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Velkommen til Aglow møde  
 

Lørdag den 11. feb. 2023 kl. 11.30 
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25. 

 

Med Jesus som centrum er Herren min styrke! 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malene vil dele noget om hvordan det har været at vokse op med en mor, som var 

involveret i det alternative, og derefter kom til tro på Jesus.  

Hun siger: Fra jeg selv kom til tro på Jesus, har Han været centrum i mit liv. 

Han er min styrke og glæde, for i min magtesløshed udfolder Hans kraft sig helt. 

 
Pris: 70 kr. incl. frokost og kaffe/the. Alle piger er hjertelig velkomne. 

 Der kan betales kontant eller med MobilePay 5774GS 

 

Tilmelding:  Senest 9. feb. til:  

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

          
Aglow er en international tværkirkelig organisation.  

Se mere på  www.aglow.dk 
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Malene Sørensen, Skjern 

Jeg er 46 år, gift og har 3 børn. 

Nu bor jeg i Skjern, men jeg er født og 

opvokset på Lolland. 

 

Gennem min opvækst var min mor meget 

involveret i New Age.  

Jeg oplevede hendes forvandling fra New 

Age til troen på Jesus i mine teenager år. 

Selv kom jeg til tro på Jesus som 20-årig. 
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