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Er Gud interesseret i vores karakter?
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Elizabeth Funch Christensen,
Herning.
Elizabeth er 57 år og mor til 5 børn
i alderen fra 19 til 39.
Hun har 1 barnebarn på 1 år.
Blev som 5-årig adopteret til
Danmark fra Nigeria.
Uddannet som Social- og
Sundhedsassistent, og snart færdig
som Psykoterapeut.
Elizabeth siger: Jeg brænder for at fordybe mig i Guds ord og at formidle det.
At kende min identitet i Kristus. Og jeg elsker at arbejde med psykisk syge
mennesker.
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Jeg er multi kreativ og nyder at udtrykke mig på alle de måder jeg kan.
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Tilmelding til: Ellen Pedersen, mobil/sms 2133 8642 eller
Mail: ellen.pedersen@mvb.net senest den 7. okt.
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Aglow er en international tværkirkelig organisation.
Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642
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