Full Gospel Business
Vestegnen Afdeling
En tværkirkelig forening

FILMDAG
LØRDAG DEN 05.11. 2022 KL. 13.00
i "Foreningshuset - Brohuset", Vejlebrovej 45, Ishøj
OBS. Nye lokaler lige ved siden af de gamle, som er revet ned,
men man kan stadig bruge den sædvanlige parkeringsplads.
Bus 127, 300S, 400S samt S-tog linie A.

VIGTIG: Tilmelding absolut nødvendig til maden og pga. indkøb
.

Gæstetaler: Dig måske.
Der er fire forskellige kristne film at vælge imellem – Der vil blive en afstemning
blandt de fremmødte om, hvilken film, der skal vises – Der vil blive mulighed for
refleksion efter filmen (korte vidnesbyrd) om, hvad man fik ud af filmen – Der vil
selvfølgelig også blive forbøn bagefter som vanligt.
Se næste side / bagside, hvilke film, der kan vælges imellem
Dette har i årevis været et stort ønske fra os at lave sådan en filmdag, og da de nye lokaler
har fået et KÆMPE-skærmsystem og god lyd, bliver det næste ligesom at sidde i en biograf

Kaffebord med brød kr. 50,- (Fri entre uden mad)
Tilmelding til:
Børge Laustsen tlf. 30 32 12 01 (gerne på SMS) eller email: president@fullgospel.dk
.Følg med i evt. rettelser vores på hjemmeside www.fullgospel.dk

Det bliver disse tre film, der skal stemmes om blandt de fremmødte

War Room
War Room, som er skabt af brødrene
bag Fireproof og Courageous, er et
medrivende drama, der med humor og
hjertevarme udforsker den magt, som
bønnen kan have på alle aspekter af livet.
1 time og 50 min.
Heaven is for Real
Heaven is for Real, der bygger på romanen,
som toppede New York Times’
bestsellerliste, beretter den sande historie
om en far, der forsøger at finde mod og
overbevisning til at fortælle om den
usædvanlige oplevelse, der ændrede hans
søns liv.
1 time og 35 min.
Courageous
Fire mænd, et mål: At tjene og beskytte.
Som retshåndhævende myndigheder, står
de over for fare hver dag, men når en
tragedie rammer tæt på hjemmet er disse
fædre efterladt med deres frygt, håb og
tro. Ud fra denne kamp vil der blive truffet
en beslutning, der kommer til at ændre
hele deres liv.
2 timer
Fireproof
Blev vist sidste gang, så den er udelukket

