Aglow-gruppen i Vejle
vil gerne byde alle kvinder
velkomne til at deltage i
vores møder. Det er til
stor glæde, at kvinder kan
mødes og opleve et varmt
og kærligt fællesskab.
Det er vores mål, som
lokal Aglow-gruppe, at
alle skal kunne komme og
få noget fornyende og
varigt med hjem.
Hjertelig velkommen
til Aglow-møderne

Aglow inviterer til møde
lørdag kl. 10-13
i Kirkehuset,
Strandgade 2 A i Vejle.
Pris: 50 kr.
D. 4. september:
Annemette Dinesen, Vejle.
OBS: Dette møde er i Vejle
Oasekirke, Niels Finsensvej 18
D. 2. oktober:
Judith Kynde Rasmussen,
"Kongsgården" i Assens
D. 13. november:
Dorthe Lauridsen, Ølholm
D. 4. december:
Eva og Flemming Nikolajsen, Vejle

Dette møde er også for mænd.

Gud handler på jorden i
interaktion med mennesker.
Han handler på vores bønner
ud fra sin egen plan for
jorden. Disciplene sagde til
Jesus: “Herre, lær os at
bede” (Luk.11:1). Gennem
vores bønsliv lærer vi ikke
kun at bede til Gud men
sammen med Gud, når vi
lader os lede af Ham.
Vil du være med til at bede?
Der er bedemøde for alle
interesserede onsdage i
ulige uger kl. 10 - ca. 11.30
hjemme hos Esther
Jeppesen, Agervej 7,
Sandvad, 7300 Jelling.
Hvis du gerne vil med, kan
du give Esther besked på tlf.
25135494.

Tilmelding til :
Marianne Basse
Tlf 2828 5672
vejle.aglow@gmail.com

Esther Jeppesen
Tlf. 2513 5494

Besøg Aglows
hjemmeside
www.aglow.dk
Vejle Aglow

Er en verdensomspændende
tværkirkelig organisation, som
har til formål at opbygge
fællesskabet blandt kvinder.
På et Aglow-møde kan du møde
piger i alle aldre.
Gør du dig tanker om de store
spørgsmål i tilværelsen?
Hvad er meningen med livet?
Er den åndelige dimension en
realitet?
Er der liv efter døden?
Findes Gud?
Hvor går du hen, når livet gør
ondt?
Vi mødes uforpligtende og
afslappet.

– dette møde er også for
mænd!

