Onsdag, d. 6. oktober Annemette Dinesen
Emne: At de alle må være ét
Annemette er 51 år og er gift med Bjørn. Annemette arbejder som ungerådgiver, og er i gang med
at uddanne sig til psykoterapeut. Udover dette er hun certificeret stress og life coach. Hun vil tale om sin
egen rejse gennem et stressforløb, og hvordan man kan identificere stress og ikke mindst hvad
man selv kan gøre, for at forebygge stress
OBS!!! Vi starter dette møde med et festmåltid, idet vi fejrer, at vi igen kan mødes
Lørdag, 16. oktober 2021 kl. 10.30-17.00
Emne: Velkommen til Regional Aglowdag i Aalborg
Sted: Bethelkirken, Niels Ebbesens Gade 14, Aalborg
Alle interesserede inviteres til møde i Ålborg, hvor der vil være lovsang, tale ved Marcus Holm og
fællesskab. Uanset, om du tidligere har været til Aglowmøde eller ej, og uanset om du er mand eller kvinde,
ung eller ældre, er du hjerteligt velkommen!
Onsdag, d. 3. november Marianne Christensen
Emne: At have Guds fred i sit liv
Efter i mange år at have søgt efter fred og mening, bl.a. i det alternative, blev Marianne i en alder af 28 år
kristen. Det blev på alle måder et FØR og et EFTER. Marianne vil komme ind på nogle af de store
forandringer, der skete dengang og om Guds store trofasthed i hendes liv, som vidner om nåde over nåde.
Onsdag, d. 1. december Vinnie Bojesen
Emne: Vinnie er i bøn til Gud om, hvad hun skal dele med os i Århus.
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”.
Vinnie har senest arbejdet i hjemmeplejen. Hun er mor til en datter og har tre dejlige børnebørn. 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.
Møderne i Århus er kun for kvinder.
Møder afholdes i Hjarnøgade 3-7, 8000 Århus C kl. 19, med mindre andet er noteret
Parkering findes i gården ved siden af Methodistkirken på hjørnet
Tilmelding ønskes dagen før møderne, da der normalvis serveres boller med mere. Du
kan tilmelde dig til: charlotte@nymannmadsen.dk eller mobil 60855278

