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Lørdag den 13. nov. 2021 kl. 11,00 – 16,00
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Guds redskaber til os i en tid som denne!

Guds redskaber til os i en tid som denne!

Jofrid og Peter Tinggaard bor i Assentoft
og har tre børn.
Peter brænder for bøn og har startet
bevægelsen ”Faste for Danmark” med en
nød for vækkelse i Danmark.
Han er også forfatter og har udgivet flere
bøger.
Peter er rådgiver for Aglow i Danmark.
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Jofrid og Peter vil sammen give en aktuel undervisning ud fra temaet,
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Ud fra beretningen om Guds fulde rustning, vil vi få en åbenbaring af,
at det handler om Jesus, at vi er i Ham.
Beretningen om Barnabas inspirerer os til et liv, hvor vi lever for at andre
mennesker skal blomstre. Det handler om Guds Rige.

Ud fra beretningen om Guds fulde rustning, vil vi få en åbenbaring af,
at det handler om Jesus, at vi er i Ham.
Beretningen om Barnabas inspirerer os til et liv, hvor vi lever for at andre
mennesker skal blomstre. Det handler om Guds Rige.

Kom og vær med til en spændende dag.
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Pris:

Pris:

70 kr. for hele dagen incl. frokost og kaffe/the.
Der kan betales kontant eller med MobilePay 5774GS

Tilmelding: Senest 11. nov. til:
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Ellen Pedersen, tlf/sms 2133 8642, mail: ellen.pedersen@mvb.net
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Alle, både mænd og kvinder, er meget velkomne!
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Aglow er en international tværkirkelig organisation.
Se mere på www.aglow.dk
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