Vi samlas på Nørreport St. (kom 15 min. innan) och går ner genom
Köbmagergade till Storkespringvanden och längs Strøget till Rådhusplatsen.
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Ta gärna med eget kaffe och något gott att äta, som vi
kan dela undervägs och efteråt på Rådhusplatsen.
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Ta också gärna med banners, hemmagjorda skyltar med
skrifter – små dansk eller svensk flagga – De med
stora banners kommer att gå längst framme, mitt och bak.
Ingen musik, men vi kommer försöka att få en speaker.
Har du en "Street Church väst",”Gatakyrkanväst” använd gärna den.
Vi har några som du kan låna, (på danska)
eller du kan göra en själv med kristna slagord
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Observera - Dela inte materialen etc. ut, eftersom de kanske vill
slängs överallt på gatorna --- Vi kommer även att städe upp efter
oss, annars kan kommunen ge oss en räkning för städningen.
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Få din kyrka, granne, vänner och alla du träffar att gå med
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För mer info
Anja Dünweber tlf. +45 61 73 09 48
Oluf Borremark tlf. +45 30 89 33 54
Börge Laustsen tlf. +45 30 32 12 01
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”Köbenhamn for Jesus” og Full Gospel Business
www.evangeliser.nu och www.fullgospel.dk
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