Full Gospel Business,
Evangeliser Nu
og København for Jesus
-.

Evangeliefremstød i København - 17.-18. maj 2019
-.

Program
-.

Vigtig: Tilmelding nødvendig af hensyn til indkøb af maden
senest onsdag d. 14. maj - Prisen afhænger af antal tilmeldte
Tilmelding til Oluf Borremark tlf. 30 89 33 54
.....................................................
I værestedet "Klippen" Lille Colbjørnsensgade 9, København V
Fredag kl. 18.00 Fællesspisning
Fredag kl. 19.30 Undervisning og samvær
........................................
I Evangeliekirken, Worsaaesvej 5, Frederiksberg
Lørdag kl. 10.00 Opfølgning af undervisning fredag efterfulgt af bøn -- og klargøring
til at gå på gaden incl. evt. opsætning af telt inde i København.
Vi har gule veste med påtrykt ”Gadekirke” samt ID-skilt til alle.
Lørdag kl. 11.00 Brunch
............................................
Lørdag kl. 13.00 - 17.00
Evangelisering på gaden, men ingen behøver at være der hele tiden. Kom i de tider, der
passer dig. Det er dog en fordel at have fulgt undervisningen fredag aften.
PS: Der vil blive mulighed for sang, vidnesbyrd og musik i teltet. Medbring gerne
instrumenter - Forstærkere og mikrofon haves.
Stedet opdateres hurtigst muligt
...............................................
I Evangeliekirken, Worsaaesvej 5, Frederiksberg
Lørdag kl. 18.00 Fællesspisning
Efterfulgt af opfølgning af, hvordan er det gået?
Hvilke oplevelser havde du – Kan deles på Evangeliser Nu’s hjemmeside og Facebook.
Kan vi lære noget af det, og hvad kan evt. gøres anderledes næste gang?
-.

Vel mødt: Oluf Borremark – Børge Laustsen – Anja Dünweber
-.

Du kan se evt. ændringer på www.evangeliser.dk under Storkøbenhavn.
Tilskud / Støtte
Kommer du langvejs fra, og / eller er du mindre bemidlet, så vil Full Gospel Business
yde tilskud til transport, forplejning og overnatning.
Vil du støtte Full Gospel Business, så de kan opfylde ovenstående,
så læs her hvordan på www.fullgospel.dk under ”Støt os”ovsang og Afslutning
..........................................

Evangeliefremstød i København
17.-18. maj 2019
(Store Bededags-weekenden)
I samarbejde mellem Full Gospel Business, Evangeliser Nu og København for Jesus
Kære alle. Kom og vær med til at dele dit vidnesbyrd. Kom og stå sammen om at bede for
mennesker, give evangeliet. - Kom og vær med i det omfang, du kan være med.
Ønsker du bare at stå i teltet og give kaffe og kage, er det også okay,
men overkom frygt og kom og vær med
Der vil blive undervisning, inspiration samt praktik på gaden.
Der sørges for forplejning.
Kommer du langvejs fra, så kan der blive mulighed for privat overnatning
eller andre billige overnatningsmuligheder.
eller kan DU tilbyde overnatning?
Fredag aften bliver i værestedet Klippen Om lørdagen starter og slutter vi i Evangeliekirken på Frederiksberg,
og basen på gaden bliver i et telt - ved Rundetårn, Købmagergade
Tilskud / Støtte
Kommer du langvejs fra, og / eller er
du mindre bemidlet, så vil Full Gospel Business
yde tilskud til transport, forplejning og overnatning.
Vil du støtte Full Gospel Business, så de kan opfylde ovenstående
så læs her hvordan på www.fullgospel.dk under Støt os.
Følg med i evt. ændringer på www.evangeliser.nu under Storkøbenhavn
Hvem vil med?
også selv om du kommer langvejs fra.
Kontakt og tilmelding
Oluf Borremark tlf. 30 89 33 54
eller Anja Dünweber tlf. 61 73 09 48

