16.-18.10.2020
Sion, Skeppsgatan 11, VASA

HÖSTSEMINARIE
Visionen på stadig grund
Nycklar för att förverkliga kallelsen i ditt arbets- och näringsliv

Välkommen till ICCC:s höstseminarium i Vasa.
Syftet med ICCC:s evenemang är att lyssna till vad Gud vill säga
om ditt arbete och din framtid, att ha modet att gå mot det mål
du kallas till, samt att kunna känna att ICCC är en gemenskap som
hjälper dig att uppnå Guds vilja och plan i ditt liv.

Anmäl
dig på
www.iccc.fi

Temat för årets höstseminarium är baserat på en vers från början av
det andra kapitlet i Habackuk (Hab. 2: 1-4). Det handlar om spänningen
att höra och göra ordet. Habackuk står på vakt och väntar på att Herren
skall tala. Profeten vill höra, förstå riktningen och agera enligt vad han har hört.
Det sägs att den första israeliska ledaren, David Ben Gurion, hade denna unika förmåga, nämligen
att hantera visionen (framtiden) och nutiden samtidigt. Denna förmåga skiljer honom från andra
ledare och gjorde det möjligt för honom att uppnå utmanande mål.
I dagens arbetsliv, liksom Habackuk och Ben Gurion, måste vi höra Herren i våra dagliga liv och
förstå riktningen. Förändring mellan sektorer, samhällen och värderingar sker så snabbt, att utan
stark vision och starka värden går vi lätt vår vilse.
Därför det är viktigt att vi ”stå på vår egen vaktpost” och lyssnar vad Herren säger om vårt arbete
och vårt uppdrag och vågar leva upp till vår vision och värderingar.
Välkommen,
ICCC Finlands styrelse

16.-18.10.2020
Sion, Skeppsgatan 11, VASA

HÖSTSEMINARIE
Visionen på stadig grund
Nycklar för att förverkliga kallelsen i ditt arbets- och näringsliv

Fredag 16.10.
18.00 - 19.00
Anmälan
19.00 - 21.00
”Jag står på min vaktpost – vad talar Herren?”
		Carl-Gustaf Severin

Lördag 17.10.
9.00 - 9.30
Anmälan
9.30 - 10.00
Inledning, lovsång
10.00 - 11.00
”Bekräfta visionen och gör den tydlig”
		Carl-Gustaf Severin
Kaffe
11.30 - 12.30
”Visionen – din kraftkälla i arbets- och näringslivet”
		Saku Pitkänen
Lunch
13.30 - 14.15
Förnyat arbetsliv – Workshops
		a) Arbetslivet i den Helige Andes ledning
		 Thomas Ahola, Susanna Pitkänen
		b) En heltäckande framgång Noora Hintsa
Kaffe
14.45 - 15.30
Förnyat arbetsliv – Workshops fortsätter
Paus
16.00 - 17.00
Kristet affärsliv i praktiken
		
Tom och Madelén Rabb, inledningsord av Fredrik Ekholm
Paus
19.00 - 21.00
Festkväll
		”Visionen förverkligas i rätt tid - även om än den dröjer”
		
Carl-Gustaf Severin och Antero Laukkanen

Söndag 18.10.
11.00 		
Gudstjänst i Vaasan Helluntaiseurakunta, Stationsgatan 24
		”Guds verklighet i vardagen”
		
Antero Laukkanen och Carl-Gustaf Severin

OBS! Seminarierna är tvåspråkiga
med tolkning till finska direkt
från scen. Vid behov erbjuds
simultaltolkning till svenska.
Boka hotellet förmånligt
med koden BICCC20
Sokos Hotel Royal Vasa
tel. +358 10 784 0010
89,- enkelrum/natt
104,- dubbelrum,/natt

Seminariets pris
är 45 euro.
I priset ingår
kaffeserveringar samt
lunch på lördag.
Anmäl dig
på www.iccc.fi

Huvudtalare

Carl-Gustaf Severin
Carl-Gustaf Severin är en uppskattad svensk evangelist och
profetisk förkunnare. Han började sin tjänst som evangelist
1973. Under sin tid i bibelskolan Rhema i Tulsa Oklahama år
1983-84 upplevde han en kallelse till dåtida Sovjetunionen.
Han upplevde i en dröm ett rop från Ryssland: ”Kom och
ge oss ett rent Guds ord.” Under samma år fick han också
andra profetiska tilltal och uppmuntran att gå till Ryssland för
att predika. Han bad själv att Gud skulle ge en kärlek i hans
hjärta till det ryska folket. Redan efter den första resan 1985
var han känd som en predikant med stor kärlek till det ryska
folket.
Carl-Gustaf predikar idag över hela världen. Under sin 40
åriga tid i tjänst har han besökt över 60 länder. Han har fått
se stora mirakler under mötena och sett tusentals mänskor
komma till tro. Många av mötena har varit så stora att de
hållits på idrottsarenor med platser upp till 40 000 besökare.
Förutom att Carl-Gustafs undervisning är berikade med
humor, är han också öppen med sina sorger och motgångar
han stött på i livet. Det här gör att mänskor ofta har lätt att
ta emot budskapet och upplever att budskapet också berör
dem.
Senast Carl-Gustaf var med som talare på ICCC Finland r.f.
konferens var 2004. Han har även verkat på andra ICCC:s
tillställningar. Carl-Gustaf är också tillsammans med sin
familj verksam i näringslivet och vi tror att han har mycket
att ge till alla deltagare på denna konferens.

Antero Laukkanen
Antero Laukkanen är pastor, socialråd och politiker. Han har sedan 2015
fungerat som riksdagsledamot för kristdemokraterna i Finland samt som
fullmäktigeledamot i Esbo sedan 2001.
Antero har grundat församlingen Majakka där han länge fungerade som
pastor. För hans värdefulla arbete för att hjälpa mindre bemedlade, beviljades
Antero titeln socialråd av Republikens President år 2010.
Utöver många andra förtroendeuppdrag har Antero även en lång karriär som
företagare. Han har grundat och lett många olika företag varav endel ännu
är verksamma. Antero är en mycket uppskattad talare och bibellärare. Han
är styrelsemedlem i Finlands ICCC styrelse och är en omtyckt talare på ICCC
seminarier.

ICCC (Internationella Kristna Handelskammaren)
uppmuntrar och utrustar troende inom arbets- och
affärslivet att finna sin genuina kallelse och plats i sina
liv samt i samhället.
Välkommen som medlem.
www.iccc.fi

