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G

uds ønske er å komme til
våre byer og bygder med
sitt nærvær. Hvordan kan
vi se dette bli en større realitet i
våre liv og våre sammenhenger?
Roy Godwin som leder bønne
og retreatsenteret Ffald-y-Brenin
i Wales har opplevd nettopp

dette. Med egne øyne har han sett
hvordan Guds nærvær på et sted
kan føre til at tusen får et livsforvandlende møte med Gud.
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Åpen ledersamling med Roy Godwin

Brenin, og gi oss innblikk i noen av
de verdiene som ligger bak det de
får oppleve i Wales.

Roy Godwin vil dele fra sin vandring inn i det arbeidet Gud har
ledet han til å stå i ved Ffald-y-

betel

07/ 11

kl. 10:00 - 14:00

prinsensgate 10b, Trondheim

Seminaravgift: 100 kroner inkludert enkel lunsj
Arrangører: Bønneuka, KLT og BiT i samarbeid med Ungdom i Oppdrag, Nasjonalt
Bønneråd, Oase, Kvinner i Nettverk, Nettverk for Menn, Nordic Mission og Proklamedia.
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