
 

 

Velkommen  
til Aglow møde i Ikast 

Aglow er en del af en international 

tværkirkelig organisation med lokale 

grupper for kvinder og for mænd.  

Gruppen i Ikast er for kvinder. 

Aglow er relationer – til hinanden  

og til Gud. 

Vi går mod nye tider og oplever,  

at Guds folk står sammen på en helt 

anden måde end tidligere.  

På et Aglow møde kan du opleve   

sang, vidnesbyrd, undervisning og 

bøn i en naturlig og afslappet  

atmosfære.     

Velkommen til at være med i et  

dejligt fællesskab, hvor vi også deler 

liv og spiser sammen. 

 

Du er elsket af Gud. 

PROGRAM efterår 2022 

Lørdag d. 10. sept. kl. 11.30 

Taler: Marianne Tausen Hansen,  

           Tarm 

 

Lørdag d. 8. okt. kl. 11.30 

Taler: Tabita Aundal, Aalborg  

 

 

Lørdag d. 5. nov. kl. 11.30 

Taler: Ove og Anne Manning- 

           Pedersen, Aabenraa 

Mænd er velkomne til dette møde. 

 

Lørdag d. 3. dec. kl. 11.30  

Julemøde med vidnesbyrd 

Møderne holdes på Ikast Bibliotek, 

Grønnegade 25, 7430 Ikast. 

 

Tilmelding senest 2 dage før til: 

Ellen: tlf./sms 2133 8642 

ellen.pedersen@mvb.net 

Birthe: tlf./sms 6177 7646 

bnygaard7@gmail.com 

 

Mødegebyr: 70 kr. incl. frokost og 

kaffe/te. MobilePay 5774GS 

Læs om Aglow på www.aglow.dk 

 

Mere info om Aglow fås ved  

henvendelse til: 

Ellen Pedersen, formand  

Se kontakt oplysninger ovenfor. 

 

Inviter gerne en veninde med. 
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