
 

                                          
                                                        Ikast 

 

Velkommen til Aglow møde 
 

Lørdag den 12. feb. 2022 kl. 11,30 
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25. 

 

Guds trofasthed og omsorg 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorte vil tale om Guds trofasthed og omsorg igennem svære tider med 

dødsfald i den nære familie 

Og om vigtigheden af sammen med Helligånden at pleje og rydde 

op/rense ud i vores ”hjertes have”. 

Dorte brænder for at bede for mennesker om helbredelse af sjælens sår 

 

Mødegebyr incl. servering kr. 70,00. Alle piger er hjertelig velkomne. 

 

Tilmelding til: Ellen Pedersen, mobil/sms 2133 8642 eller 

Mail: ellen.pedersen@mvb.net senest den 10. feb. 

 

Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642 
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Dorte Bertelsen, Klejtrup 

Dorte er 67 år og har været gift med 

Søren i næsten 44 år. De har 4 børn, 

4 svigerbørn og 7 børnebørn. 

Dorte har arbejdet som sygehjælper 

i mange år, men måtte stoppe 

grundet en dårlig ryg.  

Herefter har de været aflastnings-

familie gennem 17 år, og nu nyder 

Dorte tiden som pensionist. 
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