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Velkommen til Aglow møde  
 

Lørdag den 5. nov. 2022 kl. 11.30 
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25. 

 

Ærlig talt! Hvordan elsker jeg som Jesus? 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne har tjent på tværs af adskillige kirkesamfund inden for Kristi legeme i 13 

lande gennem de sidste 40 år. 

Hun siger: Min passion er at studere i Bibelen og undervise Guds folk i det som 

Helligånden lærer mig. At inspirere Guds folk til at gøre en forskel.  

 
Pris: 70 kr. incl. frokost og kaffe/the.  

 Der kan betales kontant eller med MobilePay 5774GS 

 

Tilmelding:  Senest 3. nov. til:  

 Ellen Pedersen, tlf/sms 2133 8642, mail: ellen.pedersen@mvb.net 

 

Alle, både mænd og kvinder, er meget velkomne!           
Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på  www.aglow.dk 
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Anne Manning-Pedersen, Aabenraa 

Anne kommer fra Indien, hvor hun har sine 

to voksne børn og et barnebarn. I 2017 kom 

hun til Danmark, og bor i nærheden af 

Aabenraa. 

Hun har et kald til Danmark, og tjener Guds 

Rige her som foredragsholder og bibellærer 

med sin levende forkyndelse. 

Anne talte på Aglow konferencen i 

Fredericia midt i juni, og hun har også talt i 

flere Aglow grupper.  
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