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Velkommen til Aglow møde 
 

Lørdag den 9. april 2022 kl. 11,30 
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25. 

 

Et liv i tro! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin skriver: ”Helt siden jeg blev frelst, har jøderne haft en stor plads i mit 

hjerte, og der har altid været en taknemmelighed i mit hjerte til det jødiske 

folk, og derfor også en glæde over, at kunne gøre noget for dem” 

Kom og hør et stærkt vidnesbyrd om ET LIV i TRO. 

 

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 7. april. 

 

Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642 
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Elin Nissen, Brande. 

Elin er opvokset i Indre Mission, 

men har altid haft en længsel efter 

mere af Gud i sit liv. 

Hun har været på Bibelskole i 

Sverige og kommer nu i Troens Ord 

i Brande. 

Hun har også boet i både 

Hviderusland og i Sibirien, hvor 

hun var ”fisker” og hjalp jøder hjem 

til Israel. 
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