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Velkommen til Aglow møde  
 

Lørdag den 7. maj 2022 kl. 11.30 
 

Kald og ledelse! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli vil tale ud fra emnet ’Kald og ledelse’ Hun ønsker at opmuntre 
mennesker til at følge den gode hyrde, samt at de – i denne urolige tid – 
skal finde trøst i ordene fra Salmernes bog 62 vers 6: Kun hos Gud 
finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra Ham.   
 

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 5. maj. 

 

Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642. 
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Anneli Grube, Kruså 
Anneli har været en del af Aglow 
fællesskabet siden midten af 1990’erne.  
Hun var først aktiv i Aglow Kbh. og senere 
i Aglow Sønderborg.  
I dag er hun med i Nationalbestyrelsen i 
Aglow Danmark, hvor hun arbejder med 
media og design. 
Senere på året flytter Anneli med sin 
mand til Sønderborg, hvor de glæder sig 
til at være tættere på deres menigheds-
fællesskab i Sct. Marie Kirke. 
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