
EFS och Salts 
årskonferens

konferens.efs.nu

Luleå 
10–13/5



Torsdag 10 maj
12.30–17.00 

Internationell eftermiddag 
(separat anmälan). Lunch och 
program tillsammans med våra 
internationella gäster.

18.30
Gudstjänst: En Josuageneration!
Predikan av Johanna Björkman. 
Live på EFS play

20.00
Caféer

21.30
Mässa med biskop Hans Stiglund 

Fredag 11 maj
08.00

Bibelstudium med LarsOlov Eriksson

09.00–12.00
Seminarium under ledning av  
EFS missionsföreståndare Kerstin 
Oderhem och EFS styrelse

14.00–16.15
Seminarier. Eftermiddagen erbjuder ett 
stort utbud av seminarier under  
två pass

14.00–17.00
Salts årsmöte 

18.30
Gudstjänst: Bryt ny mark – i världen. 
Predikan av Soboka Tesso (Etiopien). 
Live på EFS play

18.30
Gudstjänst: Bryt ny mark – där du står. 
Predikan av Martin Alexandersson

20.00
Eftermöte med lovsång och förbön

20.00
Caféer 

21.30
Konserter

Välkomna till EFS och Salts 
årskonferens i Luleå

Mer info och 
anmälan på

konferens.efs.nuJesus kallar oss att hela tiden bryta ny mark för evangeliets 
skull.  Vår längtan är att vi genom gudstjänster, seminarier  
och möten får utmanas och inspireras till att bryta ny mark.  
Välkomna till EFS och Salts årskonferens i Luleå!

Henrik Näslund, regional missionsledare

Lördag 12 maj
08.00

Bibelstudium med LarsOlov Eriksson

9.00–17.00
EFS årsmöte. Live på EFS play

18.30
Gudstjänst: Det är tid att söka  
Herren – i EFS. 
Predikan av Marie-Louise Nilsson. 
Live på EFS play

18.30
Gudstjänst: Det är tid att söka  
Herren – i ditt liv. 
Predikan av Tomas Nygren

20.00
Eftermöte med lovsång och förbön

20.00
Caféer 

21.30
Konserter

Söndag 13 juni
10.00

Sändningsgudstjänst med mässa. 
Predikan av Kerstin Oderhem,  
sändning av präster. 
Live på EFS play

Vilka var Guds superhjältar? Och vilka är dom i dag? 
Livet med Gud är ett äventyr och ibland är vi superhjältar 
utan att veta om det. Följ med på några spännande och roliga 
dagar med barnens konferens. Vi ser fram emot att träffa dig.

Bryt ny mark! är ett fantastiskt tema 
även för oss unga. För vi längtar efter 
att få förändras och förändra, inspi-
reras och inspirera, lära känna Jesus 
mer och låta fler lära känna Jesus!

Det kommer vi att få göra den här hel-
gen i Luleå. Det kommer att bli guds-
tjänster, seminarium, KRIK, kvällscafé-
er och möjlighet att bara hänga och ha 
det trevligt!

För dig mellan 4–12 år 
träffas vi dagtid kl. 9–16 
fredag–lördag. 
Fredag är en utflyktsdag 
och för dig som är 4–6 år 
vill vi att någon vuxen eller 
äldre person följer med dig. 
Lördag är det dagsakti-
viteter med superhjälte-
verkstad, BIAL, musik och 
mycket annat.

För dig mellan 
12–14 år så kan 
du välja om du 
vill vara med på 
barnens konferens 
eller ungdomarnas 
dagsaktiviteter.

Barngudstjänster 
blir det i Domkyrkan 
torsdag–lördag kl. 
18.30 med superhjäl-
tetema. 
Söndag är det Guds-
tjänst för liten och 
stor kl. 10.00 och 
därefter kyrkfika. 
Välkommen!

EFS årsmöte äger rum lördag 12 maj

Anmälan till årkonferensen och anmälan av ombud görs i samma formulär på 
webben och betalas direkt med kort. Det innebär att var och en som är ut-
sedd som ombud av sin förening därmed gör sin egen anmälan till konferensen 
och som ombud. De ombud som enbart deltar på årsmötesdagen anmäler sig 
kostnadsfritt på webben. Anmälan stänger 16 april. 

Ombudshandlingar finns tillgängliga för nedladdning eller utskrift på konfe-
rens.efs.nu från och med 16 april. De som vill få ombudshandlingar hemskicka-
de per post i mitten av april kan ringa 018–430 25 00, uppge namn och adress 
eller skicka namn och adress via e-post till: margareta.forsberg@efs.nu

Parallellt med 
konferensen 

anordnas också 
Blåsarfest.

Se mer info på 
hemsidan.

Du kan följa 
gudstjänst erna och 
EFS årsmöte på live 

på efsplay.nu


