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Adresse: Luthersk Missions Højskole,
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød
Offentlig transport: www.rejseplanen.dk
Biltransport: www.map.krak.dk/ruteplan/

- Nærmeste flyveplads: Københavns Lufthavn, Kastrup
(En time med tog fra Kastrup til Hillerød)
- Nærmeste færge fra Sverige: Helsingborg-Helsingør (En 
halv time med bil fra Helsingør til Hillerød)

NELK
Nordisk Evangelisk-Luthersk Konference

Lydoptagelser og manuskripter fra tidligere
NELK-konferencer:
www.logomappen.net/?page_id=297

Program kan findes på hjemmesiden:
www.nytliv.dk

Mail-adresse: nelk2013@hotmail.com

Yderligere information kan fås hos Mikkel Vigilius på 
telefon: 0045-20697187

Ekstra programmer kan rekvireres i trykt form
eller som pdf ved at skrive til ovenstående email, eller 
ved at ringe til Henrik Gren Hansen på
telefon: 0045-60817209

priser

baggrunden for nelk

vejbeskrivelse

information

I marts 2004 samledes omtrent hundrede 
mennesker i Vasa i Finland til en nordisk konference 
med temaet ”Vejen frem”. Arrangørerne havde 
en fælles bedrøvelse og foruroligelse over den 
åndelige og kirkelige situation i de nordiske lande. 
Det var åbenbart for dem, at de nordiske folkekirker 
ikke længere kunne betragtes som kristne kirker i 
bibelsk forstand, og at den åndelige og teologiske 
opløsning i stigende var en trussel også ind i de 
gamle lutherske missionsforeninger. På denne 
baggrund ønskede de at kalde bibeltro kristne i 
Norden til en fornyet besindelse på Bibelens ord 
og på den lutherske lære for at styrke troen og den 
åndelige enhed og få lys over vejen frem. Under og 
efter konferencen i 2004 blev der udtrykt ønske om, 
at man kunne fortsætte med at mødes. Der var en 
fælles erkendelse af, at vi som bibeltro, lutherske 
kristne står i en åndskamp i Norden, hvor vi har brug 
for hinandens støtte, hjælp og opmuntring. Derfor 
har der siden været afholdt konferencer på skift 
imellem de fire nordiske lande: Finland, Sverige, 
Norge og Danmark. Konferencerne har fået navnet 
Nordisk Evangelisk Luthersk Konference (NELK). 

I oktober 2008 blev der afholdt NELK-konference i 
Danmark på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. I 
oktober 2013 inviterer vi igen til NELK-konference 
samme sted. 

Arbejdsgruppen, som står bag årets konference, 
består af: Halvar Sandell (Finland), Lars Borgström 
(Sverige), Konrad Fjell (Norge), Vagn Lyrstrand og 
Mikkel Vigilius (Danmark).

logosmappen.net/nelk

(Alle priser er i Dkk)

Overnatning på dobbeltværelse:
Per nat
Tillæg for opredning
Tillæg for enkeltværelse

Overnatning på sovesal:
Per nat inklusive madras

Måltider:
Per døgn
Morgenmad
Middagsmad/aftensmad
Kaffe

Konferenceafgift: 
Per døgn
Unge (under 25)/studerende
Gebyr ved for sen tilmelding

Den samlede pris fås ved at 
lægge overnatning, måltider og 

konferenceafgift sammen. 
Således bliver f.eks. den samlede pris 

for hele konferencen for unge på 
sovesal: 300 Dkk

VEJEN FREM

18. - 20. oktober 2013

Luthersk Missions Højskole,
Hillerød, Danmark



Tilmeldingsfrist: 20. september 2013

Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

Mail:

Tilmeldingsblanketten sendes i en lukket kuvert til:

Henrik Gren Hansen
Grådybet 27, 2. 2, 6700 
Esbjerg, DANMARK

Eller oplysningerne mailes til: nelk2013@hotmail.com

Deltager i hele konferencen

Deltager fra                           til

Overnatning på værelse 

Ønsker opredning 

Ønsker enkeltværelse

Overnatning på sovesal

(medbring selv sovepose/dyne og sengelinned)

Ingen overnatning

Ung (under 25) / studerende

FREDAG
Indkvartering
Aftensmad
Velkomst
”Menighedens sang og evangeliet om
retfærdiggørelse af tro” - ved Jan Bygstad med 
efterfølgende samtale
Kaffe
”Den kirkelige situation i de nordiske lande”
- korte indlæg ved Halvar Sandell, Lars Borgström, 
Jan Bygstad og Mikkel Vigilius
Kort aftenbøn 

LØRDAG
Morgenmad 
Kort morgenbøn  
”Anfægtelsen og evangeliet om retfærdiggørelse 
af tro” - ved Hans Erik Nissen med efterfølgende 
samtale
Pause
”Den katolske frelseslære og evangeliet om
retfærdiggørelse af tro”
- ved Timo Laato med efterfølgende samtale
Middagsmad
Guidet tur i Slotsparken
Kaffe
”Den nye Paulus-tolkning og evangeliet om 
retfærdiggørelse af tro”
- ved Torben Kjær med efterfølgende samtale
Aftensmad 
”Omvendelsen og evangeliet om retfærdiggørelse 
af tro” - ved Sten Rydh med efterfølgende 
kommentarer fra Per Bergene Holm og Peter Olsen 
Aftenkaffe
Samtale
Kort aftenbøn   

SØNDAG 
Morgenmad
Gudstjeneste - liturg og prædikant Hans Erik Nissen
Pause
Generalforsamling for NELK
Middagsmad 
Afrejse

Aften- og morgenbønnerne og gudstjenesten 
søndag er arrangeret af bevægelsen Nyt Liv

Jan Bygstad – præst i Det 
evangelisk-lutherske Kirkesamfunn, 
Bergen menighet (N)

Hans Erik Nissen – tidligere 
højskoleforstander, præst i 
Nordsjællands Valgmenighed (DK)

Timo Laato – lektor i Ny Testamente 
ved Församlingsfakulteten, 
Göteborg  (F)

Torben Kjær – lektor i Ny 
Testamente ved Dansk Bibel-
Institut, København (DK)

Sten Rydh – præst i Evangelisk-
lutherska kyrkan i Sverige 
i menighederne St Martins 
församling i Stockholm og St Petri 
församling i Bengtsfors (S)

Halvar Sandell - Præst i Petrus församling,
Helsingfors (F)
Lars Borgström - Præst i Lutherska Församlingen i 
Stockholmsområdet (S)
Mikkel Vigilius - lærer ved Luthersk Missions 
Højskole og redaktør af Nyt Livs blad (DK)
Per Bergene Holm – rektor ved Bibelskolen på
Fossnes (N)
Peter Olsen – lærer ved Dansk Bibel-Institut og 
prædikant i Luthersk Mission (DK)

16.00
18.00
19.00

20.30
21.00

22.15

8.00
8.45
9.00

9.15
10.30

12.15
13.30
15.30
16.00

18.00
19.00

21.00
22.00

8.00
9.00

10.30
11.00
12.30
13.15

tilmelding program medvirkende undervisere

øvrige medvirkende


