GUD OCH DITT ARBETE – ETT FÖRVANDLAT ARBETSLIV!
Guds kallelse och mening för ditt liv är att arbeta – att använda din tid
och din begåvning för att beröra andra människor, din arbetsplats och
hela samhället. Han vill att du i ditt arbete ska utbreda Guds rike
genom att förvalta hans skapelse och påverka den utifrån hans
principer, ledd av honom.
ICCC:s syfte är att hjälpa kristna att förstå allas sin kallelse till att arbeta,
och därmed få en tydlig mening med och förståelse av vad det innebär
att vara en kristen alla veckans dagar (mer info på www.iccc.se). För
detta syfte arrangerar vi tillsammans med Lärjungagården i Torestorp
kursen ”Förvandlat arbetsliv”. Vi träffas på kursgården under ett dygn
för att tillsammans lyssna till undervisning, samtala och be för
Gudsrikets tillväxt i och genom ditt liv.
När:
Var:
Deltagaravgift:
Anmälan:

25 maj 2018 kl. 17.00 – 26 maj 2018 kl. 21.00
Lärjungagården i Torestorp – se www.larjungagarden.se
150 kronor (för kursmaterial)
Senast 19 maj 2018 via tel. 0320-558 40 eller e-post: info@larjungagarden.se

Boendealternativ fredag till lördag:
1. Dubbelrum inkl. helpension 740 kr, toalett på rummet, dusch i korridor
2. Enkelrum inkl. helpension 870 kr toalett på rummet, dusch i korridor
3. Dubbelrum inkl. helpension 630 kr, toalett och dusch i korridor
4. Enkelrum inkl. helpension 730 kr, toalett och dusch i korridor
5. Ensam i flerbäddsrum inkl. helpension 590 kr, toalett och dusch i korridor
6. Del i flerbäddsrum inkl. helpension 490 kr, toalett och dusch i korridor
Om du även vill sova över lördag till söndag tillkommer enkelrumspris inkl. frukost.
Måltider utan boende kostar 290 kr.
På samtliga priser ovan tillkommer två kvällsfika och två dagsfika för totalt 160 kr.
Lärare blir Torbjörn Erling, Desirée Grahn, Mats Hammar, Claes-Göran Hallberg och Peter Jonsson.
Undervisningspassen blir ca 30 minuter långa. I direkt anslutning till varje pass blir det ca. 25 minuter
samtal/diskussion/reflektion kring det avhandlade ämnet.
Om du vill veta mer om Förvandlat Arbetsliv kan du informationsbroschyren här. Programmet för
dygnet tillsammans får du efter din anmälan.
Gud älskar dig och Han vill att du ska ha ett meningsfullt arbetsliv. Kom och få en större förståelse för
Hans tankar om ditt arbete. Vi förväntar oss att den sanning som skapar förståelse, liv och frihet ska
beröra på djupet så att Guds rike blir en större verklighet i och genom våra liv. Det kommer få en
avgörande betydelse för din framtid!
Bästa hälsningar
ICCC Sverige

ICCC Sweden - Grusgropsvägen 5 - 702 36 Örebro, Sweden
Tel. +46 (0)19 247 000 - www.iccc.se

