
GUDS KALLELSE
TILL ARBETSLIVET
Nordens folk visar vägen

VÄLKOMMEN!

Tvåspråkigt – allt tolkas till finska och svenska.

26.-28. APRIL 2019 I KARLEBY, FINLAND

Norden har genom tiderna varit ett föredöme i innovation och sam-

hällsstruktur. Kristendomen har haft en avgörande betydelse för denna 

utveckling. Guds ord och den bibliska människosynen har varit grunden 

som samhället byggts på. Vi tror att Gud kallar på Nordens folk till att 

influera världen också nu och i framtiden. Därför är ditt arbete och din 

arbetsplats viktig. Det är en platform där du får tjäna Gud och vara till 

välsignelse. 

FÖR VEM?
För alla i den privata och offentliga sektorn,

samt studerande.



Välkomna till Karleby, Finland, ICCC:s nordis-

ka konferens. Vi bjuder in kristna i arbets- och 

affärslivet från alla Nordiska länder att kom-

ma samman för att söka Guds lösningar på 

möjligheterna och utmaningarna i vår tid. 

Nordens kristna är kallade att vara ljus i arbetsli-

vet och föregångare i innovativa lösningar, som 

förändrar världen.

Nordens folk är en mycket speciell grupp 

människor i världen. Vi är sammanlagt bara 

ca 25 miljoner, men vi hör ändå till de främ-

sta i världen på nästan alla konkurrens- och 

välfärdsindikatorer. Vi befinner oss i spetsen för 

bland annat frihet, välstånd (BNP/person), jäm-

likhet, innovation, fungerande samhällsstruktur, 

utbildning och hälsovård. Korset på våra flaggor 

påminner oss om den starka kristna traditionen 

och de rötter som vår välfärd är byggd på.

Vi har också en lång erfarenhet av att förena 

tro och affärsliv. Hans Nielsen Hauge i Norge, 

Gnosjöandan i Sverige och den laestadianska 

entreprenörskapen i Finland är exempel på den 

kristna väckelsens inverkan på arbete och nä-

ringsliv och därigenom på samhället som hel-

het. Många uppfinningar har inspirerats av den 

Helige Ande och påverkat världen.

Trots alla framgångar ser vi också utmaning-

ar. Våra starka kristna värderingar möter idag 

kraftigt motstånd och laglösheten ökar i män- 

niskors hjärtan. Det som förut varit rätt vill man 

nu göra fel och vice versa. Men detta är inte 

Guds vilja.

Gud kallar på ett folk, som håller fast vid de 

värderingar Han gett oss och som kan möta 

de svåra samhällsfrågorna med både sanning 

och kärlek. Vi tror att det finns Guds Ja-lös-

ningar på alla frågor och vi är kallade att 

förverkliga dessa lösningar med kärlek och 

vishet, såsom Bibelns Daniel och hans tre 

vänner i Babylon eller som Josef i Egypten. 

Gud vill bekräfta denna kallelse till oss kristna i 

arbets- och affärslivet. 

Välkommen med att dela dina erfarenhet-

er, bygga nätverk och styrkas i din kallelse. 

Nordens folk visar vägen!

Saku Pitkänen

Ordförande för ICCC Finland

GUDS KALLELSE 
TILL ARBETSLIVET,
Nordens folk visar vägen



PROGRAM

Tvåspråkigt –
allt tolkas till finska och svenska.

Fredag

18.00 18.30  Registrering och mingel

18.30 20.00  Ett folk kallat till arbetslivet

20.00 20.15  Fika

20.15 21.30  Networking & Fellowship

Lördag

8.30 9.30  Dörrarna öppnas – registrering och mingel

9.30 10.45  Framtidens Arbete – en utmaning

10.45 11.15  Fika

11.15 12.30  Ett arbetsliv i den Helige Andes ledning

12.30 13.45  Lunch

13.45 15.00  Nordens folk visar vägen – Guds kallelse  

15.00 15.45  Fika

15.45 17.00  Att förvalta arvet och bli till fortsatt  

   välsignelse

17.00 19.00  Festmiddag

19.00 21.00  Norden på Guds hjärta

Söndag

Gemensam gudstjänst kl. 10, Yläsali, Västra kyrkogatan 17, 2:a vån.
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INFO OM ICCC

International Christian Chamber of Commerce - ICCC (Internationella Kristna 

Handelskammaren) är verksamt i 75 länder och vill verka för att Guds rike får 

ett manifesterat uttryck inom arbets- och näringslivet.  

www.iccc.net / www.iccc.fi



TALARE:

Fredrik Ekholm (Finland)
Fredrik är mångårig entreprenör inom byggbranschen och 

verkar idag som styrelseordförande i Vasa Byggnadsrepara-

tion. Fredrik har tidigare varit ordförande i ICCC Finland och 

styrelseledamot i ICCC International, numera är han vice 

ordförande i ICCC Finland. Fredrik är Honorär Konsul för 

Benin och Israel.

Saku Pitkänen (Finland)

Saku arbetar i sitt företag New Zera med konsultering 

inom företagsledning. Han är också styrelseordförande för 

Windside Production Ltd som producerar vindturbiner. Saku 

har tidigare jobbat med marknadsföring och försäljning på 

Unilever och Mondelez, samt som företagsledningskonsult i 

Business Finland. Saku är också styrelseordförande för 

ICCC Finland samt styrelseledamot i ICCC International.

Antero Laukkanen (Finland)

Antero Laukkanen är riksdagsledamot för kristdemokrater-

na, fullmäktigeledamot i staden Esbo och socialråd. Anteros 

bakgrund är i affärslivet och han har haft flera företag innan 

sin politiska karriär. Antero har också fungerat som förebed-

jare och pastor. Utöver många andra förtroendeuppdrag är 

Antero styrelseledamot i ICCC Finland. 



Jan Sturesson (Sverige)
Jan arbetar som konsult inom strategi och ledarskap i sitt 

nya företag RESTING – Advice from the future. Jan har tidi-

gare fungerat som ansvarig global partner för den offentliga 

och den ideella sektorn inom PwC med uppdrag åt reger-

ingar och städer samt åt globala organisationer som FN, EU, 

Nato och Världsbanken. Därtill har han varit medlem i World 

Economic Forum, är författare till över 15 böcker och nume-

ra styrelseordförande för ICCC International. 

Torbjörn Erling (Sverige)

Torbjörn Erling är ordförande för ICCC Sverige. Torbjörn 

arbetar sedan september 2018 som rektor för den kristna 

friskolan Mariaskolan i Malmö. Innan detta har han arbetat 

12 år som global avdelningschef inom IKEA-koncernen och 

6 år inom flygbolaget SAS marknads- och försäljningsdi-

vision samt 6 år som grundskollärare. Han har även sedan 

2007 varit verksam i ledningen för nätverket Sverigebönen, 

under fem år som ordförande.  

Rebecca Hansen (Norge)

Rebecca är en en ung entrepenör med magisterutbildning 

inom arbets- och organisationspsykologi vid Oslo Univer-

sitet. Hon är grundare och delägare i delningsekonomifö-

retaget Yelpi, booth camp företaget Mestring & Event och 

konsultföretaget VMConsulting. Rebecca är styrelseledamot 

i ICCC Norge, samt Young Professionals ledare både för 

Norge och globalt. 



26.-28. APRIL 2019 I KARLEBY, FINLAND

HOTELL I NÄRHETEN

Konferensen har avtal med två hotell i närheten. Uppge bokningskod: ”ICCC Kokkola 2019” vid 

bokningen för att få avtalat pris.  Notera att bokningar skall göras direkt med hotellen. 

OBS: begränsat antal platser, först till kvarn. Priserna gäller t.o.m. 14.4.2019

Sokos Hotel Kaarle

Salutorget 4, 67100 Karleby

Tel. +358 20 780 8900

E-post: kaarle.kokkola@sokoshotels.fi 

Enkelrum: 90 € /natt  

Dubbelrum: 105 € / natt (extrabädd 15 €) 

Superior enkel rum: 105 € / natt 

Superior dubbelrum: 120 € / natt (extrabädd 15 €)

Hotel Kokkola

Strandgatan 14, 67100 Karleby

Tel. +358 6 8241 000

E-post: info@hotelkokkola.fi 

Enkelrum: 79 € / natt 

Dubbelrum: 89 € / natt (extrabädd 25 €) 

Business comfort: 95 € / natt

 

Ytterligare logi alternativ kan hittas på www.booking.com eller www.airbnb.com 

PRIS: 55€ senast 18.4.2019 (senare 65 €)

PLATS: Karleby Stadshus, Salutorget 5, Karleby, Finland

ANMÄLAN VIA: www.iccc.fi senast 18.4.2019  

Missat deadline? - Ingen fara,  

du ryms alltid med, men priset är lite högre.

FRÅGOR: tel. +358 44 4494 010 (Thomas Ahola)


