
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 missionsförestån-
dare Kerstin Oderhem och 
EFS styrelse

14.00–16.15
Seminarier. Se mer  
på baksidan

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

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

EFS och Salts 
årskonferens

Luleå 
10–13/5

* Nytt för i år är att  
vi får möjlighet att  

välja olika inriktning på  
fredagens och lördagens 

gudstjänster. 
Gudstjänsterna kommer 
att ha samma övergri-
pande tema men med 

olika vinkling och talare.



NGO PRO och  
dataskydds förordningen

Matilda Mäkelä Olofsson

Bönen under trädet
Soboka Tesso &  
Martin Alexandersson

Kommunitetsliv
Josh Armfield

Organiserade för ny tid
Henrik Näslund &  
Mikael Arthursson

Seminarier
Under fredag eftermiddag erbjuder vi 
en mångfald av valbara seminarier.

Mer info om seminarierna  
på konferens.efs.nu

Det gigantiska samtalet
Simon Jonsson

Rosenius
Torbjörn Larspers

Musiklivet i EFS
Roger Wikström 

Ekonomi
Annika Gunnarsson

EFS nyplanteringsarbete
Martin Alexandersson

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.

Välkommen du som är ung!
Bryt ny mark är ett fantastiskt tema även för oss unga.  
För vi längtar efter att få förändras och förändra, inspireras 
och inspirera, lära känna Jesus mer och låta fler lära känna 
Jesus! Det kommer vi att få göra den här helgen i Luleå.  
Det kommer att bli gudstjänster, seminarium, KRIK, kvälls-
caféer och möjlighet att bara hänga och ha det trevligt!

Mer info och 
anmälan på

konferens.efs.nu
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Du kan följa gudstjänst erna och  
EFS årsmöte live på efsplay.nu


