Full Gospel Business
Vestegnen Afdeling
Affalds-indsamling incl. Frokost
LØRDAG DEN 27. August 2022 KL. 10.00 på Ishøj Havn
.

Jeg har tilmeldt Vestegnen Afd. til affalds-indsamling i Ishøj Havn
Dette bliver foreningen honoreret med kr. 3000,-.
Pengene går til bl.a. vores telt-evangelisering i København
Børn er også velkommen til at deltage.
Sidste år var vi ”kun” fire deltager men havde en hyggelig dag, hvor vi, mens vi
samlede affald, snakkede om vores forhold til Jesus samt snakkede med nysgerrige.
.

Vi samles kl. 10.00 ved havnes indgang og ruterne vil blive delt ud.
Kl. 12.00 vil der være frokost i / ved en af klubberne,
og der vil blive plads til, at nogle få ganske kort kan dele deres vidnesbyrd om livet med gud.
Kl. 13.30 fortsætte indsamlingen Hvor længe du vil samle ind,
er helt op til dig selv - Vi bliver ved til sidste mand stopper.
Eftermiddagskaffe bliver enten på / ved vores båd eller ved dårligt vejr i en af klubberne.
I bliver udstyret med traktaten ”Vejen til Gud”, som kan gives til nysgerrige om, hvem vi er.
Se traktaten her: http://evangeliser.nu/STraktater.shtml#Vejen
PRIS på frokost endnu ukendt
.

TILMELDING absolut nødvendig helst inden 04.08. af hensyn til, hvor meget materiale
så som sække, grapper og veste vi skal bestille – Ren Natur skal have besked senest 3 uger før.
Dog er der mulighed for at tilmelde sig senere, men så er det ikke sikkert, at der er udstyr nok.
Men hvad, det går nok – Men det er selvfølgelig rart nogenlunde at vide, hvor mange vi bliver.
..

Ønsker du KUN at deltage i FROKOSTEN, er du velkommen til det.
.

Bus 128 fra Ishøj Station retning Arken kører til havnen
Busstoppestedet er Søhesten lige efter Arkens stoppested.
Den kører hver halve time i minuttallene 15 og 45
Tilmelding til Børge Laustsen tlf. 30 32 12 01 (gerne på SMS) eller email: president@fullgospel.dk
.

