
RUSTAD 
TILL ALLT GOTT VERK!

CITYKYRKAN 
STOCKHOLM

En konferens, som proklamerar 
bibelns befriande budskap om 
Guds-kallelsen i vår vardagliga 
gärning - “arbetslivets teologi” - 
tillsammans med en övergripan-
de samhällsanalys om Sveriges 
nyckelfrågor och nya insikter om 
vår roll att vara en fridstad, illus-
trerad med färska rapporter från 
“den lägsta punkten”.

C i t y k y r k a n 
S t o c k h o l m  
29 april - 1 maj, 2016

I programmet:
 Tillbaka till framtiden  
 – Sverige i tiden 
 Frontlinjer i dagens arbetsliv 
 Arbetslivets teologi 
 Sverige som prototyp 
 Sveriges kallelse  
 – vårt uppdrag

Med fokus på Bibelns befriande budskap om att leva 
ut Guds kallelse i vår vardag - “arbetslivets teologi” - 
och en övergripande samhällsanalys om Sveriges  
nyckelfrågor och nya insikter om att vara en “fristad”, 
med praktiska exempel på att betjäna i bön  
och handling vid “den lägsta punkten”.

  
 

 
   
  
  
 

En nationell samling för Guds rikes folk  
som står tillsammans för Sveriges framtid

29 april – 1 maj, 2016
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www.rustad2016.se
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R U S T A D 
TILL  ALLT  GOTT  VERK

Denna nationella samling är en uppföljning på Nordic Summit 2015, “Guds plan för de Nordiska 
länderna” som hölls i Citykyrkan i Stockholm förra våren. 

Vi vill under temat “Rustad till allt gott verk” fokusera på den speciella situation och de profetiska 
och faktiska utmaningar som Sverige står inför. Inte minst det nya Europa som växer fram, men 
också frågan om självcensur och tystnad kopplat till frågan om faktisk religions- och åsiktsfrihet. 
Guds folk behöver vara initiativtagare genom att söka förståelse och tillämpning av den vardagliga 
profetiska kallelsen såväl individuellt, lokalt, regionalt som nationellt. 

Utifrån en övergripande samhällsanalys om Sveriges nyckelfrågor vill vi skapa nya insikter kring 
betydelsen av att vara en prototyp som fristad och sändningsplats. Vi vill dessutom försöka förstå 
Guds ”JA” inom olika områden på svåra frågor som ofta berör våra ”lägsta punkter” i det svenska 
samhället. Här kommer Guds kallelse till Sverige gällande entreprenörskap och innovation väl till 
pass.

Vi vill också, som en del av lösningen, proklamera Bibelns viktiga och befriande budskap om Guds 
kallelse i vår vardagliga gärning - arbetets teologi - om arbete som en heltidstjänst för Gud och 
Hans rikes konkreta manifestation genom ditt och mitt tjänande, när vi frambär oss själva och 
rustas av honom. (Rom.12:2, 2 Tim. 3:16-17)

Som representanter för delar av Kristi Kropp behöver vi även komma in i en äldstefunktion för 
våra städer och vårt land och fatta beslut tillsammans med Herren i linje med Hans syften och 
avsikter för vår framtid. 

Tiden har kommit då de andliga tjänstegåvornas struktur, funktion och samverkan måste vitalise-
ras genom en djupgående enhet i bön och lovsång bland Guds folk, som gemensamt tar ansvar 
för sina städer och vårt land, samt börjar bygga på Herrens hus och inte våra egna (Hagg. 2:1). 
Förmågan till gemensamt ansvar genom relevant och medveten strategisk bön kommer att bli av-
görande för Guds folk framöver.  Där bröder endräktigt bor tillsammans, vill Herren ge välsignelse 
till evig tid (Ps.133).
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Program
      

Fredag 29/4

19.00  Kvällsmöte:  
 ”Framtiden har redan börjat – Sverige i tiden”  
 - En profetisk samhällsanalys av läget i Norden och Sverige 

Lördag 30/4

08.00 Bön (Mahognysalen)

09.00 ”Arbetslivets teologi” del 1 

10.30 Kaffe

11.15 ”Arbetslivets teologi” del 2 

12.00 Lunch

13.30  ”Enhet - Mångfald - Likriktning” del 1 
 Tema: Familj, äktenskap, genusfrågan

14.45 Kaffe

15.15 ”Enhet - Mångfald - Likriktning” del 2 
 Tema: Immigration, integration & flyktingar

16.20 Strategisk bön för arbetsplatsen, staden & landet

17.00 Paus, middag, nätverksmingel, informationsbord, bön

19.00 Kvällsmöte:  
 Sverige, Norden och Europa - kommande skakningar & Guds härlighet

Söndag 1/5

11.00 Förmiddagsmöte: Sveriges kallelse, församlingens uppdrag och det andliga ledarskapet 

Medverkande
• Paul Orlenius, Citykyrkan Stockholm
• Daniel Norburg, EFK
• Merzek Botros, Centrumkyrkan Stockholm
• Hans Weichbrodt, OAS-rörelsen
• Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansen
• Lukas Berggren, Världen idag
• Zacharias Fjellander, UMU
• Ruth Nordström, Provita
• Magnus & Terese Axelsson, lovsångsledare
• Ingemar Einarsson, musiker

• Bengt Sjöberg, Lärare, pastor och kommunpolitiker
• Bo Nyberg, Kristna Friskolerådet (KrF)
• Johan Semby, Nätverket för Samlevnad och Sexualitet
• Vincent Nilsson, musiker
• Torbjörn Erling, Sverigebönen
• Claes-Göran Bergstrand, Sverigebönen
• Patrik Sandberg, Sverigebönen
• J. Gunnar Olson, ICCC
• Jan Sturesson, ICCC
m.fl.
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Praktisk information

• Citykyrkan Stockholm

 Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 10

 www.cks.se

• Anmälan senast den 20 april.

 Anmälan sker på www.rustad2016.se genom att välja bland följande alternativ:

  - Deltagande – inkl. fika (per person) 425kr

  - Lunch – lördag (per person) 100kr

  - Middag – lördag (per person) 100kr

 Betalning sker direkt genom ”kassan”, via hemsidan. 

• Boende

 Ev. boende ordnas av var och en. Vi kan dock föreslå följande alternativ, som finns inom  
 gångavstånd – eller sök via www.hotels.com:

  - Best Western Bentleys, Drottninggatan 77. Tel 08-14 13 95.  
   Ange bokningsnummer: 119327 för rabatterat pris om 1890kr/dubbelrum och natt   
   (gäller till den 29 mars eller så långt rummen räcker).

  - Hotel Birger Jarl , Tulegatan 8. Tel 08-674 18 10 eller bokning@birgerjarl.se 
   (ange bokningsnummer 2455106 för rabatterat pris om dbl.rum/natt: 1390:- eller    
   enkelrum/natt: 1140kr,  gäller t.o.m. 29 mars).        

• Parkering

 Bilparkering i området vid Citykyrkan sker lämpligast utmed gatorna, på anvisade platser.  
 Biljett löses i parkeringsautomater. De närmaste gatorna har ”röd” biljett och är dyrare än  
 ”blå” biljett som finns på gator några 100 meter längre bort från centrum.
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