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 e
 konomi?
Crown Financial Ministries har utarbetat ett studieprogram som använts i
mer än 60 länder och miljontals människor har deltagit i dessa studier.
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Inbjudan till seminariedag
för pastorer och församlingsledare

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.”
John Maxwell,
författare och församlingsledare
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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?

Talarna

Hans Weichbrodt, Daniel Röjås,
Felicia Svaeren, Elon Svanell,
Peter Briscoe, Dave Rae

Seminariedagen
handlar om vad som enligt Bibeln är viktigt här i livet, hur vi bör leva när det
gäller vår levnadsstandard, ärlighet, skulder, givande etc.
Seminariedagen har som inriktning att lära oss förstå hur vi finner vägen
till ekonomisk frihet, och hur vi ska kunna förmedla detta till människor i
vår omgivning.
Mer information inom kort på 
www.crownlife.se.

Konferensbonus
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Anmälan kan göras via vår hemsida www.crownlife.se, eller posta denna
talong till Agape Sverige se adress på baksidan eller ring 08-60 30 949.
Bekräftelse på anmälan kommer att skickas.
Kostnad för seminariedagen inklusive lunch, fika och seminariematerial
285 kr.
Vi är tacksamma för anmälningar snarast, men senast den 31 augusti.
I anmälningarna skall följande uppgifter vara med:

Vägen till b
iblisk ekon
omisk

Tillsammans med seminariematerialet delar
vi ut varsitt exemplar av den helt nytryckta
boken Dina pengar räknas.
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Anmälan

Plats:

❏

Göteborg 9 september		

❏

Stockholm 10 september

Fakturaadress:
Församling / Organisation:_ ____________________________________

 

  


Namn:_ ____________________________________________________

Talarna i Göteborg
Hans Weichbrodt

präst i Svenska kyrkan och verksam som inspiratör inom Oasrörelsen.

Adress:_ ___________________________________________________

Elon Svanell pastor
Peter Briscoe

Holland, vice president för Crown i Europa. Tolkning till Svenska

Dave Rae USA, tidigare vice president för Apple i Canada,
		 och director för Navigatörerna, arbetar nu heltid för Crown Financial
		 Ministries som president för Global Field Division. Tolkning till Svenska

Talarna i Stockholm
Daniel Röjås föreståndare för pingstförsamlingarna i sydöstra Stockholm och pastor i
		 Tyresö pingstkyrka. Tidigare verksam i Ryttargårdskyrkan, Linköping.
Felicia Svaeren

chefredaktör Världen idag

Elon Svanell pastor
Peter Briscoe

Holland, vice president för Crown i Europa. Tolkning till Svenska

Dave Rae USA, tidigare vice president för Apple i Canada,
		 och director för Navigatörerna, arbetar nu heltid för Crown Financial
		 Ministries som president för Global Field Division. Tolkning till Svenska

Göteborg onsdagen den 9 september 2009 kl 09:30 – 16:30
Plats: Pingstkyrkan Diamantgatan 3 Västra Frölunda

Postnr:_____________________________________________________
Ort:________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________
Tel:________________________________________________________
Antal pastorer: _____

Antal ledare:_____

Antal företagare:_____

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

Stockholm torsdagen den 10 september 2009 kl 09:30 – 16:30
Plats: Royal Star Hotel Mässvägen Älvsjö

Namn:_ ____________________________________________________

