Full Gospel Business
Vestegnen Afdeling
En tværkirkelig forening
.

Evangelisering i telt i København
i samarbejde med flere gadeevangelister.

Lørdag d. 25. juni 2022 Kl. 09.00 til kl. 17.00 .
(Står også på www.evangelisering.nu under Storkøbenhavn
hvor evt. rettelser og nyheder vil komme)
.

på Gammeltorv, Nørreport Station og Kgs. Nytorv samt i mindre grupper op og ned
ad Strøget og op og ned af Købmagergade fra telt til telt, og evangeliserer undervejs
.

Man kan også bare tilknytte sig et af teltene.
Gammeltorv = Full Gospel Business v/Børge Laustsen.
Nørreport Station = Adam Hjort Sommer.
Kgs. Nytorv = Jacob Martin Pedersen (Marh Tini)
dog uden telt men med sin berømte gamle prædikestol.
Rådhuspladsen = Bemanding ikke fundet endnu. Kontakt René Celinder.
.

Også mulighed for i mikrofon at dele
sit vidnesbyrd i mikrofon især i teltet på Gammeltorv.
I de andre telte vides ikke endnu.
.

Der vil blive forstærket musik og lovsang
.

Man vil blive udrustet men en gul vest med teksten: "Jesus er dit håb"
samt bl.a. traktaten "Vejen til Gud" på mange forskellige sprog. Andre traktater kan selvfølgelig også bruges
Udleveres i Evangeliekirken eller i teltene,
.

Vi har ud fra bibelen proklameret og bedt Gud om, at der møder mindst 100 deltagere op.
.

Er du en uerfaren gadeevangelist, så vil vi prøve på, at du kan gå med en erfaren gadeevangelist.
Brænder du for Jesus og har mod på at prøve det, så kom gerne frisk og fredig.
.

Program:
Kl. 9.00 - 9.30 - Gratis morgenmad
Kl. 9.30 -10.00 - Praktisk undervisning
Kl. 10.00 -13.00 Outreach (ud på gaden)
Kl. 13.00 -14.00 Frokost, kr.30,Kl. 14.00 -16.00 Opsøgende
Kl. 16.00 -17.00 Evaluering og bøn.
.

Tilmelding af hensyn til madindkøb: senest 18.juni 2022
til René Celinder rcelinder@gmail.com tlf. 24 66 97 55
Andre arrangører: Bo og Mona Henriksen bogomona@ofir.dk tlf. 22 54 80 26 / 50 56 02 58
Børge Laustsen præsident@fullgospel.dk tlf. 30 32 12 01
.

Mødested:
Evangeliekirken
Worsaaesvej 5
1972 Frederiksberg
Ved teltet på Gammeltorv vil der være både evangelisering, og hvor deltagerne hele dagen kan komme
og få et hvil og gratis kaffe. Kan man ikke komme til det hele, så er man velkommen til at deltage i den
udstrækning, man kan.

