
LOVSÅNG & KREATIV

 

Kreativ: Bygga en kreativ gemenskap - mer än bara lovsång. Alfred 
Nygren och Anders Alfredsson. Anders Alfredsson och Alfred Nygren delar sina tankar 
och erfarenheter kring att forma en bredare kreativ kultur i den lokala församlingen. Lovsången är det 
dominerande uttrycket i våra gemenskaper, men hur ser vi till att bygga gemenskaper som ger utrymme åt fler 
kreativa uttryck, där konst, dans, media m.m. hjälper till att forma gudstjänster där det är lätt för människor att 
möta Jesus.

FREDAG 15.30-16.50  
Lovsång: Developing a Worship Culture – Martin Donovan (tolkas ej till 
svenska) Martin Donovan är lovsångspastor i All Saints Church i London. Han kommer dela sina erfarenheter 
kring att bygga ett lovsångsarbete i en lokal församling och att skapa en kultur som främjar passionerad 
tillbedjan. 
 
Kreativ: Dans och helande – Sanna Alfredsson. 
Dans är ett kommunikationsmedel, precis som ord. Gud både hör och ser oss och därför kan vi använda dans 
som ett sätt att be. Om du är nyfiken på hur man kan använda dans som förbön är du välkommen på denna 
workshop! Workshopen består av improviserad dans och passar både för dig som har stor dansvana och dig 
som aldrig dansat tidigare. Kom i mjuka kläder som du kan röra dig fritt i. 

Lördag 14.00-15.20
Lovsång: Serving Your Church Well – Martin Donovan (tolkas ej till svenska) 
Martin Donovan är lovsångspastor i All Saints Church i London. Han kommer dela sina erfarenheter kring att 
bygga ett lovsångsarbete i en lokal församling och att skapa en kultur som främjar passionerad tillbedjan. 

Kreativ: Konst och helande – Anders Alfredsson
I Bibeln kan man vid flertalet gånger se hur Gud använder konst som ett verktyg för att hela människor till 
ande, själ och kropp. Under denna workshop kommer vi profetera genom konst, ge kunskapensord genom 
konst och be för varandra genom konst. Du behöver inte ha någon konstnärlig förkunskap, men det är bra om 
du har med dig papper och penna.

Lovsång- och det kreativa spåret är en plats för dig som står i någon sorts lovsångsarbete i 
den lokala församlingen. Sångare, musiker, tekniker, dansare och konstnärer - kom och få 

nya vänner och bli utrustade i ditt arbete. Spåret hålls i Gymnasiehallen bakom arenan.

TORSDAG 13.15 Nätverkslunch på Quality Hotel
Lunch för dig som är engagerad i lovsång & kreativitet i gudstjänst i din församling och som är nyfiken på New 
Wines nätverk för lovsång & kreativitet. Varje år så gör New Wine några lokala arrangemang för lovsångsledare 
och kreativa människor. Nätverksträffen ger dig hjälp att komma i kontakt med andra människor som brinner 
för samma sak som du gör. Få chans att mötas och få information om vad som är på gång i de olika regionerna. 
Lunchbiljett måste ha köpts innan konferensens start i bokningssystemet.

TORSDAG 15.30-16.50 
Lovsång: Worship Leading 101 – Martin Donovan (tolkas ej till svenska) 
Martin Donovan är lovsångspastor i All Saints Church i London. Han kommer dela sina erfarenheter 
kring att bygga ett lovsångsarbete i en lokal församling och att skapa en kultur som främjar 
passionerad tillbedjan.
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Torsdag 15.30-16.50 
Jesus’ Kingdom and the Spirit - Paul Harcourt (Tolkas ej till 
svenska)
Some people think that the renewing work of the Spirit is an optional experience 
that we can add to our existing theological ideas about God, humanity, Church, etc.  
Instead the Spirit “leads us into all truth”, and at the heart of New Wine there is a 
biblical, coherent and academically-credible theological vision. This seminar aims to 
be inspiring and accessible for every disciple, not only pastors and leaders.

Fredag 15.30-16.50 

Guds ord är tillförlitligt och fyllt av kraft  
– Hans Wolfbrandt
Ett seminarium om Bibelns tillförlitlighet och kraft.

Lördag 14.00-15.20 
Helig Ande – Ingemar Andersson
På samma gång eld och vatten. Vem är den helige Ande? Hur uppfattade de första 
lärjungarna den verkligheten?
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Torsdag 15.30-16.50  
Att höra Guds röst – Daniel Thorvaldsson
Att höra Guds röst är en introducerande och samtidigt djupgående seminarium i att 
uppfatta Guds röst och tilltal till oss. Kommunikation är avgörande i en relation och 
detsamma gäller även i vår gemenskap med Gud. Jag hoppas att detta seminarium
ska hjälpa dig att utveckla en djupare relation med Gud och där vi tillsammans lär oss 
att urskilja Hans röst och be om mod att följa Hans tilltal i våra vardagsliv.

Fredag 15.30-16.50 
Tillbedjan i Guds rike – Lovisa Tholerud
Varför tillber vi? Vilken roll spelar tillbedjan i våra liv och i Guds rike och vad händer 
när vi tillber? Under detta seminarium talar vi om vår identitet som tillbedjare, vikten 
av att sätta Jesus i centrum istället för oss själva och vilken frihet det innebär för oss. 
Vi tittar på hur och varför tillbedjan och Guds Andes närvaro hänger ihop. Gud kräver 
inte vår tillbedjan, men han inbjuder oss till det – till ett möte, hjärta till hjärta, med 
honom själv. Precis som med den samariska kvinnan så inbjuder han dig idag och 
alla dagar till att utforska detta.

Lördag 14.00-15.20 
Helande – Benjamin Wolfbrandt
Jesus var känd för att hela, upprätta och befria människor, och han säger att samma 
tecken skall följa de som tror på Honom. Kom och lyssna på undervisning om att 
Gud vill och kan hela människor idag och han kallar dig att göra det tillsammans 
med Honom. Seminariet är ämnat till att vara bibliskt grundat, praktiskt, konkret och 
utmanande! 
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Torsdag 15.30-16.50 
Introduktion till förbönstjänsten  
– Ingemar & Linda Andersson
Praktisk undervisning om att be för och betjäna människor i samarbete med den 
helige Ande. Hur man kan göra om man vill skapa en attraktiv förbönskultur i en 
lokal församling. Om du vill prova på att vara förebedjare på konferensen är detta 
seminarium obligatoriskt om du inte redan varit på det vid annat tillfälle. 

Fredag 15.30-16.50  
Fördjupningsseminarium om förbön  
– Malin Zachariassen & Linda Andersson
Hur man betjänar människor i inre helande och befrielse med Guds frid som 
utgångspunkt. Linda och Malin delar med sig av sina erfarenheter.

Lördag 14.00-15.20  
Aktivering & träning i evangelisation och helande på 
gatan – Marianne & Johan Gustafsson, Patricia Ask &  
Samuel Westergren
Vi går ut och betjänar människor på stan. Under trygga former ges handledning och 
träning som hjälper oss att växa i evangelisation. Vi tränar på olika ”ingångar” till att 
betjäna människor med evangelium, dels genom helande, men också genom det 
profetiska. Vi provar på att föra ett samtal om tro utifrån Paulus som förebild. Vi möts 
först till en introduktion i seminarielokalen innan vi beger oss ut på stan tillsammans. 

UNGDOMSSPÅRET
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Torsdag 15.30-16.50   

Hur delar vi med oss av Jesus till människor 2019  
– Samuel Westergren 
Goda nyheter! Ett seminarium om hur vi delar Jesus med människor genom ord, 
handling och kraft. Hur kan vi berätta för vänner och främlingar om vad Jesus gjort på 
korset och i våra liv? Hur ber vi och profeterar över personer som inte känner Jesus? 
Allt detta kommer vi prata om i detta seminarium. 

Fredag 15.30-16.50  
Identitet –  Miguel Kristiansen 

Lördag 15.30 

 Outreach – Carl-Oscar Horgby
Gud älskar människor och sänder idag ut sina lärjungar att utbreda Guds rike! Under 
outreachen kommer vi att gå ut i Vänersborg för att profetera och be för sjuka.
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Torsdag 15.30-16.50   

Att mobilisera bön & resa upp bönealtare i församlingen  
– Karin Malmström & Patricia Ask
Gud vill fylla din stad, din ort, din stadsdel med sin härlighet. Han har en kallelse och 
en plan för den plats du bor på. Räcker bönealtaret till för att kallelsen över orten ska 
kunna uppfyllas? Vi lägger en biblisk grund för bön och delar erfarenheter av bön och 
att mobilisera bön i församlingen. 

Fredag 15.30-16.50  
Tjänstegåvorna i församlingen: Jesu gåvor i funktion  
– Paul Orlenius
Jesus har fördelat sina gåvor till var och en i sin församling, men endast tillsammans 
blir vi helheten som gestaltar Jesus i världen. I detta seminarium får du hjälp att 
upptäcka mer av den unika sammansättning av gåvor som Jesus lagt ned i dig, och 
hur vi kan mogna och stå tillsammans i våra olikheter så att församlingen blir mer lik 
Jesus. (Gör gärna testet på fivefoldsurvey.com innan seminariet)

Lördag 14.00-15.20  

 Tjänstegåvorna i arbetslivet – David Johansson
De gåvor eller funktioner som vi ofta beskriver som “tjänstegåvor” och beskrivs i Ef 
4 har Gud gett till hela församlingen ”för att utrusta de heliga till att fullgöra sin 
tjänst att bygga upp Kristi kropp.” Hur ser det ut när en apostel jobbar på Coop eller 
en herde på Electroskandia? Välkommen till en interaktiv workshop där vi delar 
erfarenheter och ber för varandras tjänst i vardagen! 

LEDARSKAP
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Torsdag 15.30-16.50  
Ledarskap som formar lärjungakultur  
– Julia Wellstam & Philip Nykvist 
All form av kristet ledarskap syftar till att utbreda Guds rike genom att göra lärjungar. 
Hur skapar vi en kultur där människor växer i lärjungaskap och själva är delaktiga 
i att göra lärjungar? Hur kommer vi bort från konsumtionskulturen, för att istället 
skapa förutsättningar för andlig mognad? Med Jesus som modell kommer vi titta på 
hur vi kan bygga en kultur där lärjungar gör lärjungar. Välkommen till ett interaktivt 
seminarium där vi även delar med oss av egna erfarenheter samt ger vidare av några 
av de verktyg som vi arbetar mycket med. 

Fredag 15.30-16.50  

Coachande ledarskap - David Johansson 
”Coachande ledarskap” är ett populärt begrepp just nu, men är det egentligen inte 
det Bibeln har undervisat oss om i 2000 år? Varför är det viktigt med coachande 
ledarskap? Hur kan det se ut? Välkommen till ett interaktivt seminarium där vi delar 
erfarenheter och ber för varandra!

Lördag 14.00-15.20  
Hållbart ledarskap – Magnus Davidsson
360 ledaren; Hur leder man uppåt, nedåt, teamet och sig själv på ett målmedvetet, 
trovärdigt och uthålligt sätt. Ledarens största tillgång är sitt förtroendekapital. 
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Torsdag 15.30-16.50  
Att söka efter mer av Gud – John & Melissa Derneborg
Praktiska råd kring ett liv i bön.

Fredag 15.30-16.50  
Kunskapens ord & trons gåva – Björn Fredriksson 
Du får lyssna till undervisning om de här andliga nådegåvorna som omnämns i 1 
Kor.12:8-10 och ta del av personliga vittnesbörd. Det kommer även ges möjlighet 
till att praktisera dessa gåvor. Förhoppningen och målet är att du själv ska komma i 
funktion.

Lördag 14.00-15.20  

Kraftgärningarnas gåva idag – Per-Eive Berndtsson
En av de nio övernaturliga gåvorna i 1 Kor. Är kraftgärningarnas gåva – en gåva som 
många kristna känner sig obekväma med. I seminariet försöker vi förstå gåvans olika 
dimensioner och hur den uttrycks och praktiseras.  

I VÅR SAMTID
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Torsdag 15.30-16.50  
Jesus’ Gospel of the Kingdom: Good News NOW for the 
Poor – Bruce Collins (Tolkas ej till svenska)
The Holy Spirit-led recovery in more recent times of a much fuller New Testament 
understanding of Jesus’ Kingdom gospel has opened our eyes to the economic 
potential of the gospel to lift poor people sustainably out of poverty. In this seminar 
Bruce will develop this theme, and illustrate it with his direct experience of 
involvement with Just Earth, a new movement that integrates evangelism, discipling, 
wealth creation and community transformation through church-recruited and 
pastored Farm Schools. Working in Western Kenya through local churches since 
2005, it has already seen major Kingdom impact on tens of thousands of lives in 
poor farming communities. It has now won the enthusiastic support of the Anglican 
Archbishop of Kenya and the leaders of both the Kenya Assemblies of God and 
Pentecostal Assemblies of God Church denominations, and has spread into Uganda 
and Haiti through Swedish and US partner churches.

Fredag 15.30-16.50  
Se tidens tecken och lev vist – Per-Eive Berndtsson
Vad är det som händer i vår omvärld? Hur skall man tyda det som sker i ljuset av Guds 
ord? Seminariet vill ge dig insikter, handlingsberedskap och frimodighet att möta en 
tuff framtid, tillsammans med Herren.

Lördag 14.00-15.20  
Lärjunge i Sverige: utmaningar idag – Stefan Swärd
Att vara en lärjunge till Jesus i dagens Sverige är en stor utmaning. Det är många 
röster i tiden. Det är mycket tryck och opinionsbildning i olika riktningar. Det är också 
en andlig kamp där onda makter drar i helt annan riktning än efterföljelse till Jesus. 
Detta seminarium tar profeten Daniel som utgångspunkt, och jämför vår tid med 
hans tid. Daniel har mycket att lära lärjungen i Sverige årgång 2019, om att leva ett 
radikalt kristet liv i en miljö som inte alls uppmuntrar till en sådan livsstil.
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Torsdag 15.30-16.50 
Troendes gemenskap ( ۳۷ - ۳۲ : ۴ نالوسر لامعا )  نارادنامیا تکراشم    

Annahita Parsan – حیسم
 

Fredag 15.30-16.50 
Under och tecken ( ۱۶ -۱۲ : ۵ نالوسر لامعا )  تازجعم  و بئاجع  
– Annahita Parsan
 

Lördag 14.00-15.20 
Troendes lidande  ( ۵ -۱ : ۱۲ نالوسر لامعا )  نارادنامیا رازآ و تیذا  

– Annahita Parsan

Lördag 15.40-17.00 (Seminarielokal 10, en trappa upp vid konferensbyrån)
Paulus evangelium ( ۲۷ - ۲۶ : ۲۸ نالوسر لامعا )  سلوپ تراشب  

– Annahita Parsan
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Torsdag 15.30-16.50 
Troendes gemenskap – Annahita Parsan
 

Fredag 15.30-16.50 
Under och tecken – Annahita Parsan
 

Lördag 14.00-15.20 
Troendes lidande  – Annahita Parsan

Lördag 15.40-17.00 (Seminarielokal 10, en trappa upp vid konferensbyrån)
Paulus evangelium – Annahita Parsan



WORKSHOPS
Lördag 15.40-17.00 Tid för workshops eller socialt umgänge! 

Praktisk helandeworkshop Plats : Gymnasiehallen
Workshop där du får praktiska tips och råd om hur du ber för sjuka och där vi 
tillsammans praktiserar.
Ansvariga: Benjamin Wolfbrandt studerar teologi och är aktiv i Linnéakyrkan, 
Göteborg. John Derneborg är pastor i Pingstkyrkan, Vänersborg.

Praktisk profetisk workshop Plats : Gymnasiehallen
Välkommen till en praktisk workshop där du får mer tid att träna dig. Fokus kommer 
ligga på praktiska övningar. Därför är det en fördel om du har viss förståelse om vad 
Bibeln säger om att höra Gud och det profetiska. Vi tar oss tid att lära oss av varandras 
processer - om hur vi kan ställa följdfrågor och ännu mer tydligt både att höra Guds 
röst och hur och när vi delar ord till andra. Hur kan vi vara kreativa när vi lär oss 
uppfatta vad Gud vill, säger och gör. Vi hoppas även ge tid och möjlighet för frågor 
som du har med dig.
Ansvariga: Kim & Johan Brynte. Kim är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö. Johan är 
kontaktperson för Streams-kurserna i Sverige (Konsten att höra Gud, Understanding 
Dreams & Visions). Båda ingår i ledningsteamet för förbönen under sommarkonferen-
sen.

Sverige 365 – ett år av bön Plats: Gymnasiehallen (övervåningen)
I September 2019 börjar en 24/7 bönestafett i Sverige. Vi täcker tillsammans landet 
i bön dygnet runt i ett år. Under workshopen berättar vi om hur du/din församling/
sammanhang kan delta genom att ansvara för en bönevecka. Vi tar även tid att be 
profetisk för vårt land genom den Helige Andes ledning.
Ansvariga: Christian Samuelsson, Amanda Göransson, Beatrice Andersson.
Christian bor i Aneby och arbetar på organisationen Team med uppdrag och har 
hand om bönearbetet på Ralingsåsgården. Han har funnits med på New Wine 
under flera år och verkat i den strategiska bönen. Amanda bor i Stenungsund och 
är författare till boken ”Guds kvinnor res er”. Hon är med i ledarskapet för 24/7 
Sverige och har organiserat 24/7 böneveckor i Göteborg sedan 2014. Beatrice läser 
pastor- och ledarprogrammet vid ALT i Örebro. Hon är del av husförsamlingsnätver-
ket Eklesia som årligen ordnar två 24/7 böneveckor tillsammans med församlingen 
Mötesplatsen. 

New Wine Nätverkstid Plats: NWs monter i Arenan 
Kom till New Wines monter vid ingången till stora hallen och samtala med represen-
tanter från styrelsen eller från din region. Har du frågor angående New Wine, vill vara 
en del av nätverket på något sätt eller lära känna oss? 

LUNCHER PÅ 
QUALITY HOTEL



LUNCHER PÅ 
QUALITY HOTEL

Torsdag kl. 13.15  
Nätverkslunch New Wine Lovsång & Kreativ  
Lunch för dig som är engagerad i lovsång & kreativitet i gudstjänst i din församling 
och som är nyfiken på New Wines nätverk för lovsång & kreativitet. Varje år så gör New 
Wine några lokala arrangemang för lovsångsledare och kreativa människor. Nätverks-
träffen ger dig hjälp att komma i kontakt med andra människor som brinner för sam-
ma sak som du gör. Få chans att mötas och få information om vad som är på gång i 
de olika regionerna. Lunchbiljett måste ha köpts innan konferensens start i boknings-
systemet. 

Fredag kl. 13.15 
Pastorslunch 
Lunch för dig som är pastor/präst i församlingstjänst. Lunchen kostar 140:- och köps 
i konferensbyrån senast onsdag kväll. Tid för nätverkande med andra pastorer, äta 
en god lunch och få inspiration från Paul Harcourt, nationell ledare för New Wine i 
England.
 
Lördag kl. 13.15 
Företagslunch 
Lunch för dig med ledarfunktion inom företagsvärlden. Lunchen kostar 140:- och köps 
i konferensbyrån senast torsdag kväll.

Talare är Per-Olof Eurell som har en gedigen erfarenhet av ledarskap  inom före-
tagsvärlden. Han är nu VD och delägare i Anecta, som jobbar med transaktioner av 
företag. Per-Olof är även ordförande i ett antal organisationer och bolag som t.ex. 
Focus Business School och Världen idag. Han är även författare till några kristna un-
dervisningsböcker, predikant, föreläsare m.m.



SEMINARIETALARE

Lovsång & Kreativ
Martin Donovan: Lovsångspastor i All Saints Church i London.
Alfred Nygren: Pastor i Citykyrkan Stockholm, ansvarig för lovsång i New Wine.
Sanna Alfredsson: Jesusälskare, fru, småbarnsmamma och dansare som brinner för att 
människor ska möta Guds kärlek. Hemmahörande i Kungsportskyrkan, Huskvarna, och 
tillsammans med sin man, Anders, ansvarig för New Wine Kreativ.
Anders Alfredsson: Bild- och musiklärare som älskar Gud och älskar att skapa tillsammans med 
Honom. Bosatt i Jönköping tillsammans med sin fru, Sanna, och sina två små döttrar.
 

1 New Wine Teologi
Paul Harcourt: Nationell ledare för New Wine England
Hans Wolfbrandt: Nationell ledare för New Wine Sverige, kyrkoherde Svk Lysekil, sexbarnsfar 
samt stolt Arsenalsupporter.
Ingemar Andersson: Stolt östgöte, har tre barn och är pastor tillsammans med sin fru Linda i 
Frikyrkan Rörvik.

2 New Wine Intro
Daniel Thorvaldsson: Föreståndare i Vallhamrakyrkan i Sävedalen (Göteborg) och har en passion 
att se Guds församling vara allt det som Han har skapat henne att vara! Andra passioner i livet är 
hans fru Miriam och deras barn Joshua och Agnes. Till vardags älskar Daniel även vrakdykning.
Lovisa Tholerud: Pastor och lovsångsledare i Linneakyrkan i Göteborg. Hon har tidigare arbetat i 
Citykyrkan i Stockholm som kursledare för bibelskola och lovsångslinje, och har senaste fyra åren 
varit med och lett lovsång inom New Wine.
Benjamin Wolfbrandt: Studerar teologi vid Göteborgs universitet och är med i Linneakyrkan i 
Göteborg. I Linneakyrkan undervisar och predikar han samt är med i förbönsarbetet.

3 Betjäning
Ingemar & Linda Andersson: Tjänar som pastorer i Frikyrkan Rörvik, har tre barn och brinner för 
att utrusta och träna människor att komma i funktion i Guds rike.
Malin Zachariassen: Arbetar som sjuksköterska och är engagerad i Malmö Pingstförsamling. 
Hon har under några år varit med och ansvarat för betjäningen i sommarkonferensens Bönetält & 
Drömträdgård.
Marianne & Johan Gustavsson: Båda två pastorer i Vänersborgstrakten med hjärta att nå nya 
mänskor, varit engagerade i New Wine under många år.
Patricia Ask: Församlingsplanterare (One Way Church) i Hallonbergen med ett hjärta för att nå 
de förlorade och deras stadsdelar med evangelium. Aktiv i New Wine sedan många år tillbaka.
Samuel Westergren: Arbetar med organisationen Reach samt festivalen Ära, bosatt i 
Huskvarna med fru och snart två barn.



4 Ungdom
Samuel Westergren: Arbetar med organisationen Reach samt festivalen Ära, har tidigare varit med 
som ledare för New Wine Ung under flera år.
Miguel Kristiansen: Har studerar på bibelskolan Bethel i USA i 3 år. Är idag bosatt utanför Kalmar 
där han är aktiv i en församling. Han har tidigare varit med i tv-programmet Paradise Hotel Norge 
innan han blev frälst.
Carl-Oscar Horgby: Calle är en 25 år gammal teologistudent, aktiv i Motala Baptistförsamling och 
med i New Wine Ungs ledningsteam.

5 Församling
Karin Malmström: Församlingspedagog i svenska kyrkan Lysekil &amp; har under många betjänat i 
strategisk bön &amp; förbön under New Wines sommarkonferenser.
Patricia Ask: Församlingsplanterare (One Way Church) i Hallonbergen med ett hjärta för att nå de 
förlorade och deras stadsdelar med evangelium. Aktiv i New Wine sedan många år tillbaka.
Paul Orlenius: Gift med Therese och de har tre barn. Paul är del av New Wine ledningsgrupp och är 
pastor och föreståndare i Citykyrkan Stockholm.
David Johansson: Jesus-efterföljare, make, pappa, coach, företagare, teolog och lovsångsledare 
med passion för Guds rike och härlighet! Tillhör Mötesplatsen i Örebro.

6 Ledarskap
Julia Wellstam: Arbetar som lägerpastor på Hjälmargården och är församlingsplanterare i Kingdom 
House Örebro. Gift med David och har två
barn.
Philip Nykvist: Församlingsplanterare i Kingdom House Öerbro och arbetar till vardags som 
elektriker. Gift med Linnéa och har ett barn.
David Johansson: Jesus-efterföljare, make, pappa, coach, företagare, teolog och lovsångsledare 
med passion för Guds rike och härlighet! Tillhör Mötesplatsen i Örebro.
Magnus Davidsson: Föreståndare i Lugnetkyrkan sen 14 år tillbaka. Har hjärta för lärjungaskap och 
ledarskap. Uppmuntrar, utrustar och
vägleder gärna ledare.

7 Bön & Andens gåvor
John & Melissa Derneborg: John är pastor i Pingstkyrkan Vänersborg och inspiratör för New Wine. 
Melissa arbetar som lärare och är med i Pingstkyrkan.
Björn Fredriksson: Pastor och församlingsföreståndare i Salemkyrkan Vargön och ledare inom New 
Wine. Han har lång erfarenhet av att undervisa om och fungera i Andens gåvor.
Per-Eive Berndtsson: Präst och bibellärare i Kornhillskyrkan Halmstad, författare och blivande 
resetalare på deltid.

8 I vår samtid
Bruce Collins: Has served as an Anglican vicar in London for many years and has been responsible 
for the international work of New Wine. Now he lives in Wales and is the Director of the Just Earth 
project.
Per-Eive Berndtsson: Präst och bibellärare i Kornhillskyrkan Halmstad, författare och blivande 
resetalare på deltid.
Stefan Swärd: Teolog, författare och församlingsplanterare baserad i Stockholm.

9 Farsi
Annahita Parsan: Präst i Hammarbykyrkan, Stockholm. Håller i seminarierna på farsi.


