Allt handlar idag om ekonomi
såväl för oss privat som globalt. Man funderar över hur man bäst ska förvalta de pengar man tjänar och kanske lyckats spara, men också vilka
levnadsomkostnaderna är och hur man undviker stora utgifter och skulder.
Och hur ser Gud på min ekonomi?
Crown Financial Ministries har utarbetat ett studieprogram som använts i
mer än 60 länder och miljontals människor har deltagit i dessa studier.

C  L   
B iblis k Ekonom is k Fr ihet

Nu introduceras detta studieprogram i Sverige och på de konferensdagar
som anordnas får deltagarna vägledning i hur de i sina församlingar kan
undervisa om ”Vägen till biblisk ekonomisk frihet”.

”Crown Financial Ministries är det mest effektiva
studieprogram som någonsin använts för att utbilda
människor om hur de skall hantera pengar”.
Rick Warren,
pastor i Saddleback Church och
författare till boken Leva med mål och mening.

”Crown Financial Ministries är en av de mest
fantastiska globala Financial Ministries
jag känner. Crowns studieprogram
är ett måste för alla kyrkor.”

Va d s ä g e r B i b e l n o m f ö r v a l t a r s k a p
och ekonomisk frihet?

John Maxwell,
författare och församlingsledare
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för pastorer och församlingsledare

Malmö

den 27 maj 2010
i Immanuelskyrkan

Seminariet
handlar om vad Bibeln säger om pengar, förvaltarskap, rikedom, ärlighet,
skulder, givande och materiella ägodelar. Inte mindre än 2.350 verser i
Bibeln berör just dessa ämnen.
Arbetsmaterialet som är utformat för att användas i mindre studiegrupper i
församlingen, kommer att presenteras. Deltagarna erhåller förutom seminariematerialet boken Dina pengar räknas.
Medverkande

Anmälan
Anmälan görs via vår hemsida www.crownlife.se eller på bifogad talong
som sänds till Agape Sverige. Du kan också ringa tel: 08-60 30 949.
Vi är tacksamma för din anmälan snarast eller senast den 22 maj.
Bekräftelse på anmälan kommer att skickas.
Kostnad för seminariet inklusive frukostfika,
lunch och seminariematerial 150 kr.
I anmälningarna skall följande uppgifter vara med:
Plats:

❏

Malmö den 27 maj 2010

Fakturaadress:
Församling / Organisation:_ ____________________________________
Namn:_ ____________________________________________________
Tord Larsson ledare Agape Sverige, Crownlife
Adress:_ ___________________________________________________
Postnr:_____________________________________________________
Ort:________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________
Elon Svanell pastor

Dag: Torsdagen den 27 maj 2010
Tid: kl 09:30 – 12:30
Plats: Immanuelskyrkan
Köpenhamnsvägen 3, 217 43 Malmö

Tel:________________________________________________________
Antal pastorer: _____

Antal ledare:_____

Antal företagare:_____

Flera anmälningar med samma fakturaadress, skriv namnen på varje
deltagare:
Namn:_ ____________________________________________________

För den som önskar starta ett studieprogram i sin församling anordnas
en extra genomgång på 1 - 2 timmar efter lunchuppehållet Föranmälan
behöver inte göras.

Namn:_ ____________________________________________________
Namn:_ ____________________________________________________

