
 
  
Onsdag, d. 2. februar Heidi Winther Rasmussen  
Emne: Kunne være ”Når jeg er svag er han stærk” 

Vi vil på https://youtu.be/WjRKevzPxI lytte til/se Heidi dele sit vidnesbyrd om, hvordan hun gennem TRO 
har udholdt 12 år i et smertehelvede. Hun blev guddommeligt helbredt ved at se et syn af Jesus, der træder 
på slangens hoved. (DENNE LØSNING ER VALGT PGA MANDEFALD) 

Onsdag, d. 2. marts Anne Grethe Poulsen 
Emne: Er endnu ikke fastlagt 
 
Onsdag, d. 6. april Ellen Krag Frismodt 
Emne:  "Slå dørene op på dit slot”. 
Ellen er lige nu præsteaspirant i Citykirken Århus, og studerer sideløbende en master i teologi og ledelse. 
Tidligere har hun arbejdet i mange år som gymnasielærer og vejleder. Ellen er gift og har to døtre på 20 og 
22 år. Ellen er optaget af at hjælpe mennesker med at finde ind i den plan Gud har for dem. Samtidig 
ønsker hun at være med til at bygge bro mellem kirker. 
 
Onsdag, d. 4. maj Dorte Bertelsen 
Emne: Er endnu ikke fastlagt 
Dorte er 67år og bor i Klejtrup sammen med sin mand Søren, som hun har været gift med i snart 44 år. De 
har fire børn,fire svigerbørn og syv børnebørn. Dorte har gennem mange år arbejdet som sygehjælper ..og 
aflastningsfamilie og er nu en glad pensionist🙂, som elsker at dele ud af Guds kærlighed og trøst❤ 
.  
Onsdag, d. 1. juni Elisabeth Koch Aundal 
Emne: Kunne være ”Jesus er blevet ”manden i mit liv” efter skilsmissen” – men det kunne også være??? 
Elisabeth har jeg tænkt på som taler siden jeg læste en artikel af og om hende i Udfordringen, der vil senere 
komme en opdateret præsentation af hende.                                                     
https://udfordringen.dk/2020/03/jesus-er-blevet-manden-i-mit-liv-efter-skilsmissen/ 
 

Møderne i Århus er kun for kvinder – det kan forekomme at taler har sin mand med 
Møder afholdes i Hjarnøgade 3-7, 8000 Århus C kl. 19 
Parkering findes i gården ved siden af Methodistkirken  
Pris 50 kr inkl. bolle/ sandwich, kaffe/te mm. 
Tilmelding ønskes senest mandag inden møderne, af hensyn af forplejning.  
Du kan tilmelde dig til: charlotte@nymannmadsen.dk eller sms 60855278  
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Ved sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet at Aglow Århus er i fare for at blive nedlagt, da vi gennem de 
sidste år ikke har været så stor opbakning. Dette en opmuntring til at være med til at invitere veninder, 
svigerinder, kolleger, mostre, tanter mm til møderne. 
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