GLOBAL EVANGELISERINGS DAG K
 ALDES
NU PÅ ENGELSK GO
DAY. GO 2020 OG GO
21 KALDES NU PÅ
ENGELSK
GO MOVEMENT.

ALLE KAN
NÅ UD TIL
NOGEN

SAMMEN KAN VI NÅ
VERDEN
VÆR EN DEL AF GO-BEVÆGELSEN

GÅ UD OG LAV
DISCIPLE AF ALLE
MENNESEKER
Mattæusevangeliet 28:19

DER ER ET BEHOV OG EN MULIGHED
De fleste mennesker på jorden kender ikke til den vidunderlige
frelse, der er tilgængelig gennem Jesus Kristus. De står over for en
kristusløs evighed. Det er tragisk! Men du kan ændre dette!
Siden 2012 har et stigende antal af kirker og ministerier arbejder
sammen om at mobilisere og udstyre millioner af troende til at
være et vidne og til at dele evangeliet på GO Dag (Global evangeliserings dag). Med GO 2020 blev dagen udvidet til en hel måned. GO
ÅRTI intensiverer evangelistiske bestræbelser på at nå ved udgangen af 2030 alle mennesker med evangeliet. Vi inviterer dig til at
være en del af denne GO BEVÆGELSE!

GO Movement 2021::
152 MILLIONER AKTIVE TROENDE
1,4 MILLIARDER NÅET med
evangeliet
80,4 MILLIONER FRELSTE
Overgivet deres liv til Kristus

Du er inviteret til at deltage med
millioner af troende over hele verden
i disse aktiviteter:
GO TOGET
Online-Undervisning www.gomovement.world/training
GO BØN
Verden Beder Sammen www.gopray.
world
GO MÅNED
Bed sammen med millioner af kristne den første weekend i maj. Evangeliser derefter gennem forskellige
evangeliserings aktiviteter i maj 2022

GO DAG
Del evangeliet med mindst én person lørdag den 28.
maj 2022. (Global evalgeliserings dag)

For mere information og aktiviteter kan du
besøge: www.gomovement.world

GO ÅRTIET – BØN – EVANGELISERING – DISCIPELSKAB
De årlige aktiviteter er en katalysator for en evangelistisk livsstil for krikens
vækst og for at nå målet om ”GO Årtiet” At fortælle hvert enkelt menneske
evangeliet indtil 2030.
Sammen kan vi nå verden Tilmeld dig her: www.GoDecade.world

VÆR EN DEL AF
GO-BEVÆGELSEN

GÅ ONLINE
HVER KIRKE
Nå ud i grupper i gaderne,
parker osv. Del evangeliet
online eller hjem-til-hjem, og
meget mere!

Besøg vores hjemmeside for
at abonnere på nyhedsbrevet og downloade nyttige
kurser og ressourcer.
www.GoMovement.world

ENHVER TROENDE
Del evangeliet og dit vidnesbyrd med venner, naboer,
kollegaer og familiemedlemmer

GO Bevægelsen er en fantastisk
måde at opmuntre folk til at
begynde at dele deres tro!
Steve Douglass,
præsident Emeritus cru

GÅ DEL
Del din vidnesbyrd på sociale medier
med #gomovement

Forestil dig den indvirkning, det
kan have på vores verden, når
enhver troende er et vidne.
Werner Nachtigal,
Præsident GO Movement

GÅ BEVÆGELSEN | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

Partnere GO BEVÆGELSEN er et samarbejde, der støttes af mange partnere som:

