Full Gospel Business
Vestegnen Afdeling
Eftermiddagsmøde for alle M/K

LØRDAG DEN 21.09. 2019 KL. 14.00
i "Foreningshuset" i Ishøj, Vejlebrovej 45 B, Ishøj
Gæstetaler: Aage Hellemose har måtte melde afbud, da hans søn kom ud for en alvorlig
ulykke på en sydhavsø, så Aage rejser derud, for at sikre at sønnen kan komme tilbage til USA.
Heldigvis har vi fundet en ny gæstetaler, som kunne træde til med kort varsel – og det er

Steffen Reimers-Nielsen
12 nye dansetrin
Steffen har en Kandidatgrad i Socialt arbejde fra Aalborg Universitet i København. Han brænder for socialt arbejde og at skabe netværk, da fællesskab og tværfaglighed er med til at bidrage positivt til menneskers livsudfoldelse. Steffen har en del års erfaring som projektleder, kursusleder, børnekirkeleder og
pædagogmedhjælper, mm, samt er i dag leder af kontaktcentret ”Klippen” i København, hvor han hjælper misbrugere med at komme ud af deres misbrug.
Men sådan har det ikke altid været.
Da han var mellem 13-25 år, var han ude i et stort misbrug af hash, alkohol og porno for at blive accepteret i det miljø han befandt sig i. Forsøgte flere uddannelser uden held. Prøvede flere gange at begå selvmord. Dette var en
destruktiv dans med livet – Men så begyndte en ny 12-trins dans, som blev anbefalet af en pige, Stine, som han var meget
sammen med. Disse 12-trinskurser blev ledet af den daværende præst i Lyngby Frikirke Lars Due-Christensen, som hjalp
ham med at finde Gud igennem disse 12-trinsforløb og mange private samtaler.
Den 2. april 2013 havde Steffen en overnaturlig oplevelse, som for alvor ændrede alt. Han vågnede, som om han havde
fået et elektrisk stød, og han følte, at hans hjerte blev helet. - Det var, som om der blev downloadet kærlighed direkte ind i
ham, og den følelse har været der lige siden. For øvrigt er han og Stine gift i dag.
Han har ofte folk i forbøn i Klippen, og han vil også bede for dig for de behov, du måtte have.
.

Kaffebord med brød kr. 50,- (Fri entre)
.

Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb til:
Børge Laustsen tlf. 30 32 12 01 (gerne på SMS) eller email: president@fullgospel.dk
eller Jens Peter Etzerodt tlf. 40 42 49 77
Tjek også vores hjemmesider www.evangeliser.nu og www.evangelizenow.eu
Der kan du også læse om ”Jesus March” d. 28.09. og Evangeliefremstød d. 11.10
på Gammeltorv til Københavns Kulturnat samt møder resten af året på www.fullgospel.dk
OBS: Mødet d. 14.09. på Drejervej er AFLYST og d. 19.10. i Ishøj er flyttet til Evangeliekirken / Frederiksberg

