Pris - Ungdom, anställd 190 kr vid anmälan senast 18/2, därefter 250 kr,
(fika och mat ingår)

Anmälan
Anmälan till Christer Olsson, info@ornskog.se , mer info ring 0730683619.
Observera det förmånligare priset vid anmälan senast 18/2
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Pris - Företagare 390 kr vid anmälan senast 18/2, därefter 490 kr,
(fika och mat ingår).
Ange företagets namn för faktura.
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Praktisk info

Arrangörer:

Medarr:

Företagardag 23/2

i Nya Parken, Örnsköldsvik

Välkommen!
Denna dag är för dig som är aktiv i arbetslivet, är företagare, säljare, jobbar med
ledarfunktion eller funderar på att starta företag! Vi inbjuder även dig som är
pastor eller församlingsledare.

Program Lör 23 feb 2019
13.00-13.30

Registrering

13.30-13.45

Information och lovsång.

13.45-14.30
		

Bygga upp har sin tid,
Fredrik Ekholm

14.30-15.15
		

Arbetet är en Gudstjänst,
Fredrik Ekholm

15.15-15:45

Fika

15.45-16.30
		

Du är kallad, räkna med Gud i ditt
företagande, Mikael Boman

16.35-17.20
		

Företagande för ett högre syfte,
Mikael Boman

17.30-19.00

Middag och gemenskap

19.00-20.45
		
		
		

Kvällsmöte och förbön,
Fredrik Ekholm,
Mikael Boman,
Thomas Nordberg
Svedjeholmskyrkans pastor,
Thomas Nordberg
medverkar under företagardagen

Medverkande

Mikael
Boman

Mikael Boman är sedan 1994 gift med Theresa,
tillsammans har de barnen; Benjamin 20, Daniel
18, Amanda 16 och Elias 8. Förutom familjeliv har
Mikael en stor passion för företagande som en
platform för att utbreda Guds rike, mission till de
onådda och församlingsliv. Mikael & Theresa har
under 5 år arbetat heltid med mission i Afrika och
Asien.
1994 startade Mikael B.R.A Security som ett
affärsområde inom B.R.A Maskiner, idag är
B.R.A Security ett eget dotterbolag inom B.R.A
koncernen som han är delägare i. Förutom att
vara VD på B.R.A Security AB är Mikael avskild
som pastor i den lokala församling som han
tillhör, där han predikar regelbundet. Han är även
director på Svensk Pionjärmission som bedriver
missionsarbete mot de onådda i framförallt Asien.

Fredrik
Ekholm

Fredrik är sedan lång tid tillbaka VD i det egna
byggföretaget Vasa Byggnadsreparation AB i
Finland. Han är aktiv medlem i ledningsgruppen
för Sionförsamlingen i Vasa, och har även varit
församlingens ordförande i 17 år.
Fredrik är också mycket engagerad i att hjälpa
och stärka kristna företagare. Han är ICCC:s
regionledare i Baltikum, Norden, Central- och
Sydeuropa. Därutöver är han även Israels
Honorärkonsul i Finland.
År 2015 fick Fredrik mottaga hedersutnämningen
”Överbyggmästare” av Finlands president Sauli
Niinistö.

