
HITTA FRAM 

Från Helsingfors-Vanda flygfält I- eller P-
tåget till Helsingfors järnvägsstation.  

Från Helsingfors järnvägsstation spårvagn 6 
eller 9 och kort gång till Kalevagatan 53. 

Tidtabeller och biljett via app som går och 
ladda ner via följande adress:  

https://www.hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter/
mobila-appar

Att tro och bekänna  
under reformationstiden och idag 

Bruk och missbruk  
av Luther 

NELA  2018 
25.10 – 27.10 2018 i Helsingfors 

PRAKTISK INFORMATION 

Symposiet NELA 18 hålls i Missionsstiftets 
lokaliteter ”Koinonian” intill Helsingfors 
centrum, Kalevagatan 53.  
Under dagarna serveras en lättare måltid i 
Koinonian.  Övriga måltider ombeds 
deltagarna sköta själva. Frukost torde intas 
på hotell av dem som bor på det sättet. För 
middagen ger mötesarrangörerna förslag på 
restauranger i närheten. 

Deltagaravgift: 80 Euro 

Alla måltider i Koinonian totalt: 30 Euro  
 
Hotell  i Helsingfors centrum:  Det går att 

söka via internet t.ex. booking.com;  
https://www.omenahotels.com/sv/; 

trivago; hotels.com/Helsingfors/hotell; 
m.fl.. 

Kontakt för NELA i Helsingfors:  

Halvar Sandell, tfn: +358-44-5736700, 
halvar.sandell(at)gmail.com 

Missionsstiftet, “Koinonian”, 
Kalevagatan 53

Helsingfors järnvägsstation

Omena hotels

https://www.omenahotels.com/sv/
https://www.omenahotels.com/sv/
https://www.hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter/mobila-appar
https://www.hsl.fi/sv/tidtabeller-och-rutter/mobila-appar


FÖREDRAGEN 

- Luther-tolkning i historiskt perspektiv 
med särskild hänsyn till utvecklingen i 
Tyskland och Danmark/Norge 

-  ”De två korgarnas teologi”  

- Nyare finsk Luthertolkning.  

- Luthersk hermeneutik 

- Antinomismen  

- Luther och det sköna 

- Luther, eskatologi och kyrkosyn 

- Wingrens bruk och missbruk av Luther  

Bland föredragshållarna:  professor Knut 
Alfsvåg, Professor Asger Höjlund, TD Tomas 
Bokedal, PhD Daniel Johansson, Docent 
Timo Eskola, TD Timo Laato, TD Anssi 
Simojoki, rektor Fredrik Sidenvall. 

TOLKNING OCH SPRÅK 

I de offentliga framträdanden förekommer 
följande språk: engelska, norska, danska 
(skandinavisk variant), svenska och finska. 
Simultantolkning till engelska, nordiska språk 
och finska.

PROGRAM 

25.10  
Ankomst mitt på dagen lunchtid 
Kl. 13 föredrag. Efteråt kaffe med tilltugg 
Sedan föredrag 
Därefter paus och sedan ett kvällsföredrag 
kl. 21 Completorium 

26.10  
kl. 9 Laudes  
Under förmiddagen två föredrag 
Under eftermiddagen en paneldebatt 
Två lättare måltider ges under dagen 
Paus  
På kvällen föredrag  
kl. 21 Completorium 
 
27.10  
kl. 9.00 Laudes  
Två föredrag mellan dem kaffe 
Mitt på dagen en lätt måltid 
Därefter ett föredrag 
Jämte sammanfattning av det som förekommit på 
symposiet 
Avslutning NELAs ordförande Knut Alfsvåg  

Detaljprogram för symposiet följer senare. 

INFO OM NELA 

Nordeuropeisk Luther Akademi – The North 
European Luther Academy är grundad 1997 
och registrerad som förening 1998.  

The members of the board of NELA commit 
themselves to following statements of 
foundations: Our mission is, on the 
foundation of The Holy Scripture and in 
faithfulness to the Evangelical-Lutheran 
Confessions (The Book of Concord), to 
pursue dynamic theological research and 
education, that rediscovers treasures in the 
theological heritage of our Churches and 
confronts the biblical truth wit today’s 
questions. 
 
Nelas styrelseordförande är professor Knut 
Alfsvåg, Stavanger. I styrelsen ingår i övrigt: 
pastor Jan Bygstad, Bergen, rektor Fredrik 
Sidenvall, Göteborg, PhD Daniel Johansson, 
Göteborg, pastor Leif G. Jensen, Århus, 
sognepraest Karsten Christensen, 
Harbooere i Danmark, pastor Hannu 
Lehtonen, Soini i Finland och pastor Halvar 
Sandell, Helsingfors, Erik Okkels, Tromsö 


