
GUDS ORD
TVÅ KONFERENSER OM BIBELUTLÄGGANDE PREDIKAN SOM BERÖR

Att förkunna

ATT PREDIKA FRÅN
Psaltaren 17–18/2 2011

Paulus brev 18–19/2 2011

THEOFIL I LUND



Kan vi undervisa från Skriften idag så att människor berörs och förvandlas? 
Kan de böcker som skrevs för 2000 år sedan upplevas relevanta för nutids
människan? Besvarar Bibeln de frågor som dagens människor har? SVARET 
ÄR JA! Guds ord är levande och kraftfullt och kan skapa nytt liv, förvandla 
människor och rusta dem för varje gott verk.

Därför vill vi göra dig som aktivt förkunnar, håller bibelstudium eller undervisar 
från Bibeln – eller som vill börja göra det – uppmärksam på Theofils två prediko
konferenser 17–18/2 samt 18–19/2 2011. 

Två konferenser arrangeras för att göra det möjligt, 
både för dig med normal arbetsvecka och för dig som 
arbetar helg, att komma. Konferenserna – som är ett 

samarrangemang med Credo Lund och KFF – riktar 
sig till så väl till glada entusiaster som till trötta 
förkunnare av Guds Ord. 

theofil är en kristen teologförening som vill 
åter skapa den glada stoltheten över Kristus och 
Skrif ten bland teologer och församlingsledare. 

Vår bön och förhoppning är att den ska inspirera 
till ett fördjupat förtroende för Skriften, en förnyad glädje och fri

modighet i undervisningen från Bibeln samt en större trohet mot texten. 
För det är först då människor kommer upptäcka dess relevans!

Varmt välkommen till Lund och ännu en predikokonferens!

markus nyblom
Ordförande, Theofil

karl-henrik wallerstein
Studentpräst, Theofil



karl-henrik wallerstein
Studentpräst, Theofil

TALARE:  Talare blir Mark Meynell, som arbetar i All Souls Church sedan fem 
år tillbaka och som de senaste tre åren också varit koordinator för Langham 
Preaching i Europa. Mark är gift med Rachel, de har två barn och bor i centrala 
London. Han och hans fru har tidigare arbetat som missionärer i Uganda. 

ToRsdAg 17/2
13.00  Registreringen öppnar
14.00  Konferensen börjar med  

intervju av Mark Meynell
14.15  Föredrag ett:  

Preaching from the Psalms 1
15.15  Kaffe 
15.45  Föredrag två:  

Preaching from the Psalms 2
17.00  Kvällsmat
19.00  Öppen kvällsgudstjänst med 

bibelutläggande predikan 
Psaltaren 130

 Lovsång och förbön. Kollekt. 
21.00  Kvällsfika

fREdAg 18/2 
09.00  Föredrag tre:  

The whole Bible in one hour
10.30  Kaffe
11.00 Working on a Psalm together: 

Psalm 121
14.00  Feedback
15.00  Free time for questions.  

Theofils predikoklubb startar.

fREdAg 18/2
17.00  Registreringen öppnar 
 Kvällsmat
19.00  Öppen kvällsgudstjänst med 

bibelutläggande predikan: 
Filipperbrevet 1:12–30

 Kollekt och förbön

LöRdAg 19/2 
09.00  Föredrag ett: From text to sermon 1
10.30  Kaffe. Registreringen avslutas.
11.00  Föredrag två: From text to sermon 2
12.30  Lunch
14.00  Working on a passage together: 

Philippians 2:1–11
15.15  Kaffe 
15.45  Feedback
17.30  Kvällsmat 
19.00  Öppen kvällsgudstjänst med 

bibelutläggande predikan 
Filipperbrevet 2:1–11

 Lovsång och förbön. Kollekt. 

KonfEREns 1 • 17–18 februari
Att predika från Psaltaren

KonfEREns 2  • 18–19 februari
Att predika från Paulus brev 



ARRAngöR  
Theofil tillsammans med KFF och Credo Lund

sPonsoRER  
Din Bok, Göteborg
Design för Livet, Lund

Logi
Logi ordnas främst på egen hand. 
Kontakta gärna turistbyrån i Lund, 
tel. 046-35 50 40. Ett begränsat antal 
golvplatser kan erbjudas till studenter.

KosTnAd
Kostnaden för deltagande i båda 
konferen serna är 1200 kr för yrkesverk
samma präster och pastorer, 600 kr för 
lekmän och 300 kr för studenter.

Kostnad för deltagande i en valfri kon
ferens är 900 kr för präster och pastorer, 
450 kr för lekmän och 200 kr för studen
ter.

I priset ingår alla måltider.

ToLKning
Mark Meynell talar en mycket lättför
ståelig engelska, men vid behov erbjuds 
tolkning.

KonfEREnsLoKALER
Konferensen kommer att hållas  
på Filippi, Sandgatan 14c i Lund.

AnMÄLAn
Anmälan sker i två steg. Skicka namn
och adress samt uppgifter om eventuella
matallergier till preaching@theofil.nu,
betala därefter in avgiften på Theofils
postgironummer 38 26 05-4. Märk
betal  ningen ”förkunnarkonferens + ditt
namn.” Du är anmäld först sedan båda
stegen genomförts. 

Vid frågor eller problem, maila  
preaching@theofil.nu eller ring  
Theofils kontor, 046-15 90 47.

www.theofil.nu


