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Togo, Vestafrika
Det er fjerde kampagne, som Gospel Outreach afholder i dette Vestafrikanske 
land. De tidligere kampagner har affødt betragtelig kirkevækst, samt at 22 
nye menigheder er blevet startet. Derfor er der en begrundet forventning om, 
at også denne kampagne vil bringe stor varig frugt med sig. Den var i hvert 
fald vellykket, og mange mennesker fik et forvandlende møde med Gud. Der 
var allerede den efterfølgende søndag rapporter om, at nye mennesker sad i 
kirkerne - mennesker der lige var blevet frelst på kampagnen. 

Tusind tak for din forbøn og din økonomiske støtte. 
Vi skal de næste 6 måneder holde 5 kampagner i 
Vestafrika. Vi behøver både din forbøn, for vi bevæger 
os i ”fjendeland”, men vi behøver også en økonomisk 
håndsrækning for at kunne gennemføre disse. Vil du 
hjælpe os?

Missionær ved Guds nåde 
Lisbeth & Per Hyldgaard

gospeloutreach.dk

Kampagne i
Togo

Mange oplevede at knuder og tumorer forsvandt under forbøn - blandt andet 
denne kvinde, som før havde en knude i sit bryst.
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Denne mand havde, for tolv år siden, fået så mange tæsk af sin egen familie, 
at han var blevet totalt døv! (prøv lige at tænke over det!). I tolv år var han 
helt døv, men under et af møderne helbredte Gud ham, og hans hørelse blev 
perfekt. Han kunne tydeligt gentage hvert et ord, der blev hvisket bag ham. 
Ikke sært han ikke kunne stå stille, men dansede af alle kræfter, mens han 
ventede i køen sammen med alle dem, der skulle fortælle deres vidnesbyrd.

Mange var dæmonbesatte, men 
oplevede de blev sat fri i Jesu 
navn! Denne kvinde fortalte, 
hvordan hun oplevede, at 
”dæmonen åd hende indvendigt”, 
som hun beskrev det - og at hun 
tydeligt mærkede, hvordan det 
forsvandt under forbøn.

Kvinden kan se klart efter mange 
år med svagt syn. Hun kan på lang 
afstand se og efterligne de tegn, 
som Per Hyldgaard gør med sin 
hånd.
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Bliv månedlig partner med os. Din månedlige gave gør en stor forskel, 
og hjælper os med at række ud med evangeliet i vanskelige områder. Kontakt os på: 
info@gospeloutreach.dk og hør, hvordan du kan give.

Besøg vores nye hjemmeside på:
www.gospeloutreach.dk

Kampagnen i Togo er den første af en række kommende kampagner i Vestafrika

Der er stor begejstring på grund af kampagnen

Manden havde for to år siden haft en blodprop, der gjorde, han var delvist 
lam og helt følelsesløs i den ene halvdel af kroppen. Desuden havde det gjort, 
at han var blind på det ene øje. Gud helbredte ham! Hans følelse i kroppen 
kom tilbage, han kunne mærke alt, bevæge sig frit og se på det blinde øje! 
Gud er stor!

Kvinden var født døv på sit ene 
øre, men kom til at høre på det

Der blev også udleveret 
bogmateriale til pastorerne, så 
de på den måde er yderligere 
udrustet til tjeneste.

Store reklameskilte inviterer til 
kampagne

Bogen ”Hyrdestaven”, som blev 
uddelt til pastorerne.

Tre dage var der seminar for pastorer og kirkeledere. 170 blev registreret til 
seminarerne. Ud over undertegnede, underviste pastor Frank Ahlmann samt 
Dan Ahlmann på seminarerne til stor opmuntring for deltagerne. Mange af 
disse tjenester oplevede modløshed i tjenesten og direkte depression, så 
forbøn og undervisning var på rette tid og sted.


