
Anne Manning-Pedersen
Anne formår at fange lytternes 
opmærksomhed og interesse 
med sin levende forkyndelse, 
og hun har talt og undervist i 
13 lande. Anne kommer fra In-
dien, hvor hun har sine børn og 
et barnebarn. I 2017 kom hun til 
Danmark, og bor nu i nærheden 
af Aabenraa sammen med sin 
mand, Ove.

Peter Tinggaard
Peter er teolog og en flittig for-
fatter og forbeder. Han brænder 
for at nå ud til mennesker med 
Jesu ord og kærlighed og afhol-
der seminarer om bøn i hele lan-
det. Aglows nationalbestyrelse 
har glæde af at have Peter som 
rådgiver. 
Han, Jofrid og deres tre børn, 
bor nær Randers.

Andrey Gelbet
Andrey fra Israel har på hjerte 
at bringe evangeliet og sin viden 
om Israel til andre lande. Vi har 
oplevet Andreys live under-
visning fra Israel, hvor han har 
givet os ny viden om Bibelens 
geografiske og historiske steder. 
Andrey er professionel guide og 
tidligere ungdomspræst. Han er 
gift med Emmie og har tre børn.

Inger Porsen
Inger er formand for Aglow 
International Danmark og med-
lem af den Europæiske Aglow 
Komité. Hun brænder for at se 
mennesker vokse op til det, de 
er bestemt til at være og at se 
dem genoprettet i deres relati-
on til Gud og hinanden. Inger 
er gift med Børge, og sammen 
tjener de i ind- og udland.

Løft dit blik...
Herrens Herlighed skal åbenbares (Esajas 40:5)

Aglowkonference 10.-12. juni 2022



Dato:  10.-12. juni 2022
Sted:  Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Tilmelding:   Ellen Pedersen, e-mail ellen.pedersen@mvb.net, Tel.: 21338642 senest 27. maj 2022. 
 Oplys følgende ved tilmelding: Navn, adr., tlf. evt. e-mail.

Pris:   Konferencegebyr inkl. kaffe og kage lørdag eftermiddag: 
 Tilmelding og betaling før 8. april 525 kr. Efter 8. april 625 kr.

Betaling:        Konferencegebyr betales forud ved tilmelding. Overførsel til konto 1551 3165566 eller via 
 MobilePay nr. 37233. Skriv i tekstfelt K22 + navn.
 Konferencegebyret kan ikke refunderes efter d. 8. april.

Forplejning:  Hotellet tilbyder frokostbuffet lørdag 210 kr. og søndag 210 kr. samt middag lørdag aften 288 kr.
 Skal bestilles ved tilmelding og betales forud sammen med konferencegebyr.
 Man kan ikke spise medbragt mad på hotellet. Der er mulighed for at køre ned i byen og spise.

Overnatning:  Hotellet tilbyder overnatning til følgende priser pr. værelse:
 Dobbeltværelse: 875 kr. pr. nat.
 Enkeltværelse: 775 kr. pr. nat.
 Værelser SKAL bestilles og betales forud gennem Aglow senest d. 8.04 2022 for at opnå ovennævnte priser.
 Bestilles hos Ellen Pedersen (se ovenfor under tilmelding og betaling). 
 Ved dobbeltværelse: oplys gerne, hvem du deler værelse med.
 Efter 8. april kan man evt. bestille værelse direkte på hotellet til dagspriser, hvis der er ledige værelser.

Læs mere på www.aglow.dk

Aglow.dk • facebook.com/aglowinternationaldanmark 

Kom og vær med


