
 

 
Vi samles på Nørreport St. (kom gerne et kvarter før) og går ned gennem  

Købmagergade til Storkespringvandet og ad Strøget til Rådhuspladsen. 

 

Medbring gerne selv lidt kaffe  og evt. lidt lækkert, som vi deler 

sammen både undervejs men også bagefter på Rådhuspladsen. 

 

Medbring også gerne bannere, hjemmelavede skilte med  

skriftsteder og små dannebrogs flag - Dem med  

store bannere vil gå forrest, i midten og bagerst. 

Ingen musik, men vi vil prøve at skaffe en speaker. 

Har du en "Gadekirkevest" så tag gerne den på. 

Vi har nogle, som du gerne må låne, 

eller lav en selv med kristne slogans 

 

OBS - Del ikke flyers eller. traktater m.m. ud, da de måske vil ligge og 

flyde rundt i gaderne --- Vi skal selv rydde op efter os, og 

kommunen kan finde på at give os en regning for oprydningen. 

 

Få din kirke, nabo, venner og alle du møder til at være med.  

 

For mere info  

Anja Dünweber tlf. 61 73 09 48 

Oluf Borremark tlf. 30 89 33 54  

Børge Laustsen tlf. 30 32 12 01 

 

”København for Jesus” og Full Gospel Business 

www.evangeliser.nu og www.fullgospel  
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