
Fredag og lørdag var der seminar for 530 evangelister og menig
hedsplantere. De var fyr og flamme og sultne efter Guds ord. Ud 
over undertegnede & Lisbeth Hyldgaard underviste Dan Ahlmann 
også, og Guds nærvær var meget stærkt til stede på alle møderne.
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Cuba
Dette var vores anden kampagne i det kommunistiske land Cuba.  Regeringen 
sætter mange begrænsninger for os; vi kan ikke holde noget udendørs, 
eller endog leje et sted, vi kan holde kampagnemøder. Ej heller kan vi lave 
PR af nogen art fx som at sætte plakater op, eller lave radiospots. Men Gud 
virker alligevel! Både seminarerne og aftenmøder blev afholdt i en kirke med 
plads til 700800 personer, og til aftenmøderne var der fyldt til sidste stol. Tre 
aftner var der vækkelsesmøder - eller kampagnemøder - om man vil. Her gav 
101 cubanere respons til frelse. Unge, ældre ja hele familier gav respons på 
 frelses-indbydelsen. Al ære til Gud!

Tak for din forbøn og økonomiske støtte til vores missionsarbejde. Som du 
kan læse nytter det! Mennesker får deres liv forvandlet af Gud. Tak for din 

fortsatte støtte til os. Vi har resten af året endnu 
mange  opgaver, der ligger foran os, og uden bøn og 
 økonomiske midler kan disse ikke løses.

Gud velsigne dig

Per Hyldgaard
Evangelist ved Guds nåde

Mange oplevede, at knuder af 
forskellig art forsvandt. Kvinden 
her havde haft en knude i sit 
ene bryst, men nu er den væk.

Denne pige kunne ikke gå. Hun kunne 
blot kravle og skubbe sig rundt, men 
Gud helbredte også hende, så hun 
rejste sig op og begyndte at gå, som 
om hun altid havde kunnet det!
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Kampagne i

Cuba

Hun var født døv på sit ene øre, men kan nu høre.

Mange og utroligt stærke vidnesbyrd 
blev hver aften delt fra tydeligt berørte 
mennesker, der havde fået en berøring af 
Gud. En kvinde med en stor cancerknude 
i maven oplevede, at knuden forsvandt 
som dug for solen under forbøn.  

Denne lille pige på 23 år var 
født med klumpfødder. Hendes 
far havde om formiddagen 
været ved en ortopæd for at få 
taget mål til nogle specielle sko, 
hun skulle have. Mens faren 
sidder der, taler Helligånden 
til ham og siger; ”Hun får 
aldrig brug for de sko!” Til 
aften mødet samme aften 
bliver pigen, midt under mødet, 
helbredt fuldstændigt! Hendes 
fødder retter sig ud, og hun 
går helt normalt og sikkert! Ikke 
sært faren næsten ikke kunne 
fortælle vidnesbyrdet grundet 
glædestårer og overvældelse 
over Guds almagt.
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Fremskridt i Cameroun og pionerkampagne i Grønland

Pigen var døv siden barndommen, 
men kom til at høre.

Mødet med borgmester  Celestin 
Yandal beskrev situationen i 
 regionen meget godt. Borg-
mesteren var en mand med hjerte 
for byen og dens indbyggere, men 
samtidigt var udfordringerne i 
regionen store; banditter, kidnap
ninger, stor arbejdsløshed og en 
opgivenhed og følelse af at være 
glemt og forbigået prægede ham 
og byen. Vi bad for og med ham 
ved mødets afslutning.

Kvinden var 90% blind, men kom 
til at se.

Cameroun
Byen Touboro ligger i det uroplagede nordøstlige Cameroun. Her har 
 Udfordringens redaktør Henri Nissen igennem flere år drevet radiomission, og 
nu var det tid for en kampagne. Byen har omkring 20.000 indbyggere, og det 
var første gang en kampagne skulle afholdes der. ”Ingen evangelist vil komme 
herud, ikke engang en af vores egne” fortalte pastorerne. De var derfor meget 
taknemlige for, at Gospel Outreach var villige til at komme. I øvrigt var det 
første gang kirkerne arbejdede sammen om et projekt. Det i sig selv var derfor 
banebrydende for kirkelivet i byen.

Byer og områder, som er glemt af mennesker og unået med evangeliet, ikke 
populært at rejse til, og som har svære og vanskelige kår at arbejde under. 
Gud har ikke glemt disse mennesker. Han elsker dem stadig. Gospel Outreach 
oplever sig kaldet til at gå til sådanne steder. 

Næsten 2.000 mennesker gav respons til frelse under kampagnen i Touboro! 
Det var godt vi kom!
At gå til disse byer er virkelig at opfylde missionsbefalingen, som Jesus Kristus 
gav sin menighed. Tak for forbøn og tak for din trofaste støtte til Gospel 
 Outreach, som gør det muligt at kunne gå til disse steder.

Per Hyldgaard
Evangelist af Guds nåde
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Uummannaq, Grønland
Byen Uummannaq var rammen for denne weekend. Byen  har 
kun 1.200 indbyggere og en lille bitte frikirke med 4  medlemmer. 
Dette var altså en pionerkampagne, der skulle være med til 
at hjælpe den lille menighed. Desværre var  Statskirken meget 
aggressiv imod vores tilstedeværelse og havde advaret alle om, 
at vi var fra Djævelen og tilhørte en 
anden gud! Alligevel kom der mange 
til møderne, og Gud mødte mange 
 mennesker de fem dage i Uummannaq.

55 mennesker gav respons på 
frelses-indbydelsen.
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Om dagen var 
der seminar. 
Dette afslut
tede med for
bøn: Her beder 
Birthe Nissen 
og Anja Due 
for en kvinde.

En ulykke, for 
10 år siden, 
gjorde han 
var blevet 
døv, men Gud 
 helbredte ham.


