påverkansområden. På denna konferens fokuserar vi på Israels roll, 
församlingen, bönerörelsen och arbetslivet.

Några viktiga områden och kritiska frågor att ta upp, där kristna kan anses ha ett ansvar inom 
våra nordiska länder, är: 
Viktiga områden:
-  Förstå paradigmskiftet från hebreiskt till grekiskt tänkande
- Vårt förhållningssätt till Israel som en nyckel till välsignelse
- Församlingens gränslösa roll och mandat
- Bönenätverket och dessa avgörande roll för Guds rike och som väktare på muren
- Arbetslivet och den entreprenörbetonade kallelsen som en grund för utveckling och   
 ekonomiskt välstånd.
Viktiga ämnen:
-  Behovet av yttrandefrihet och frihet att tillbe
- Förståelsen av ”En tillflyktsort” och dess funktion
- Behovet av drömmar, hopp och mening för kommande generationer

VIKInGAR & AnDLIGA VIKInGAR
Historiska skildringar av vikingar beskriver dem ofta som onda, men de var även kända för att 
vara orädda människor som gav sig av för att inta nya områden.

Vi ber att nya ”andliga vikingar”, helt utan fruktan, ska förlösas – människor som drivs av Guds 
kärlek och vars troshandlingar inte går att stoppa (Jos. 1:7).

STYRGRUPP
Jan Sturesson, Chairman (ICCC)
J. Gunnar Olson (ICCC)
Torbjörn Erling (Sverigebönen/ICCC)
Paul Orlenius (Citykyrkan Stockholm/New Wine)
Hans Weichbrodt (OAS Sverige)
Lukas Berggren (Världen idag)
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