
- det hele foregår i Jakobskirken, Nørrebrogade 67, Esbjerg

Alle børn i alderen
fra 4 - 12 år

B
ø

rne
kirke

- vi skal synge, 
høre om Gud, lege, 

bede og være
 kreative...

ta’ alle dine 
venner med!

 Børnene skal afleveres:søndag fra kl. 10:00 
- og skal afhentes så snart,   voksenmødet er slut.

Pinsekirken - Jakobskirken - Kirkecenter Livets Kilde

Pinsekirken 
Jakobskirken
Kirkecenter Livets Kilde

- årets store konference i Esbjerg
SAMMEN OM 2020

Juniorer+teens

lørdag 29. februar

14:00-17:00

Søndag 1. marts

10:00

   
10-15 år

Kom og vær 
sammen med nogle 
på din egen alder...

Weekenden 
28. februar - 1. marts



  

19:00
Celebration 

fredag - 28. februar

em
ne: 

Fredag den 28. februar kl. 19:00: 
Celebration og café
med lovsangsbandet fra “Kirken i Kulturcenteret”

Lørdag den 29. februar kl. 14:00 - 17:00: 
Seminar, lovsang og café
med Tonny Jakobsen som underviser 
- emne: “Discipelskab og medvandring” 

Søndag den 1. marts kl. 10:30: 
Gudstjeneste 
Andreas Jørgensen taler 
- efterfølgende fællesspisning

Benyt venligst parkeringshuset
ved siden af Pinsekirken

Program 2020

Tonny Jacobsen

Discipelskab og 
medvandring

lørdag - 29. februar

14:00
Seminar
lovsang og café

søndag - 1. marts

10:30
Gudstjeneste

Flere og flere mennesker i Danmark har en interesse for det 
åndelige. De har måske haft åndelige erfaringer, men de har 
ikke haft nogen forbindelse til et kristent fællesskab. 

Tonny Jacobsen vil lørdag eftermiddag undervise om, hvad 
åndeligt venskab er: Hvordan det kan bygge bro til åndeligt 
søgende mennesker, og hvordan det er en nøgle til åndelig 
vækst og udvikling. 
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med lovsangsbandet fra 
Danmarks største frikirke 
“Kirken i Kulturcenteret” (Kbh.) 
& Café
- med mere... 

- hele dette program finder sted i Pinsekirken Esbjerg, Bjarkesgade 2                  - vi ses... Se program og sted for børn og juniorer på bagsiden...

Sammen om 2020

em
ne: Andreas Jørgensen er præst i Åbenkirke 

Herning, ligesom han også er et velkendt 
ansigt i Esbjerg. Han er gift med Lene. 
De har begge Guds kirke i hjertet og har i 
mange år brændt for at se et sundt kirkeliv 
vokse i Danmark. Andreas har ansvaret for 
undervisningsforløb og trivsel i Åbenkirke.  
Derudover fungerer han som leder af 
Åbenkirkes LIFT Academy.


