
 

”Det enda säkra tecknet på en sann kristen 
kyrka är dess förmåga att uppsöka och 
frälsa de förlorade, att sprida pingstens 
anda och liv, att utbreda skriftenlig 
helighet över landet, att förvandla länder 
och folk genom Kristi evangelium” 

Välkommen till Finlands svenska 
metodistkyrkas års- och sommar-
konferens i Kristuskyrkan, 
Helsingfors! Vår längtan och bön är 
att ha Kristus i centrum i allt. 

Program: 
Torsdag (Juni 7) ”Med Kristus i centrum i 
ditt o mitt liv” 

11 Konferensbyrån öppnas  
12.00-13.00 Lunch i församlingssalen 
13.00 Pastorala sessionen   
14.30 Kaffe   
15.00 Inledande förhandlingar och 
hälsningar 
17.30 Middag i Olaus Petri 
19.00 Kvällsmöte Taavi Hollman, 
 N-G Sahlin, sång Gudlkanten från Ingå 
Offerglädjens stund 
Kvällsté efter kvällsmötet 

Fredag (Juni 8) ”Med Kristus i centrum i 
församlingens liv” 

8.45 -9.15 Lovsång, Andreas Forsberg.  
9.15 Bibelstudium, Leif Jacobsen,  
9.45 Förhandlingar inkl kaffe 
12.30 Lunch i Olaus Petri 
13.30 Förhandlingar  inkl kaffe 
17.30 Middag  i Olaus Petri 
19.00 Kvällsmöte Taavi Hollman, Hans 
Växby. Lovsång med Andreas Forsberg. 
Offerglädjens stund 
Kvällsté efter kvällsmötet 

Lördag (Juni 9) ”Med Kristus i centrum i 
samhällets liv” 

8.45 -9.15 Lovsång, Andreas Forsberg. 
9.15 Bibelstudium, Leif Jacobsen 
10.00 Högtidssession 
11.00 MKU:s årsmöte 
12.30 Lunch i Olaus Petri  
14.00 Tillsammans ute vid Tölöviken 
”Möten i det fria”, aktiviteter för alla 
åldrar, olika medverkanden 
17.30 Middag i Olaus Petri 
19.00 Missionskväll. Missionsrådet 
ansvariga, Leif Jacobsen, lovsång Andreas 
Forsbäck, konferenskören m fl.  
Insamling till mission 
Kvällsté efter kvällsmötet 

Söndag (Juni 11) ”Med Kristus i centrum i 
kyrkans liv” 

11.00 Sändningsgudstjänst med nattvard. 
Biskop Christian Alsted, Tuula Sahlin, 
konferenskören, offerglädjens stund, 
söndagsskola 

13.00 Lunch i församlingssalen. Avfärd   
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”Jesus, kom, var mitt centrum. Var mitt 
ljus, var min kraft. Jesus 
Jesus, kom, var mitt centrum. Var mitt 
hopp, var min sång. Jesus 
Kom tänd Din eld inom mig. Sträck mina 
segel i Din vind. Du som är grunden för 
mitt liv. Jesus. Jesus” 

Gäster: 

Pastor och distrikts-
föreståndare  Taavi 
Hollman från Tallinn har 
hjärta för unga män-
niskor och lärjungaskap. 

Pastor och församlings-
utvecklare Leif Jacobsen 
från Fredrikstad är en 
god lärare som brinner 
för församlings-
plantering och mission 

 

Biskop Christian Alsted 
från Köpenhamn leder 
årskonferens-
förhandlingarna och 
predikar på söndagens 
gudstjänst 

Konferenskören 
sjunger på lördag 
och söndag under 
ledning av Noomi 
Elfving från Vasa.  
Du som vill vara 
med och sjunga hör 

av dig till helsingfors@metodistkyrkan.fi 
eller direkt till Noomi senast 1.4. 

Andreas 
Forsberg från 
Helsingfors är 
bekant i breda 
kretsar och leder 
lovsången under 
konferensen. 

Konferensinfo: 

Vi inbjuder till Barnkonferens (3–12 år), 
barn under 3 år med föräldrar och till 
tonårskonferens (13-19 år) med ledare 
från UMU, (Ungdom med uppgift) i 
samarbete med församlingen. Separat 
program finns på nätet! 

Plats:  
Konferensen äger rum på Kristuskyrkan, 
Apollogatan 5 i Helsingfors. 
Torsdagens och söndagens lunch, för-och 

eftermiddagskaffe samt kvällste även där. 
Övriga måltider i närliggande Olaus Petris 
församlingssal, Minervagatan 6. 

Anmälan:  
Alla som vill delta behöver anmäla sig 
senast 1.5 direkt på nätet på 
www.metodistkyrkan.fi eller via e-post 
helsingfors@metodistkyrkan.fi.  

Avgift: 
Pastorer och ombud betalar 
konferensavgift 140 €. Barn under 3 år 
gratis. 3-19 år halva avgiften. Familjerabatt 
tillämpas för barnfamiljerna. 
Andra tillresande betalar skilt för maten.  
Alla deltar i ”offerglädjens stund” för att 
täcka konferenskostnaderna 

Parkering: 
Det är svårt och dyrt att parkera runt 
kyrkan. Vi rekommenderar att parkera 
utanför staden och åka kommunalt.  

Boende: 
Se hemsidan! Boka snarast! Du som 
pensionär fråga efter pensionärsrabatt! 

Övrigt: Frågor och information.  
Kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi,  
+358 (0)40-5794361 
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Apollogatan 5 i Helsingfors. 
Torsdagens och söndagens lunch, för-och 

eftermiddagskaffe samt kvällste även där. 
Övriga måltider i närliggande Olaus Petris 
församlingssal, Minervagatan 6. 

Anmälan:  
Alla som vill delta behöver anmäla sig 
senast 1.5 direkt på nätet på 
www.metodistkyrkan.fi eller via e-post 
helsingfors@metodistkyrkan.fi.  

Avgift: 
Pastorer och ombud betalar 
konferensavgift 140 €. Barn under 3 år 
gratis. 3-19 år halva avgiften. Familjerabatt 
tillämpas för barnfamiljerna. 
Andra tillresande betalar skilt för maten.  
Alla deltar i ”offerglädjens stund” för att 
täcka konferenskostnaderna 

Parkering: 
Det är svårt och dyrt att parkera runt 
kyrkan. Vi rekommenderar att parkera 
utanför staden och åka kommunalt.  

Boende: 
Se hemsidan! Boka snarast! Du som 
pensionär fråga efter pensionärsrabatt! 

Övrigt: Frågor och information.  
Kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi,  
+358 (0)40-5794361 

”Jesus, kom, var mitt centrum. Var mitt 
ljus, var min kraft. Jesus 
Jesus, kom, var mitt centrum. Var mitt 
hopp, var min sång. Jesus 
Kom tänd Din eld inom mig. Sträck mina 
segel i Din vind. Du som är grunden för 
mitt liv. Jesus. Jesus” 

Gäster: 

Pastor och distrikts-
föreståndare  Taavi 
Hollman från Tallinn har 
hjärta för unga män-
niskor och lärjungaskap. 

Pastor och församlings-
utvecklare Leif Jacobsen 
från Fredrikstad är en 
god lärare som brinner 
för församlings-
plantering och mission 
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förhandlingarna och 
predikar på söndagens 
gudstjänst 

Konferenskören 
sjunger på lördag 
och söndag under 
ledning av Noomi 
Elfving från Vasa.  
Du som vill vara 
med och sjunga hör 

av dig till helsingfors@metodistkyrkan.fi 
eller direkt till Noomi senast 1.4. 

Andreas 
Forsberg från 
Helsingfors är 
bekant i breda 
kretsar och leder 
lovsången under 
konferensen. 
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