Full Gospel Business
Vestegnen Afdeling
En tværkirkelig forening
Julefrokost-møde for alle

LØRDAG DEN 10.12. 2022 KL. 16.00
i "Foreningshuset - Brohuset", Vejlebrovej 45, Ishøj
OBS. Nye lokaler lige ved siden af de gamle, som er revet ned,
Bus 127, 300S, 400S samt S-tog linie A.
Tilmelding til maden nødvendig senest torsdag d. 08.12. (Af hensyn til indkøb)
.

Gæstetaler: Kim Ahlehoff Döhlie Gadeevangelist fra ”Kirken på gaden” i Odense.
Kim kommer fra en københavnsk ”traditionel” kristen familie, som ikke havde den store kontakt til folkekirken – f.eks. jul, barnedåb, konfirmation og deslige, men det var kun hans morfar, der havde en levende
tro på det, der står skrevet i bibelen.
Som 10 årig inviterede en klassekammerat ham til et FDF/FPF møde, hvor han hørte Guds ord og fik mange gode venner og oplevelser. Guds Levende Ord begyndte at arbejde i ham, hvilket han i dag godt kan se.
I 1985 i FDF/FPF på Fyn mødte han en kristen familie fra Indre Mission, som blev som en familie for ham.
De delte deres vidnesbyrd og de gode nyheder om Jesus med ham igennem mange samtaler. Langsomt gik
det op for ham, at han var fortabt i sig selv.
D. 18.01. 1987 til en gudstjeneste gik det op for ham, at han måtte give sit liv til Jesus, og den dag blev han
født på ny. Hans liv blev aldrig det samme igen, for hans uro/tomhed blev til en fred og sikker tro på Jesus
som hans personlige frelser og Herre. - Hvordan hans liv udviklede sig siden, vil han fortælle om på mødet.
Han er vant til at bede for folk især på gaden og giver personlig forbøn bagefter.

Julefrokost kr. 150,- (Fri entre uden mad efter kl. 18.30)

.

.

Tilmelding til maden nødvendig SENEST torsdag d. 08.12. 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
Tjek også vores hjemmesider
www.evangeliser.nu og www.evangelizenow.eu og www.gadekirker.dk

