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Velkommen til Aglow møde  
 

Lørdag den 10. sept. 2022 kl. 11.30 
 

Fra sekt til nyt liv i Kristus! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marianne spiller, synger og skriver lovsange. Hun er også kunstmaler og prøver at 

gøre det til sit faste arbejde med udstillinger og workshops. 

Marianne elsker at dele evangeliet med alle, og hun vil dele sit stærke vidnesbyrd 

med os, om hvordan hun kom fra en sekt til nyt liv i Kristus. 

 

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 8. sept. 

 

Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642. 
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Marianne T. Hansen, Tarm 

Jeg er 48 år og har været gift med Hargar i 

23 år. Sammen har vi 7 børn fra 5 til 27 år. 

Jeg er halvt grønlænder og halvt færing.  

Født og opvokset i Grønland, hvor jeg har 

boet i 23 år. Har også boet 11 år på Færøerne 

og 14 år i Danmark. 

Jeg var tidligere en del af Jehovas Vidner, 

men er i dag en hverdags kristen med en fast 

tro på min frelser – Jesus Kristus. 

Jeg arbejder hos Hope and Art Studio, som 

er min lille virksomhed. 
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