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Velkommen til Aglow møde 
 

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

 

Der er et mirakel i din mund! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth skriver: Jeg tror, at vi går en fantastisk tid i møde i det nye år 

med Guds riges komme til jord på en måde, vi ikke før har oplevet. 

Vi trænger til mere af Helligåndens levende vandstrømme, så vi kan gå ud 

og vinde endnu flere sjæle i 2022. 

Der er så mange, der har brug for frelse, lægedom og udfrielse. 

 

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. marts. 

 

Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642 
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Elisabeth Koch Aundal, Vadum. 

Jeg er for nylig flyttet fra 

København til Nordjylland for at 

være tæt på mine børn og 

børnebørn. 

Jeg brænder for Jesus, elsker at 

lovsynge og tilbede ham og skrive 

sange med bibelske tekster. 

Jeg nyder at dele åbenbaringer fra 

Guds Ord med andre. 
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