
Pinsekirken - Jakobskirken - Kirkecenter Livets Kilde

Alle børn i alderen
fra 4 - 12 år 
er velkomne...

Børne-

fest
- vi skal synge 

- høre om Gud  
- lege - bede

- være kreative...

ta’ alle dine 
venner med!

   Hele weekenden foregår børnefesten i Jakobskirken Nørrebrogade 67, Esbjerg.

Børnene skal afleveres:
fredag fra kl. 18:30
lørdag fra kl. 13:30

søndag fra kl. 10:00 
- og skal afhentes, så snart 

  voksenmødet er slut.



Celebration/aftenmøde
sted: Pinsekirken Esbjerg, Bjarkesgade 2

fredag den 1. marts kl. 19:00

lørdag den 2. marts kl. 14:00-16:30*

Min nye identitet i Kristus!
sted: Pinsekirken Esbjerg, Bjarkesgade 2

Festgudstjeneste
sted: Pinsekirken Esbjerg, Bjarkesgade 2P
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W
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Det er med stor glæde og forventning, at vi kan 
præsentere Wayne Simmonds. Siden hans radikale 
omvendelse og personlige erfaring med Gud, har han 
stået i tjeneste gennem 32 år og har prædiket i 33 lande.  
Gennem årene har han været involveret i næsten alle 
områder i den lokale kirke, men hans hjerte og passion 
har altid været for unge og teenagere. 

Han er gift med Gwenda og sammen har de 3 børn. 
De har været aktive i 17 forskellige kirkeplantninger og 
mission i østeuropa. I dag står de som ledere af 
”Impact School of Revival”. Wayne har også gennem de 
sidste 20 år, været involveret i ledertræning ud over hele 
Europa og er en hyppig taler/underviser på ungdoms-
lejre, konferencer og lederseminarer.

*Caféen åbner kl. 13:30

1. møde: kl. 14:00-15:00 

- pause med forfriskning

2. møde: kl. 15:30-16:30

søndag den 3.marts kl. 10:30

Fredag aften 
er der kage og kaffe efter mødet.

lørdag 
2. marts 
kl. 18:30

sted:  Livets Kilde, Ådalsparken 33. Tilmelding senest fredag: Kasper 61 33 61 20 / Signe 30 28 68 93

Kom og vær med til en aften, 
hvor der vil være mulighed for 
at skabe nye relationer. 
Udover pizza vil aftenen også 
indeholde brætspil og hygge
med mere...
Det er gratis at deltage, men 
man skal huske at tilmelde sig.
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ÅBENT SEMINAR: 

Årets gæstetaler
er fra Wales men

bosiddende i 
Roskilde (DK). 

 
- alle møder bliver 

oversat fra 
engelsk til dansk

Søndag formiddag 
kan man købe en let frokost 
umiddelbart efter mødet...


