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Nauta, Peru
Byen Nauta ligger i Amazonas jungle. Man kan kun sejle dertil på Amazon 
floden eller flyve.

Der har ikke tidligere været afholdt en kampagne af denne størrelse i byen, og 
ligeledes havde de lokale pastorer heller aldrig stået sammen om hverken en 
kampagne eller en konference! Der var med andre ord meget lidt enhed og 
samarbejde mellem kirkerne. Derfor var det så banebrydende, at man fra byen 
og de mange små landsbyer i junglen kunne samle 280 kirkeledere til en fire 
dages konference. Her blev der, ud over god undervisning, bygget broer og 
relationer mellem disse kirkeledere.

Tak til alle Jer, der så trofast støtter os i at nå ud til disse yderhjørner af verden: 
Det er her GO hører til!

Tak til alle Jer, der så trofast beder for os. Det er Jer, der 
får visionen til at blive til virkelighed!

Per Hyldgaard
Evangelist af Guds nåde

Rigtigt mange oplevede, at knuder, svulster og cyster forsvandt under forbøn. 
Kvinden her er en af de mange, og hun vidner om, at en knude, på størrelse 
med en appelsin, nu er væk.

Manden havde en knude, der nu er 
forsvundet.

Denne unge man græd af glæde over, at en stor knude i lysken nu er væk.

Store plakater inviterede hele byen 
til kampagne.

Hun kunne ikke se ret godt. Hun fortalte, at det oplevedes, som om hendes 
øjne var beskidte, men at Jesus kom under forbønnen og vaskede dem rene, 
så hun nu kan se alting tydeligt. MEXICO
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Bogmateriale blev delt ud til 
pastorerne.

Om eftermiddagen var der 
stor børnefestival, hvor 
hundredvis af børn sam-
ledes og fik både Guds Ord, 
samt en stor oplevelse af 
det dansk- amerikanske-
peruvianske team, der gav 
den fuld gas på alle tangen-
ter til de mange børns 
begejstring.

Byens borgmester kom på 
seminarerne og blev bedt for af 
Per Hyldgaard.

Pastorseminar. Mange af disse pastorer blev sejlet ind fra jungle-landsbyerne 
i Amazonas, hvor de til daglig leder en menighed. Et kæmpe projekt, som 
lykkedes til fulde. Kirkelederne udtrykte stor glæde og taknemlighed for 
undervisningen. Mange blev døbt med Helligånden, og en ny enhed spirede 
frem.

Husk os i forbøn for kommende møder:
Elfenbenskysten, den 18.-25. september

Evangeliske møder, børnefestival og lederseminar ude i Amazonas jungle


