
15.000 til kampagnemøde i Comé.
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Comé, Benin
Endnu en fantastik kampagne er afsluttet i det Vestafrikanske land Benin. 
Gospel Outreach har nu afholdt 5 kampagner i denne nation, hvor voodoo har 
sine rødder. Voodoo er den sorteste slags heksekraft, man kan forestille sig. 
Men nationen er i forandring, for evangeliet spredes som aldrig før, og kirker 
plantes i et hidtil uset tempo. I gennemsnit startes der 12 nye menigheder 
efter hver Gospel Outreach kampagne! ”Uden overdrivelse sker der en tydelig 
åndelig forandring efter en Gospel Outreach kampagne”, fortæller lands
lederen for alle kirker i Benin, pastor Nazaire Hounkpadode.

Byen Comé var ingen undtagelse. Gud virkede mægtigt hver aften. Der bor 
200.000 mennesker i regionen, og over 12.500 gav respons til frelsesinvita
tionen, som blev givet hver aften – alle var førstegangsbeslutninger. Dette 
udgør 6% af regionens befolkning, som gav respons til, at de ville frelses og 

følge Jesus. Nu går opfølgningen i gang og allerede 
søndag morgen – hvor kampagnen sluttede lørdag 
aften – var den første menighedsplantning en realitet!

Tak til alle, der støtter os økonomisk og i forbøn.

Per Hyldgaard
Evangelist ved Guds nåde

Et stærkt vidnesbyrd var om en onkel, der første aften så alle miraklerne. Han 
rejste næste dag til Togo for at hente sin totalt døve nevø og bringe ham til 
mødet den anden aften. Nevøen kom til at høre, ja, selv den mindste hvisken 
kunne han nu høre! Gud lønnede virkelig onklens tro, må man sige!

Kvinden var 90% blind men kom til at se, og hun kunne let ”snuppe” 
Per Hyldgaards næse.

Denne 25årige mand havde været 
døv i 15 år, men kan nu høre alt.

Store reklameskilte inviterer til 
møderne.
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Pigen var født stum, men kunne efter forbøn gentage de ord, der blev sagt. 
Det vakte selvfølgelig stor jubel blandt alle.
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Husk at bede for vores næste kampagne i:
Cameroun d. 4.12. februar

Kampagnemøder og lederundervisning for åndelig forandring i Benin

530 pastorer/kirkeledere med ægtefæller deltog i 
seminarerne, som foregik i dagstid i de 4 dage. Der 
var stor sult efter Guds Ord, og slutteligt blev der 
bedt for hver enkelt under håndspålæggelse.

Samtlige deltagere på pastorkonferencen fik bogmateriale udleveret.

En kvinde, der i 15 år ikke kunne 
gå uden brug af krykker, smed 
krykkerne og dansede rundt på 
platformen af glæde.

Helbredt i sine arme. Før kunne 
hun ikke løfte dem op.

En ung pige, som voodoo 
præsterne brugte, som redskab til 
at bringe død og ødelæggelse i 
menneskers liv, fordi hun var besat 
af mange onde ånder, blev både 
frelst og udfriet.

Hun havde en tumor i sit underliv. 
Nu kan hun mærke, den er væk.

Teamet, der rejste med, var fra Danmark, USA og Norge.


