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Välkommen till 

Örebro 1-3 juli 
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Årstema 2022/23

”Se, jag gör allting nytt.”   
                   Upp 21:5

INNEHÅLL
Sid 3 Medverkande
Sid 4 Barn- och ungdomsprogram
Sid 5-7 Program
Sid 8 Kallelse till årsmöte
Sid 9-12 Anmälningsblankett
Sid 13 Måltidskuponger slopas
Sid 14-15 Praktisk information, karta
Sid 16-17 Internationell bibelutdelning, konferensinsamling
Sid 20 Invigning av nya kanslifastigheten

Välkommen till årskonferens i Örebro!
Efter två år av digitala möten så är det med stor glädje och förväntan vi bjuder 
in till årskonferens. Äntligen får vi samlas och förhoppningen är att konferensen 
ska bli till inspiration och glädje. Konferensen kommer att spegla vårt arbete 
både i Sverige och internationellt.

Vårt årstema ”Se, jag gör allting nytt” (Upp 21:5) pekar på att vi nu blickar framåt. 
Vi inviger vårt nya huvudkontor och lager och visar på nya samarbeten och 
arbetssätt.

En av de viktigaste ingredienserna i konferensen är självklart att glädjas åt att vi 
åter får mötas och ha gemenskap. Med det önskar jag dig varmt välkommen och 
hoppas att vi ses i Örebro.

Christina Johansson
Direktor
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Medverkande i årskonferensen 2022

 

 Therése Hovlund
 Sångerska och lärare, varit anställd  19 år som musikledare i olika EFK-  församlingar.

 

 Tobias Kihlström

 Pianist - kantor i Almby församling 

 (Svenska kyrkan, Örebro), tillhör 

 Pingstkyrkan Elim, Örebro. 

 

 Samson Daniel, Indien Mannen med visionen om hundra- tusentals biblar till människor på  landsbygden i Indien. 
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Därutöver planeras för medverkan av personer som ger 
sitt vittnesbörd om betydelsen av utdelade Nya testamenten. 

Talare

Sång och musik

 

 Giorgio Gori, Kanada

 Internationell ledare för ShareWord  

 Global. 

 

 Mikael Tellbe
 Docent och högskolelektor i Nya  testamentet vid Örebro Teologiska  Högskola. 
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Parallellt program för unga deltagare
Under årskonferensen ordnas ett parallellt 
program för konferensens yngre deltagare. 

Barn- och ungdomsprogrammet är öppet 
för alla barn och ungdomar i deltagande  
familjer och är tänkt att passa alla åldrar 
från 4 år och uppåt (yngre barn förut-
sätter föräldrars närvaro). Aktiviteter för 
barn och ungdomar kommer att ordnas 
under samtliga tider, då konferensens 
huvudprogram pågår, dvs fredag kväll 
och hela lördagen. De kommer att ha 
några av ungdomslokalerna i Pingst-
kyrkan som bas. 

Ansvarig ledare: Miriam Ruth, sång- och 
rytmikpedagog med 30 års erfarenhet 
inom förskolevärlden. Anställd av Pingst-
församlingen Västerås sedan 1995. 
(Ytterligare ledare vid behov.)

Dagarna kommer att innehålla bibel-
stunder, lek och pyssel, uteaktiviteter, 
mm. 

Slutlig utformning av detaljerna i pro-
grammet avgörs av antalet deltagare, 
åldersfördelning samt väder och vind. 

Om du har frågor gällande ditt barns 
eventuella närvaro i programmet för 
unga deltagare, går det bra att kontakta 
Miriam på mobil: 072-301 32 00 eller via
e-post: miriam.ruth@vasteras.pingst.se
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Konferensprogrammet uttrycks i år i en mer summarisk form än tidigare 
och noterar huvudpunkterna i varje samling i konferensen. 

Sång och musik, bibelläsning och bön finns inte angivet i detalj, men är 
självklara inslag i alla samlingar.

En förändring gentemot tidigare års program är att parentationen nu ligger 
som en del i årsmötet på fredagen. 

Samtliga konferensens samlingar och måltider hålls i Pingstkyrkan.

Ambitionen är att vissa delar av konferensprogrammet ska kunna streamas 
live och därmed göra det möjligt att följa delar av programmet, även om man 
inte kan vara på plats.

Fredag 1 juli
10.00 Konferensbyrån öppnar

12.00 Lunch

13.00 Avfärd med buss till Goda Nyheters nya kanslifastighet
  (se mer info på sista sidan)

13.30 Besök på kontoret, kaffe och tårta, invigningsceremoni

15.00 Återfärd med buss till Pingstkyrkan 

Möjlighet till incheckning på hotell

16.30 Årsmöte
  (inkl parentation och installation av nyvald styrelse)

18.00 Middag

19.15 - Kvällens samling
21:00
  •   Öppningstal – Christina Johansson, direktor
  •   Vittnesbörd
  •   Introduktion av internationella gäster
  •   Internationella rapporter
       – Samson Daniel, Indien
       – Giorgio Gori, ShareWord Global, Kanada
  •   Insamling

  Kaffe

21.30 Bönesamling – Bär varandras bördor
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Program
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Lördag 2 juli
08.00 -
08.30 Bönesamling

09.00 Förmiddagens samling 1
  •   Bibeltimma 1 – Mikael Tellbe

10.00 Kaffe

10.30 Förmiddagens samling 2 
  •   Direktors rapport – Christina Johansson
  •   Vittnesbörd
  •   Internationellt 
      – ShareWord Global, Giorgio Gori
  •   Inbjudan årskonferens 2023

11.45 Lunch

13.15 Eftermiddagens samling
  •   Bibeltimma 2 – Mikael Tellbe
  •   Aktuella rapporter – bibelutdelning Sverige
  •   Information om gåvogivande - löftesoffer

14.30 Kaffe

15.00 - Praktiska utmaningar!
16.00 Giorgio Gori och Samson Daniel vägleder i hur du kan dela evangeliet  
  med andra människor under bl a rubrikerna ”evangelisation genom 
  relationer” och ”fyra steg för att berätta för andra om Jesus”.
 
18.00 Högtidsmiddag (program vid sittande bord)
  •   Måltid
  •   Vittnesbörd
  •   Huvudtalet – Samson Daniel, Indien 
  •   Insamling – biblar till Indien

  Förfriskningar

21.30 Bönesamling – Bär varandras bördor
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Söndag 3 juli
11.00 Gudstjänst
  Vi deltar i Pingstkyrkans gudstjänst kl 11.00.
  En kort information/hälsning från Goda Nyheter 
  kommer att ges till församlingen i gudstjänsten. 

12.30 Kyrkkaffe
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Erbjudande
Är du medlem och förstagångs-

deltagare i årskonferensen, erbjuder 
vi dig gratis måltider under en 

valfri konferensdag! 
Om du vill ta del av detta, noterar 

du på anmälningsblanketten (sid 11) 
vilken dag du väljer. 
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Kallelse till årsmöte
•  Goda Nyheters årsmöte hålls i 
 Pingstkyrkan, Örebro,
 fredagen den 1 juli 2022 kl 16.30.

•  Ärenden enligt stadgarna. 

•  Registrering för rösträtt på årsmötet skall ske 
 senast en timme före årsmötet samma dag.

      Styrelsen

8
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ANMÄLNINGSBLANKETT
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ANMÄLNINGSBLANKETT

Anmälan till Goda Nyheters
årskonferens 1-3 juli 2022

OBS! Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022. 

Namn:  _____________________________________________________________________________

Namn: _____________________________________________________________________________

Adress: _____________________________________________________________________________

Postnr: _________________________________  Ort: _____________________________________

Telefon: ________________________________  E-post: __________________________________

Ankomstdatum: _________________________  Avresedatum: ____________________________

❏ Deltar i årsmötet
❏ Understödjare

Det utgår ingen avgift för att delta i konferensen. 

Önskar du boende på något av konferenshotellen och vill ta del av de gemensamt anordnade 
måltidsarrangemangen, fyller du i på sidan till höger, där du också ser priserna. Information om 
hotellen finns på sid 14.

Observera att vi behöver din anmälan även om du inte önskar några måltider eller hotellrum.
Detta är viktigt för att vi korrekt ska kunna notera deltagande i årsmöte, deltagarlistor, namn-
skyltar osv. Anmälan är därför viktig även vid deltagande endast en av dagarna.

Anmälan till barn- och ungdomsprogrammet: 
Namn: _________________________________  Ålder: ____________

Namn: _________________________________  Ålder: ____________

Namn: _________________________________  Ålder: ____________



11

Bokning av hotellnätter:

❏ Torsd–fred ❏  Fred–lörd ❏  Lörd–sönd

  Scandic Grand Hotel: ❏  dubbel (1 090:-) ❏  enkel (990:-)

  City Hotel: ❏  dubbel (850:-) ❏  enkel (650:-)
  Info om hotell, se sid 14

Summa boende                   Antal nätter _______ x _______(rumspris) = 

Mat: Erbjudande för medlemmar
 Ingen måltidskostnad för förstagångsdeltagare en valfri konferensdag.

 Namn:  ______________________________   Vald dag:   ______________

 Namn:  ______________________________   Vald dag:   ______________

ANMÄLNINGSBLANKETT

Bokning av övernattning,
måltider och arrangemang

Behov av specialkost: ________________________________________________________________

Summa måltider

Antal personer á pris
Totalt

kronor  Fredag Vuxen Barn o ungdom Vuxen Barn o ungdom

Lunch 125:- 0:-

Besök vid nya kanslibyggnaden* 0:- 0:-

Middag 125:- 0:-

Kvällsfika 50:- –

Lördag
Fm-fika 50:- –

Lunch 125:- 0:-

Em-fika 50:- –

Högtidsmiddag 220:- 0:-

Förfriskning 0:- –

Söndag

Kyrkkaffe efter gudstjänsten köps på plats i Pingstkyrkan.

* inkl. buss, kaffe och tårta
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ANMÄLNINGSBLANKETT

Anmälan till Goda Nyheters 
årskonferens den 1-3 juli 2022 
i Pingstkyrkan Örebro

Avsändare:

Namn ________________________________________________________

Adress _______________________________________________________

Postnr _____________________ Ort _____________________________

• Tag loss blanketten från konferensboken och fyll i din anmälan.

• Tejpa igen och skicka den till Goda Nyheter, Box 9023, 700 09 Örebro, 

 alternativt scanna/fotografera blanketten och e-posta till info@godanyheter.org

 Du kan även gå in på vår hemsida, fylla i anmälningsblanketten, spara 

 ned den och e-posta till oss. 

• Anmälan ska vara kansliet tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022.

• Du får från kansliet bekräftelse på din anmälan och inbetalningskort 

 för kostnaden.
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Sylveniusg. 7  Tfn 018-65 13 00
Mån–Fre 10–19 Lör 11–16 Sön 11–16

UPPSALAUPPSALA

Vi har möbler för alla rum

Måltidskuponger slopas
För årets konferens införs en förenkling jämfört med tidigare när 
det gäller måltidskuponger. Inga kuponger kommer att användas 
i samband med måltider och kaffe. 

Du bokar de måltider och kaffe du önskar när du anmäler dig till 
konferensen. Du får sedan bekräftelse på din bokning från kansliet 
tillsammans med fakturan. Du kommer också vid incheckning på 
konferensen få ett litet kom-ihåg-kort som sitter på baksidan av din 
namnskylt, där du kan se vilka måltider du beställt och betalat för. 

Det totala antalet måltider och kaffeserveringar är förbeställt efter 
det antal som bokats av deltagarna, vilket gör att det är viktigt att 
var och en har koll på vilka måltider man förbokat. Men du får alltså 
ett kom-ihåg-kort att bära med dig. 
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Praktisk information
Bokning av hotellrum görs via anmälningsblanketten på sid 9-12. 

Pingstkyrkan
Nygatan 10, Örebro, www.orebro.pingst.se
Gångavstånd från Örebro Centralstation/Resecentrum är 950 m och 
från Södra Station 450 m.
P-hus: Behrn Center, Nygatan 12, alla dagar kl 00-24, 22 kr/h, max 150 kr/dygn
P-plats: Svartå Bangata 1, vardagar kl 08-18, 10 kr/h, övrig tid gratis. Endast 
betalning via parkeringsappen Flowbird.

Scandic Grand Hotel
Fabriksgatan 21-23, Örebro, 
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro
Gångavstånd till Pingstkyrkan 300 m.
Gångavstånd från Örebro Centralstation/Resecentrum är 1,1 km och 
från Södra Station 270 m.
Parkering garage: 150 kr/dygn

City Hotel
Kungsgatan 24, Örebro, www.elite.se/sv/hotell/orebro/city-hotel
Gångavstånd till Pingstkyrkan 600 m.
Gångavstånd från Örebro Centralstation/Resecentrum är 1,4 km och 
från Södra Station 700 m.
Parkering: Garage, alla dagar kl 00-24, 20 kr/h, max 130 kr/dygn.

Vid gatuparkering i centrala Örebro gäller följande priser 
för Zon 1 (röd zon):
Vard 8-20, de första två timmarna 10 kr/h, därefter 40 kr/h.
Lörd 8-14, samma som ovan
Övrig tid, gratis
Betalning sker via kortbetalning i automat eller parkeringsappen Flowbird.
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PingstkyrkanSödra Station

Örebro Centralstation/Resecentrum

City HotelScandic Grand Hotel P-hus 
Behrn Center
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Internationell bibelutdelning
Sedan vi började samarbetet 2019 med ShareWord Global har vi från Goda Nyheter i 
Sverige finansierat utdelningen av mer än 200 000 Biblar och Nya testamenten i flera 
länder runt om i världen. I förlängningen betyder detta många förvandlade liv genom 
kraften i Guds ord. 

Ett exempel från Indien är när en pastor kom till en by där det fanns en kvinna som 
var mycket bedrövad. Det kom fram att hon var barnlös. Hon hade fött flera barn men 
alla dog. Pastorn bad för henne och sa att Jesus inte tar liv utan är livgivaren. Hon fick 
en bibel, tog med den hem och läste. Hon tog emot Jesus som sin frälsare och efter 
en tid var hon åter gravid. När hon födde barnet väntade hela byn på att barnet skulle 
dö, men det gjorde det inte. Byborna kom för att titta på mirakelbarnet och hon fick 
berätta om sin tro på Jesus som är livgivaren och att han gjort ett mirakel. 150 av de 
170 familjer som bodde i byn är nu frälsta.

Bibelutdelningen i Indien bygger på 
visionen som Samson Daniel fick, 
att samla in namn på människor 
som önskade få en egen bibel. 
Det handlade främst om fattiga 
människor på landsbygden som 
inte hade möjlighet att köpa en
egen bibel. 

När Samson fick frågan om hur 
han tänkte med alla hundratusen-
tals namn han samlat, så svarade 
han: ”Jag väntar på att någon ska 
komma som har samma passion att dela ut Guds ord”. ShareWord Global har till-
sammans med flera partners (bl a Goda Nyheter) kunnat fylla dessa behov, men nya 
utdelningsprojekt planeras och genomförs kontinuerligt.

 I årskonferensen i Örebro 
 kommer du få möta Sam-
 son och höra honom själv 
 berätta om sin kallelse och 
 tjänst för att människor i 
 Indien ska få lära känna 
 Jesus.
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Internationellt / insamlingar
Konferensinsamling till
internationell bibelutdelning
Vid årskonferensen kommer insamlingar att göras till internationell 
bibelutdelning vid ett par tillfällen. 

Goda Nyheter fortsätter stötta bibelutdelning främst i Indien och Kina.
Från 2019 fram till våren 2022 har vi bidragit med 100 000 helbiblar till 
Indien och 75 000 helbiblar till Kina via vår partner ShareWord Global. 
Därutöver har vi även bidragit ekonomiskt till bibelutdelning i Sydafrika 
och Uganda. 

Om du inte har möjlighet att närvara – skicka gärna en gåva till konferens-
insamlingen. 

Märk insättningen ”internationell bibelutdelning”
PlusGiro 90 09 08-5 • Bankgiro 900-9085 • Swish 90 09 08 5

Riv av och spara

Jag vill varje månad ge 
kronor till bibelutdelningen. 
Du behöver inte sända in uppgiften om det 
du beslutat. Det är ett löfte mellan dig och Gud. 

Det är dina små regelbundna 

gåvor som ger det stora resultatet!

Månadsgåva 
till bibelutdelningen

Vid årskonferensen – lördag eftermiddag – görs en löftesteckning 
för månatliga gåvor till biblar under det kommande verksamhetsåret. 

Om du inte är med på konferensen, vill vi gärna uppmuntra dig att 
ändå besluta dig för att ge en månatlig gåva till biblar. Det är de små 
regelbundna gåvorna som ger det stora resultatet.  

Du kan enkelt registrera dig som månadsgivare via autogiro på vår hem-
sida, www.godanyheter.org - Ge en gåva - Månadsgivare via autogiro.
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Vindelälvsvägen 6 • 921 94 RUSKSELE • Tel: 0950-54 10 52

www.v indelans -sn icker i . se
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Annonsera 
gärna i 

Goda Nyheters 
tidningar 

- kontakta kansliet 
för mer info!

Hyresbostäder 
och lokaler

Husherren Fastigheter äger och förvaltar bostäder 
i centrala Örebro. Vårt mål är att du som hyresgäst 
ska trivas hos oss. Välkommen till Husherren, en värd 
där hyresgästen sätts i centrum.
Husherren Fastigheter AB
Postadress: Hjälmarsberg, 705 95 Örebro
Besöksadress: Hagmarksgatan 56 D, Örebro
Telefon: 019-100 200             Fax: 019-100 202
E-post: info@husherren.se     www.husherren.se

Vi tillverkar kyrkbänkar
och stapelbara stolar

Möbelman AB
Bjärnum  •    Tel 0451-218 50  •  www.mobelman.com

Vi glädjer oss 
åt Ditt besök!

Stefan & Helena Saal
0701-60 20 20 • 0763-269 705

www.blankaholmscamping.se 
naturcamping@outlook.com

Vi är en av de marknadsledande producenterna 
av rund och plattvalsad järntråd.

K V A L I T E T      /      K O M P E T E N S      /      K A P A C I T E T

GUNNARS TRÅD AB   |   ÖSTERSKOGSVÄGEN 2     |     335 73 HILLERSTORP  

TEL: +46 (0) 370-37 33 00     |     INFO@GTAB.SE   |   WWW.GUNNARSTRAD.SE 

HELT NYA YARIS CROSS
Nästa generations småbil och SUV.
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Tandläkare
Vesa Kutti

Storgatan 26 • 703 61 Örebro
Tel 019-10 18 15 • Fax 019-10 33 60
www.hörntanden.se

Postadress: Box 9023, 700 09 Örebro 
Tel: 070-681 30 40 eller 019-24 50 75 

E-post: christina.johansson@godanyheter.org

Du kan medverka till bibelutdelning
långt efter din bortgång

Det finns många skäl till varför det är viktigt att skriva ett testamente. 
Din omtanke om bibelutdelningen kan vara ytterligare ett skäl. 
 En gåva till Goda Nyheters långsiktiga bibelutdelningsarbete kanske 
kan vara ditt sätt att lämna betydande avtryck i andra människors 
liv. Guds Ord är levande och visar vägen till evigt liv. Kanske dina 
kvarvarande tillgångar vid din bortgång kan bli din stora gåva.

Om du vill få konkret information eller samtala om 
möjligheterna att skriva ditt testamente till förmån för  
Goda Nyheters bibelutdelningsarbete är du välkommen 
att ta kontakt. 

För Goda Nyheter
Christina Johansson

Tandläkare
Sven Bågesund

Västerlånggatan 5, 575 31 Eksjö

Tel 0381 - 100 30
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Postadress: 
Box 9023, 700 09 Örebro

Besöksadress: 
Smedstorpsvägen 2, Örebro

Tel: 019-24 50 75 

Telefontid: 10-12, 15-16.30

Hemsida: 
www.godanyheter.org

E-post: 
info@godanyheter.org

PlusGiro: 90 09 08-5

Bankgiro: 900-9085

Swish: 90 09 08 5

Följ oss på sociala medier!
Instagram: 
www.instagram.com/
godanyheterforlivet

Facebook: 
www.facebook.com/
godanyheterforlivetsverige



B-POST

PORTO BETALT

AVSÄNDARE: 
GODA NYHETER
BOX 9023
700 09 ÖREBRO

Invigning av nya kanslifastigheten!
Goda Nyheters nya kansli och lager beräknas färdigbyggt till 
midsommar 2022. I samband med årskonferensen anordnas 

därför ett besök vid de nya lokalerna på Lindtorpsvägen 2. 
Bussar avgår från Pingstkyrkan kl 13.00 på fredagen. 

Vid besöket serveras kaffe och tårta, det blir en kortare 
invigningsceremoni och möjlighet till rundvandring i 

lokalerna (inflyttning görs veckan därpå).

Vid invigningen medverkar bl a arkitekt Håkan Bjurström som 
ritat byggnaden och Goda Nyheters ordförande Hans Wibeck. 

Utflykten är kostnadsfri – dock är anmälan nödvändig med tanke 
på antalet personer för bussresan och kaffeserveringen. 

OBS! Det är inte möjligt att ta egen bil till platsen, då utrymmet 
på gatan utanför är begränsat och behövs för bussarna. 

Bild tagen i början av mars 2022.


