
Det totale antal personer, der gav respons til frelses-
indbydelsen var 12.874! Der er virkeligt noget for 
menighederne at arbejde videre med nu. Og nye 
menigheder er allerede ved at blive etableret.
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Tilbage i Benin, Afrika
Der blev sat Gospel Outreach rekorder i Benin denne gang.
Rekorden var, at det den her gang var den største pastor-konference GO 
endnu har haft i Benin. 688 pastorer deltog i den fire dage lange konference! 

Dette var også den sjette kampagne siden 2012. Benin er en nation kendt, 
som oprindelsesland for voodoo – den sorteste form for heksekraft – men 
den er nu også en nation med stor kirkevækst, ja nærmest vækkelse, må 
man sige. I gennemsnit startes der 11 nye menigheder efter en GO- 
kampagne samt, at de eksisterende kirker vokser betragteligt. Derfor satser 
GO også på at afholde 3 kampagner i Benin i 2019.

Tak til alle Jer, der trofast står i forbøn for os. Tak til 
alle Jer, der trofast støtter os økonomisk. Sammen er 
vi med til at opfylde Missionsbefalingen, som Jesus 
Kristus gav os kristne.

Per Hyldgaard
Evangelist af Guds nåde 

gospeloutreach.dk

Kampagne i
Benin

688 pastorer og kirkeledere deltog på det 4 dages seminar, hvilket var ny re-
kord for GO. Det er det største antal pastorer, der har været med på seminar. 
Der var ingen kirke stor nok til at rumme det, og selvom man havde lejet det 
største samlingssted i byen, stod over 200 personer udenfor døre og vinduer 
og lyttede med! Lydhørheden, sulten efter undervisningen og engagementet 
var totalt.

Manden kan nu se.

Bogmateriale, til fortsat selvstudie, 
blev givet til samtlige pastorer.

Kvinden havde en knude så stor, at 
hun så ud, som om hun var gravid. 
Men nu er knuden helt væk
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Vi vokser! Mulighederne vokser! Derfor er der brug 
for flere, der vil være en månedlig økonomisk partner. 
Er det noget for dig? Du kan give på følgende konto:

Spar Nord
Reg: 9046
Konto: 457-34-58449

Næste kampagne:
Liberia, 14.-20. januar 2019

I gennemsnit startes der 11 nye menigheder efter en GO-kampagne i Benin

Det første vidnesbyrd den første aften var en mor, der kom op på platformen med sin 7-årige datter. 
Pigen havde været fuldstændig blind i 5 år men kom til at se efter forbøn. Moren opdagede datteren 
kunne se, fordi hun efter forbøn bøjede sig ned for at samle noget op på jorden, hun havde fået øje 
på! Datteren kan nu let se og ”fange” lommetørklædet.

Pigen havde det sidste år ikke været i skole, fordi 
hendes syn var så dårligt, at hun ikke kunne læse. 
Nu kan hun læse - selv det med småt!

Denne unge kvinde var født stum og døv, og hun kunne end ikke sige 
lyde. Hendes veninde fra kirken bekræftede det hele. Efter forbøn kunne 
hun både høre og tale! Da Per Hyldgaard spurgte hende hvem, der havde 
helbredt hende, svarede hun på sit stammesprog; ”Gud!” Tænk sig at kunne 
sige noget for første gang i sit liv! Tænk, hvor forvandlet hendes liv fra nu af 
vil være. Ære til Gud!

Borgmester Bahouen modtog os i 
sit kontor. Her får han Dannebrog. 
Desuden bad Per Hyldgaard for 
ham.

Et internationalt team af GO med-
arbejdere og gæster fra Danmark, 
USA, Norge og Mexico var med 
på turen.

Hun havde en knude ved hoften. 
Knuden er nu væk

Kvinden, der var 90% blind, 90% 
døv og så dårlig i hendes ben, at 
hun måtte bæres til kampagnen, 
blev helbredt. Hun gik op på plat-
formen uden besvær, hun gentog 
tydeligt, hvad der blev hvisket bag 
hende, og hun kunne se alting 
klart! Gud er mægtig!

Kvinden fortalte; ”For 20 år siden beordrede min chef, at jeg skulle træde på 
noget, han havde, der udløste heksekraft. Straks oplevede jeg det, som om 
en slange krøb ind i mig, og jeg har nu i 20 år følt og mærket det, som om en 
slange kravlede rundt indeni mig! Men da der i aften blev bedt i Jesu navn, 
mærkede jeg, hvordan det hele forsvandt, og jeg er fri nu!”

Mange, der er plagede eller besat af onde ånder, bliver fri på kampagnerne


