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TORPKONFERENSEN 1-14 JUNI 
 

 
 
 
MIDSOMMARKONFERENSER! 
Snart är det dags för midsommarkonferenser! Det är konferenser som för 
många är livsavgörande. Den viktigaste förberedelsen för alla sommarens 
konferenser sker genom bön och fasta. Genom bönen och fastan vill vi 
bana väg för det som Gud har tänkt. Därför vill vi be dig att vara med, och 
att uppmuntra andra att också vara med, i bön och fasta under perioden 
1-14 juni.  
 
Den här bön- och fastekalendern är för Torpkonferensen, men vi vill 
uppmuntra dig att även ta med midsommarkonferenserna på 
Ralingsåsgården, Dalagården, Arnemarksgården och Hjälmaregården i din 
bön och fasta. Mer information om respektive konferens hittar du på 
hemsidorna.  
 
 
 

FASTA 
Vi har olika vana av att fasta och du kan välja om du vill fasta en eller flera 
dagar. Vilket sätt du fastar på väljer du också själv. Vi fastar både för att 
ge oss själva och för att få tid till mer bön. Eleonore Gustafsson, pastor i 
Ryttargårdskyrkan, skriver så här om att fasta:  
 
”Att fasta innebär att man avstår från något som påverkar sinnena, t.ex. 
mat, sömn, sexualitet, relationer, tal, hörsel, syn. Under fastan påminner 
vi oss om att vi skall söka Guds rike först. … Det är bättre att fasta från 
något litet som håller i fyrtio dagar och som gör mitt hjärta mjukt än att 
fasta från något stort som kanske ändå inte håller i längden. Man kan 
t.ex. fasta från att ha sylt på gröten, från att använda facebook, att lyssna 
på musik när man kör bil, från kött på fredagar, exemplen är otaliga – var 
kreativ!” 
 
Vill du lyssna på undervisning om att fasta hittar du det på: 
http://www.ryttargardskyrkan.se/podcast/index.php?cat=Predikan&page
=3. Den 17 febr 2013 predikade Elonore Gustafsson om fastan.  
 
Några råd till dig som fastar: 

 Var vis och förståndig. Ta inte längre tid än du lovat.  

 Fasta inför Herren. Det är ett löfte till Gud först och främst. Matt 
6:16-18 

 Be om lyhördhet. Lyssna på Gud. 

 Låt din fasta bli ett offer. Till exempel om du aldrig äter kvällsmat 
är det inte en fasta att hoppa över ett kvällsmål. Sann fasta är ett 
offer. 

 Var specifik med både din fasta och bön. Be enligt bönelistan för 
enhet i bönen. 

 Lita på att den helige Ande är vår hjälpare. Vi behöver Guds 
Andes hjälp under vår fasta och bön. 

 Anteckna det du upplever Gud säger till dig. 
 

http://www.ryttargardskyrkan.se/podcast/index.php?cat=Predikan&page=3
http://www.ryttargardskyrkan.se/podcast/index.php?cat=Predikan&page=3


BÖNELISTA 
 
Måndag 1 juni 
Be utifrån årets temat ”Älska alla folk” 
Årets tema ”Älska alla folk” vill vi lyfta fram alla människors lika värde. Vi 
vill lyfta fram att oavsett ålder, etniska bakgrund, funktionshinder, kön, 
ålder, sexuell läggning eller social status är vi älskade av Gud och kallade 
att älska andra. Det är en radikal kallelse för oss kristna att gestalta den 
kärleken. Temat handlar också om att Gud är en sändande Gud, som 
kallar oss som en del av Hans verk att gå ut till alla folk. I mångfalden blir 
Gud synlig och en profetisk bild träder fram, som en dag fullt ut blir 
verklighet:  
”Därefter såg jag, och se; en stor skara som 
ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar 
och länder och språk.” (Upp. 7:9) 
 
Tisdag 2 juni 
Be för kvällsmötena, talare, mötesledare och andra medverkande.  
De som kommer att predika är: 
Måndag: Egil Svartdahl 
Tisdag: Josefin Fållsten 
Onsdag: Julian Richards 
Torsdag: Sarah Richards 
Fredag: Joakim Lundqvist 
Lördag: Daniel Norburg 
Söndag: Julian & Sarah Richards 
 
Onsdag 3 juni 
Be för nattmöten, talare, mötesledare och andra medverkande. 
De som kommer att predika är: 
Måndag: Martin Davén 
Tisdag: Ida Maria Brengesjö 

Onsdag: David Axelsson 
Torsdag: Sara Roos 
Ansavarig för arbetet med nattmötena är Olivia Liebgott. 
 
Torsdag 4 juni 
Be för bibelstuder och för- och eftermiddagsgudstjänster, talare, 
mötesledare och andra medverkande. 
De som kommer att undervisa är: 
Tisdag: Egil Svartdahl 
Onsdag: Niklas Holmefur 
Torsdag: Eleonore Gustafsson 
Fredag: Joakim Lundqvist 
Lördag fm: Victor John, missionärer från hela världen 
Lördag em: Stefan Abrahamsson, Micael Grenholm och Cahtrine Nygren 
Söndag: Joakim Hagerius 
 
Fredag 5 juni 
Be för de som leder den gemensamma musiken 
Hasse & Kristine Arapovic Lindetorp med team 
Ellen Vingren med team 
Joakim Henriksson med team 
Andreas Wistrand med team 
 
Lördag 6 juni 
Be för seminarierna, talare och andra medverkande. 
Årets tema ”Älska alla folk” är ett aktuellt budskap med många 
dimensioner. Det märks också genom årets seminarier där det handlar 
om att möta såväl sekulariserade svenskar, utsatta kvinnor, människor 
med annan tro och bakgrund eller andliga sökare i subkulturer och 
alternativa livsstilar. Dessutom finns en rad seminarier som vägleder och 
inspirerar på andra sätt: livsberättelser, bibelfördjupning, relationer, 
församlingsliv, internationell utblick, vägledning... Mer information om 
seminarierna hittar du här. 

http://www.torpkonferensen.nu/program.html


Söndag 7 juni 
Be för barnkonferenserna. 
Småbarnssång 0-3 år under ledning av Emma Olofsson och Frida Öberg.  
Kalas 4-8 år med teamet från Betaniakyrkan i Åbytorp och Irén Björnell 
och ett gäng från Kungsportskyrkan i Huskvarna. 
Schvung! 9-12 år med Jörgen Lithell och och Urban Hussmo med vänner 
och Therése Hovlund med team. 
 
Måndag 8 juni 
Be för ungdomskonferensen, Diggit och trädgården. 
Diggit: Ett nytt tonårsmöte som riktar sig till den som är 11 år och uppåt.  
I Diggit undervisar Angeline Leetmaa, Josef Norresjö, Helena Magnusson , 
Fredrik Linde m fl. 
För arbetet med Diggit ansvarar Angeline Leetmaa. 
Tonårsmötet: I tonårsmötet vill vi lära känna Gud bättre, se vad han gör i 
våra liv och söka redskap för hur vi kan älska människor som Jesus 
älskade, i handling och i sanning. Tonårsmötena riktar sig till den som går, 
eller är på väg att börja gymnasiet, men alla som vill är välkomna att vara 
med!  
I tonårstältet undervisar Eva- Marie Ekström, David Fiske, Katrina 
Stephan, Joakim Lundqvist, Fredrik Lindé, m fl. 
Huvudansvarig för arbetet i Tonårstältet är Rebecka Werner. 
Trädgår’n: Trädgår’n är Torps egen fritidsgård och är i Tonårstältet. Det är 
öppet mellan de olika samlingarna. Trädgården är öppen för den som är 
13 år eller äldre.  
För arbetet med Trädgår’n ansvarar Johanna Wejde.  
 
Tisdag 9 juni 
Be för de Unga vuxna - våffeltältet 
Våffeltältet är en plats fylld av glädje och skratt men också utrymme för 
samtal, fika, Gudsmöten inspiration och utmaning. (Tidigare hette 
Våffeltältet 18-25 tältet) 
 

Onsdag 10 juni 
Be för de olika musikerna som medverkar på olika sätt i konferensen. 
Dynamic Vocal 
Hillsong STHLM 
Humming People 
IMK One Piece 
Barnkör under ledning av Therese Hovlund 
Michael Johnson med band 
Samuel Ljungblahd med gästartister 
Anders Jaktlund 
Torgny Gustavsson 
m fl. 
 
Torsdag 11 juni 
Be för allt praktiskt arbete inför, under och efter konferenserna och be 
för David Lindé och Knut-Bertil Nyström som är konferenssamordnare.  
 
Fredag 12 juni 
Be för bönearbetet på Torp och om nådens och bönens Ande i 
konferensen. 
Personlig förbön & bön för sjuka. I samband med bibelstudier, 
gudstjänster och nattmöten inbjuds det till förbön. Där finns också en 
avskiljd plats för bön för sjuka.Ansvariga för arbetet med den personliga 
förbönen är Rose-Marie Claesson, Robert Frosthage, Ingemar Strand, 
Edward Härgestam och Maritha Vilhelmsson. 
Strategisk förbön för konferensen. Från måndag kl 18.00 till söndag kl. 
20.00 pågår strategisk bön för konferensen i bönerummet under estraden 
i Ladan. Olika team ber i tretimmarspass mellan kl 06.00 till 00.00 varje 
dygn. Varje team leds av erfarna böneledare. Ansvariga för arbetet är 
Kristin Zetterlund, Stefan Andersson och Maritha Vilhelmsson. 
 
 
 



Lördag 13 juni 
Be för arbetet med själavård och andliga vägledning. 
Under Torpkonferensen finns själavårdare som lyssnar, ger råd och ber 
tillsammans med den som vill. Samtalen kan ha olika karaktär, bl a 
själavårdssamtal, förbönssamtal, rådgivningsamtal och samtal för par om 
äktenskapet, föräldraskap och familjerelationer.  
Be för de som arbetar med Själavården.  
Det finns också möjlighet till andlig vägledning – En hjälp att upptäcka 
Guds närvaro i vardagslivet. 
Be för Kjell Söderblom, Magnus Tunehag, Inga-Märtha Isacson, Eleonore 
Gustafsson, Josef Bergdahl ochDaniel Dalemo som arbetar med andlig 
vägledning. 
Från och med i år kallas det för Plats för själavård och andlig vägledning. 
(Tidigare kallades det för Oasen.) 
 
Söndag 14 juni 
Be för alla besökare, både de som är med i konferenserna på plats, men 
även de som följer den via olika medier. Be om att människor blir frälsta, 
upprättade, helade, om kallelsemedvetenhet, att Guds vilja får ske och i 
och genom konferensdeltagarna. 
 
Frågor och funderingar 
Har du några frågor eller funderingar angående bönekalendern eller bön 
och fasta får du gärna höra av dig till Maritha Vilhelmsson, 
bönekoordinator på EFK och böneansvarig på Torp. Du når henne på tel: 
070 101 10 06 eller  
maritha.vilhelmsson@efk.se. 
 
Mer information! 
Torpkonferensen: www.torpkonferensen.nu. 
Du kan även följa EFKbön på www.efkbon.wordpress.com och på twitter 
på @EFKbon. 
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