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Lørdag den 4. sept. 2021 kl. 11,30
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Ikast Bibliotek, Grønnegade 25.
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At leve ved Guds kraft og styrke!
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Vinnie Bojesen, Odense
Vinnie har senest arbejdet i
hjemmeplejen.
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Hun er mor til en datter og har tre
dejlige børnebørn.
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Vinnie har været med på Aglow’s stand
på Helsemesser i Danmark,
og hun er en del af lederskabet i den
nystartede Aglow gruppe i Odense.
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Vinnie fik et ord: ”Jeg ser at du står foran en meget vakkelvorn bro. Du skal
bare gå ud på den, for det er Herren der kalder dig. Det er Ham der er
bropillerne og Han holder broen”.
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Siden da er der sket mange ting i hendes liv, og hun vil fortælle ud fra temaet:
Ikke gennem noget menneskes styrke, men ved min Ånd og kraft, siger Herren.
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Ikke gennem noget menneskes styrke, men ved min Ånd og kraft, siger Herren.

Mødegebyr incl. servering kr. 70,00. Alle piger er hjertelig velkomne.
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Tilmelding til: Ellen Pedersen, mobil/sms 2133 8642 eller
Mail: ellen.pedersen@mvb.net senest den 2. sept.

Tilmelding til: Ellen Pedersen, mobil/sms 2133 8642 eller
Mail: ellen.pedersen@mvb.net senest den 2. sept.

Aglow er en international tværkirkelig organisation.
Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642
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