INFO
Sted:

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Tel.: 65 31 31 31

Tilmelding:

Ellen Pedersen, Grundtvigsvej 71,1.th. 7430 Ikast • senest 2. juni
Tel.: 2133 8642 • E-mail: ellen.pedersen@mvb.net
Oplys følgende ved tilmelding: Navn, adr., tlf. evt. e-mail og om du evt. er
dagsgæst el. deltager i et enkelt møde.
Antal frokostbuffet søndag bestilles og betales ved tilmelding.

Betaling:

Konferencegebyr betales forud ved overførsel til 1551 3165566, eller
via Mobile Pay nr. 37233. Skriv i tekstfelt K20 reg. + navn. 			
Konferencegebyret kan ikke refunderes efter den 15. april.

Pris:

Konferencegebyr incl. festbuffet lørdag aften:
Før 15. april kr. 575,- • Efter 15. april kr. 650,- (Studerende: kr. 350,-)
Pris for daggæster lørdag: kr. 525,- (studerende kr. 350,-)
Pris for enkelt møde: kr. 175,- (studerende kr. 75,-)
Lørdag aften møde med festbuffet: 450,- kr.

Aglow International
Danmark

Læs mere på www.aglow.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Frokost:

Hotellet tilbyder frokostbuffet søndag middag kr. 210,- (Bestilles og betales
ved tilmelding).

Andet:

Man sørger selv for middag fredag aften og frokost lørdag middag. Der er
flere muligheder herfor på hotellet, eller man kan evt. køre ned i byen og
spise.

Overnatning:

Ønsker man overnatning på hotellet (morgenmad er inkl.), bestil da
værelse hos hotellet på tel. 65 31 31 31 - oplys, at du er deltager
på Aglows konference, hvilket giver mulighed for rabat.

Jubilæumskonference
40 år
Hotel Nyborg Strand

Født og ledt af Helligånden i 40 år

12. - 14. juni 2020

TALERE

WORKSHOP / LOVSANG

Du er hermed inviteret og hjertelig velkommen til at være med til at takke og ære
Herren for Aglows 40 år i Danmark og for, hvad Han fortsat kalder Aglow til fremover.
Tankerne går uvilkårligt til de mange ting, vi har beskæftiget os med. Vi satte fokus
på bl.a. genoprettelsen mellem mand og kvinde; senere bøn for kvinderne i islam
og allersenest et kald til at stå for Israel som dronning Esther gjorde. De mange
lederdage og konferencer har været værdifulde, og alt sammen har været med til
at tage os til, hvor vi er i dag. Vort Aglowhus står stadig, som fra begyndelsen, på
bøn og evangelisation.
I dag er Aglow en bevægelse for både kvinder og mænd.

Peter Tinggaard - åndens gaver/ kundskabsord

Inger Porsen Formand for Aglow Danmark

Anna Sandborg Olsen - GameChanger

Peter er kendt ud over Danmark for sin tjeneste ’Faste for Danmark’. Han har dedikeret
hele sin tid til bøn og bønnetjeneste og tjener også i Aglow som rådgiver for nationalbestyrelsen.
www.fastefordanmark.dk

Anna vil bl.a. dele erfaringer omkring betydningen af, hvordan man ser på sin egen og
andres identitet, og hvad det vil sige at skabe en Gudsriges kultur, f.eks. på arbejdspladsen - også der, hvor man måske er den eneste, der er kristen.

Lee Grady, Georgia, USA
Lee Grady er pastor, forfatter og grundlægger af The Mordocai Project, og han brænder for at Kirken skal favne Helligåndens kraft fuldt og helt. Gennem The Mordocai
Project konfronterer han misbruget af kvinder og piger i verden. Han har missioneret
i over 30 lande og har skrevet seks bøger, der er egnet til studiegrupper. Lee siger, at
den bedste måde at stoppe misbruget af kvinder på, er at mændenes hjerter bliver
lægt.
Han skriver regelmæssigt artikler i det kristne magasin Charisma. - Se mere: https://
leegrady.com

Lovsang v/ Conny Herd m. band

Conny Herd, der er medlem af Aglows nationale bestyrelse, bor i Rødekro og er gift med
John, og sammen leder de en lokal menighed.

Edda Swan, Island
Edda Matthiasdottir Swan, som er formand for Aglows Europakomité, medlem af
Aglows internationale bestyrelse og formand for Aglow Island, er en passioneret taler, og hendes hjerte brænder for Kirken og Israel, og for Guds planer for mennesker
i tiden, vi er i.
Edda er med i Aglow International’s udvalg for Israel, og har ofte været guide i landet.

Dina Al-Erhayem
Dina, som er uddannet skuespiller, er bl.a. også kendt fra ’Det himmelske show’ i
Boxen, Herning
Hun siger: “Til den, der tager imod Jesus, knytter der sig en lang række løfter, der
har med liv i overflod og livsforvandling for den enkelte at gøre. Men det var skelsættende for mig som tidligere ateist at opdage, at der er en virkelighed bag ordene
i Bibelen.”

Program:
Fredag:  	
kl. 17:00 Registrering
		Kl. 19:30 Lee Grady
Lørdag:  	
Kl. 09:30-12:00 møde v/ Lee Grady
Kl. 14:00-17:00 Dina, Peter og Anna
Kl. 18:00 Festaften m. buffet m. bl.a. indslag fra Inger og
Edda
Søndag:
Kl. 09:30 - 12:00 Lee Grady og Edda Swan
Kl. 13:30 - 15:00 Afslutningsmøde m/ Vidnesbyrd m.v.
kl. 15.15 Generalforsamling for medlemmer

