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Velkommen til Aglow møde  
 

Lørdag den 8. okt. 2022 kl. 11.30 
 

Personen Helligånden og det overnaturlige liv med Gud! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabita vil fortælle om, hvordan man lærer Helligånden at kende, hører 

Guds stemme, får lægedom til sjælesår, og hvordan man får et 

overnaturligt liv med Helligånden i hverdagen.  

Alle kan få sådan et liv, og jeg vil fortælle, hvordan, siger Tabita, som også 

vil dele personlige vidnesbyrd. 

 

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 6. okt. 

 

Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på www.aglow.dk eller kontakt Ellen Pedersen, tlf. 2133 8642. 
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Tabita Aundal, Aalborg 

Jeg er gift med Meik, og vi har to børn på  

10 år og 14 år. 

Jeg er forfatter og opererer i en profetisk 

tjeneste, hvor jeg både underviser og beder 

for mennesker. 

Jeg brænder efter at se denne generation 

møde Jesus og komme til at operere i deres 

eget kald. 

Tabitas mor, Elisabeth Aundal, kommer 

med. Hun vil lede os i lovsang, og de vil 

sammen tilbyde forbøn for alle. 
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