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Inspirasjonsdager i Vennesla
 

Vi gjennomfører en inspirasjonsweekend for misjonen i Filadelfia, Vennesla fra fredag 18. 'l søndag 20. oktober.

Se+ av disse dagene! Vi får høre Anne Marte Aasebø som skal ut som misjonær 'l Peru og generalsekretær

Bjørn Bjørnø blir med på fredag kveld. Videre får vi høre ekteparet Gorjon fra Argen'na lørdag kveld og søndag

formiddag som er pastorpar i en sterk voksende menighet misjonærparet Eriksen har startet. Vi håper at alle

aldre skal føle seg hjemme.

 

Til pastorer og menighetsledere

Jeg håper du som er pastor kommer og at du tar med deg ledere fra eldsteråd, misjonsråd, misjonskontakt,

misjonskasserer osv. Videre ber jeg at Inspirasjonsweekenden for Amerika blir gjort godt kjent i deres menighet.

Jeg legger ved en plakat som kan skrives ut, men si noe om den i møtene (vanlige møter og ungdomsmøter).

 

Til misjonærer

Jeg regner med at dere kommer. Jeg har ikke e-postadresse 'l alle og det er vel ikke alle som har e-post adresse

heller. Gjør de+e kjent blant dine venner og kollegaer. På lørdag kveld skal misjonærene komme inn med

«drakter» som vi gjorde på Hedmarktoppen i gamle dager og si+e på pla:ormen. La oss være med på en stor

demonstrasjon hva misjonen har vært, er og skal bli.

 

Til misjonsinteresserte

Vi tror at misjonsgløden skal tennes blant annet ved disse inspirasjonskonferansene. Kom og bli med!!! Vi skal

smi+e våre omgivelser med en evangeliserende og misjonerende glød. Vi trenger dere alle!

 

Meld deg på i dag! Snakk om konferansen 'l dine venner. Vi tror at Herren skal legge sin velsignelse 'l.

VELKOMMEN!!!!!!

 

Med hilsen

Jørgen Cloumann

Regionssekretær for Amerika

 

PS! Forslag 'l annonse i KS, Plakat som kan skrives ut

Vedlegg:

Annonse i KS.pdf 410 KB

Plakat.pdf 445 KB
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