
Information 
Du anmäler dig genom att ringa tel. 0490–180 75 
mellan tis-torsdag kl. 9-12 eller gå in på 
www.marieborgskyrkan.se Följ länk till 
anmälningsformuläret. Du kan också skriva in 
följande i en webbläsare för att komma till  
anmälningsformuläret: https://bit.ly/35KFDNk


Konferensavgiften är 150 kr för de som är 18 år 
och äldre. Under 18 ingen avgift. 


Du kan köpa ett matpaket för hela konferensen. 
Lunch, kvällsmat och fika enligt programmet ingår 
då. 250 kr för de som är 15 år och äldre. 150 kr för 
de som är 6–14 år. För barn under 6 år ingen avgift. 
Det går att köpa enstaka fika på plats.


Du betalar via bankgiro eller Swish. 
Tjustkonferensens Bankgiro nr: 218–8795. 
Tjustkonferensens Swish nr: 123 331 13 70 
 
Under hela konferensen finns det aktiviteter för 
barnen, Ungdom med uppgift och lokala  förmågor 
ordnar - program presenteras vid start.


Sista dag för anmälan 9 mars.  
 
Marieborgskyrkans Församling  
Ängalundsgatan 8, 59335  VÄSTERVIK 
E-post: info@marieborgskyrkan.se. 
Tel. exp. tis-torsdag kl. 9-12 0490–180 75


13-15 mars 
Marieborgskyrkan 
Västervik

Tjustkonferensen 
Detta är tredje året för Tjustkonferensen, 
som är ett samarbete mellan kristna 
församlingar i Tjustbygden som vill sprida 
det goda budskapet om Jesus Kristus, att 
Gud vår skapare blev människa för att 
återupprätta gemenskapen mellan  
Gud och oss människor, rädda oss från att 
gå förlorade och i stället få evigt liv.  
 
Vi som samarbetar är Hagakyrkan i 
Gamleby, Pingstförsamlingen i Överrum 
och Pingstkyrkan och Marieborgskyrkan i 
Västervik.

Tjustkonferensen 2020

En konferens med fokus 
på den kristna 
församlingen, vår 
kallelse och vårt 
uppdrag.
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Årets program 13-15 mars 

Fredag 13 mars 

18.30 Varför tro att bibeln är kommunikation 
från Gud?  
- Stefan Gustavsson 
20.00 Fika

20.30 Ungdomsmöte - Jason Lindberg o 
UmU 

Lördag 14 mars 

09.00 Lovsång och morgonbön  
09.30 39 böcker och 929 kapitel - men vad 
är storyn i Gamla testamentet? 
- Stefan Gustavsson 
- Barnsamling startar - alla åldrar

10.15 Fika 

10.45 Är Gud en terrorist? Om gudsbilden i 
Gamla testamentet 

- Stefan Gustavsson 
- Barnsamling - uppdelning två 

åldersgrupper

11.30 Bensträckare  
12.00 Är Gud en terrorist? Om krigen i 
Gamla Testamente- Stefan Gustavsson 
13.00 Lunch

14.00 Dyrbarare än guld och ljuvligare än 
honung - Davids syn på Guds uppenbarelse 
- Stefan Gustavsson 
- Gympasal för barnen kl 14-16

14.45 Bensträckare  

15.00 Varför är profetians gåva viktig? 
Biblisk grund för användande av profetians 
gåva i församlingen. 

- John Derneborg 
15.45 Fika och tipspromenad 
16.45 Olika sätt på vilket Gud talar. Praktisk 
övning för moget bruk av den profetiska 
gåvan - John Derneborg 
17.45 Kvällsmacka  
18.30 Gudstjänst: Att tjäna i kraft bland 
sjuka och svaga - John Derneborg 
20.00 Mingel med ost/kex/frukt 
20.30 Ungdomsmöte - Jason Lindberg o 
UmU 

Söndag 15 mars. 

10.00 Nattvardsgudstjänst: Predikan Stefan 
Gustavsson, inledn/övnpass John 
Derneborg

Lovsång, bön, barn, ungdom 
Söndagsskola - leds av UmU

Avslutning  
12.30 Kyrkfika

Har du frågor eller vill veta mer ringer du: Per 
Bäckström 070 5430284 (Pingstkyrkan Västervik), 
Gert Gotin 070 4864202 (Hagakyrkan Gamleby), 
Henric Nilsson 070 1774129 (Pingstförsamlingen 
Överum) eller Christer Elvin 070 9654421 
(Marieborgskyrkan Västervik). 

Årets gäster 
Stefan Gustavsson. Director för 
Apologia, Centrum för kristen 
apologetik. Affilierad högskole- adjunkt 
vid Johannelunds teologiska högskola i 
Uppsala. Tidigare generalsekreterare för 
Svenska Evangeliska Alliansen och 
direktor för CredoAkademin. Stefan är 
teolog och flitigt anlitad som föreläsare 

och debattör. Han är av många främst känd som apologet 
och sedan flera år en av Sveriges 
främsta företrädare för och 
försvarare av den kristna tron. 


John Derneborg. Pastor sedan 25 
år. Tjänar idag Pingstkyrkan 
Vänersborg. Krönikör i Världen  
idag. Inspiratör för New Wine 
Sverige. Har ett uppdrag att aktivera 

och förlösa 
människor i 
Andens gåvor och kraft. 


Jason Lindberg. Bygdens son, 
numera Jönköpingsbo. Tjänat som 
pastor i Värmland. Nyligen startat ett 
nytt missionsarbete. Är med och 
driver bloggen ”https://
www.ibelieve.se/"


Ungdom med uppgift, UmU Linköping 
Har sedan 2008, lärjungatränat 
människor från många olika länder 
och kulturer in i en djupare relation 
med Gud och utrustat dem till att 
bygga Guds rike i alla delar av samhället. 

OpenDoors, Sverige Kenneth 
Pettersson  
Open Doors är en internationell 
missionsorganisation som hjälper 
förföljda kristna över hela världen.
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