
Nytt liv - livet i Kristus 

Hva tenker du når du hører uttrykket «Nytt 
liv»? For kristne har det gjennom tidene fått 
et innhold bestående av flere sider.  

Vi sier ofte at frelsen er nytt liv her og nå. 
Brorson spør, «Hvor er troens brann?» 

Luthersk tradisjon har alltid hatt fokus på at 
det nye livet vi lever i Kristus setter oss inn i 
fellesskapet med alle de andre som tror på 
Ham. Men hva betyr dette egentlig? Og 
hvordan skjer det? 

Det nye livet har også en hvile i det fullbrak-
te frelsesverket - så man ikke brenner ut - 
og Jesu løfter om et evig rike. 

Det nye livet skaper en ny sang og tilbedel-
se, med en annen tone enn den vi er kjent 
med fra våre verdslige omgivelser. 

Det er vårt håp at årets temahelg skal 
være en hjelp til å finne mer ut om det 
nye livet vi eier i Kristus. 

 

Alle er hjertelig velkomne! 

Fredag 25. oktober 

19.00 Velkomst  
Foredrag (Gunnar Andersson) 
Troens brann 
 

(20.15) Foredrag (Tapani Simojoki) 
Nytt liv 

(21.30) Kveldsbønn 

 

Tidspunktene som står i parantes er om-
trentlige. 

Lørdag 26. oktober 

11.00 Foredrag (Tapani Simojoki) 
Fellesskap 

Pause 
 

17.00 Foredrag (Gunnar Andersson) 
Troens hvile 

18.00 Enkel kaffe 

18.30 Luthersk kirkeliv i Norden og Nord-
Europa 

 - Panelsamtale med Tapani Simojoki, 
Gunnar Andersson og Thor Henrik 
With 

(20.00) Foredrag (Tapani Simojoki) 
Tilbedelse 

(21.30) Kveldsbønn 

 

 

Søndag 29. oktober 

11.00 Gudstjeneste i Sállirsalen 
(Salarøyveien 270, 9003 Kvaløy). 

 Liturg Erik A.H. Okkels. 
Preken biskop Thor Henrik With. 
Flere medvirker. 

Tolking 

Foredragene til Tapani Simojoki blir 

holdt på engelsk, men det vil være 

mulig å følge foredragene oversatt til 

norsk ved bruk av eget tolkeanlegg/

øretelefoner. 

Praktiske opplysninger 

Sted: Fjellheim bibelskole, Mellomvegen 
96, Tromsø 

Overnatting og mat ordnes selv. Enkel kaffe 
og servering underveis. 



Gunnar Andersson 

pastor, Teol. cand. 

Tapani Simojoki 

pastor, cand. theol. 

NYTT LIV 

- livet i Kristus 

Gunnar Andersson er prest 
i Missionsprovinsen i Borås 
(Sverige), og inntil nylig var 
han prest for menigheten i 
Vännäs, Umeå. Andersson 
var en av de første preste-
ne som ble vigslet i Miss-
ionsprovinsen, allerede i 
2005. Andersson var i en 
periode redaktør for tids-
skriftet Kyrka och Folk. 

Gunnar Andersson er gift 
med Ailen, som er fra Nord-Troms. De har 
fire barn sammen. 

Tapani Simojoki er 
prest i ELCE 
(Evangelical Lutheran 
Church of England). 
Simojoki kommer fra 
en preste- og misjo-
nærfamilie i Finland, 
men har bodd hele 
sitt voksne liv i Eng-
land. Simojoki har i 
flere år undervist i 

Religionsstudier, og vært tilknyttet det lu-
therske Westfield House, som er et College 
og luthersk teologisk fakultet i Cambridge. 

Han har også eget radioprogram, Sunday 
Cantata, på Lutheran Radio UK. I radiopro-
grammet kombinerer Simojoki undervisning 
i luthersk spiritualitet med en kantate av Jo-
hann Sebastian Bach tilknyttet hver søndag i 
kirkeåret. 

Tapani Simojoki er gift med Sarah, og har fire 
barn. Temahelg i Tromsø 

25.-27. oktober 2019 

På Fjellheim bibelskole 
 

DelsiN 

Det  evangel i sk - l utherske s t i f t  i  N orge  

Ingen konferanseavgift, men gaver 

kan gis under konferansen eller til: 

1503.57.31706  

Det ev.-luth. stift i Norge 
2019 

Hvor kommer de fra? 

Missionsprovinsen i Sverige ble offisi-
elt startet i 2003, og har i dag ca. 15 
menigheter. Missionsprovinsen dan-
net i 2015, sammen med Missions-
stiftet i Finland og DelsiN, 
«Communion of Nordic Lutheran 
Dioceses», hvor de har fullt kirkefelles-
skap med hverandre. 

 
The Evangelical Lutheran Church 
in England (ELCE) har en historie 
tilbake til 1896, og har i dag ca. 20 
menigheter. ELCE og DelsiN, sam-
men med våre søsterstift, er på vei 
til å avslutte forhandlingene om 
fullt kirkefellesskap.  


