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 Information, anmälan och ombudsförfarande: 
www.efk.se/kongress, 019-16 76 00

Salt & Ljus
Ett liv utöver det vanliga!

Torsdag
09.30  Drop-in fika och registrering
11.00 Bibel & Samtal: Salt & Ljus är  
 identitet, Mikael Tellbe
13.00  Lunch
14.30  Förhandlingarna öppnas
 – året som gått
16.00  Fika / EFK Ungs årsmöten 
 startar på Götabro
16.45  Seminarier
18.00  Kvällsmat
19.30  En kväll med Gud! 

Fredag
09.00  Bibel & Samtal: Salt & Ljus som  
 funktion, Josefin Fållsten
10.30 Fika

11.00 Förhandlingar 
13.00  Lunch
14.30  Förhandlingar
16.00 Fika
16.45 Seminarier
18.00 Det är möjligt! (inkl Kvällsbuffé)

Lördag
09.00  Bibel & Samtal: Salt & Ljus med 
 konsekvens, Kjell Axel Johanson 
10.30  Fika
11.00  Förhandlingar
12.30  Lunch
13.30  Förhandlingar
           Sändning: Salt & Ljus ett liv 
 utöver det vanliga, Anders Blåberg
16.30  Fika 
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Salt & Ljus 
ett liv utöver det vanliga

I kongressen sätter vi fokus på att vara 
salt och ljus. Den kristna tron skakade 
om det samhälle där den växte fram. 
Jesu uppmaning till sina efterföljare 
att vara salt och ljus kom att genom-
gripande förändra både enskilda män-
niskors liv och historien. Tron på Jesus 
blev en realitet för hela livet.  Idag är 
utmaningen att vara salt och ljus i det 
samhälle vi är en del av. Men hur är vi 
det som enskilda, församlingar och rö-
relse? Hur är vi trovärdiga i vårt ären-
de? Och hur kan vi konkret och attrak-
tivt visa på ett liv utöver det vanliga? 
Är det möjligt att på nytt bli en rörelse 
som starkt påverkar sin omgivning? 

Ett spännande tema, eller hur? Har du 
aldrig tidigare åkt på EFKs Kongress, 
ta chansen denna gång! Möt nya män-
niskor och församlingar och upplev 
vad din församling faktiskt är en del 

av. Var med i samtal! Påverka och tyck 
till! Upplev fest och glädje! Möt Gud 
tillsammans med andra! Låt dig både 
utmanas och inspireras! 

Anmäl dig!
På www.efk.se anmäler du dig till Kon-
gress och aktiviteterna för barn och ton-
år. Här finns också mer information till 
deltagare och ombud. Kongresshand-
lingar skickas ut främst via epost i god 
tid. Vid frågor om ombudsförande och 
anmälan, kontakta Kristina Eriksson tel 
019-16 76 20.

Kongressen är förlagd till Konferens-
plats Torp några mil utanför Örebro. 
Här kan man också bo på närbelägna 
Götabro kurs- och konferensgård eller 
campa på torpområdet. Välkommen att 
ta kontakt på www.gotabro.nu eller tel 
0585-262 10.

Bibel & Samtal
Salt och ljus som identitet, funktion och 
konsekvens – vad innebär det? Följ med 
Mikael Tellbe, Josefin Fållsten och Kjell 
Axel Johanson in i Första Petrusbrevet. 

Seminarier 
”Babyboom EFK” – om barn och 
familjer, Salt och ljus i revolutionens 
spår Nordafrika, Den digitala revolutio-
nen, Salt och ljus i det moderna slave-
riet - trafficking, Japan – om livet efter 
katastroferna och de kristnas längtan 
samt Salt och ljus med konsekvenser i 
Europa. 
   Läs mer om våra intressanta semina-
rier och vilka som medverkar på www.
efk.se!

Förhandlingar, samtal & debatt
Några heta frågor! Vad innebär det 
egentligen att vara en församling i EFK 
och hur skapar vi resurser för mission i 
Sverige? Vi ser något av en babyboom 
i EFK – hur ska vi stärka arbete bland 
barn och unga i rörelsen? EFK vill vara 
en pionjärmission, samtidigt ser vi att 
allt färre missionärer idag jobbar med att 
plantera nya församlingar – vad betyder det?

En kväll med Gud! (torsdag kväll)
Utmaningar, segerrapporter, bön och 
lovsång i en salig blandning med inter-
nationell prägel. Alla EFKs regionledare 
på plats och flera av våra missionärer.

Det är möjligt! (fredag kväll)
En helkväll med både mat och möten. 
Träffa våra nyaste EFK-församlingar, 
”tanka hem” inspiration på församlings-
torget – hur jobbar andra församlingar? 
Möt härliga människor och församlingar 
som vill vara salt och ljus på sin ort. 

Barn & Tonår
Träffa kompisar och gör något roligt 
när de vuxna ”har sitt”! Det finns två 
aktivitetspass per dag och en ”häng-
hörna” i kongressalen med leksaker, spel 
med mera.

EFK UNGs och EFK UNGs
Bidragsspårs årsmöten
I år parallellt med Kongressen - torsdag 
kl 16.00- ca 21.00 på Götabro!
Håll utkik på www.efk-ung.se.

Välkommen till Evangeliska Frikyrkans kongress 2012 
– mötesplatsen för alla medlemmar i EFKs församlingar! 

Händer på årets kongress!


