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Velkommen til en Aglow temadag   

 
Lørdag den 11. mar. 2023 kl. 11,00 – 16,00 

Ikast Bibliotek, Grønnegade 25. 

 

Israels fremtid – De sidste tider – Jesu genkomst! 

 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra tekster i Bibelen vil Morten give to undervisninger.  

Den første er om Israels fremtid og den anden om Jesu genkomst.  

Begge lektioner er med henvisninger til de sidste tiders tegn forud for  

Jesu Genkomst – særligt med fokus på Israel. 

Der vil også blive tid til spørgsmål. 

 

Kom og vær med til en spændende dag.   

 
Pris: 70 kr. for hele dagen incl. frokost og kaffe/the.  

 Der kan betales kontant eller med MobilePay 5774GS 

 

Tilmelding:  Senest 9. mar. 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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Morten Vartdal er uddannet lærer og 

arbejder på den Kristne Friskole i Voel. 

Derudover er han ansat som forkynder i 

Ordet & Israel. Han har tidligere gennem 

fire år arbejdet i Yad va Lev i Jerusalem. 

 

Morten brænder for bibelundervisning og 

kan lide at blive udfordret på spørgsmål om 

Bibelen, Israel og det kristne liv. 
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