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Evangeliet forkyndes
Tusindvis samledes aften efter aften for at høre 
evangeliet forkyndt, og tusindvis gav respons til 
frelse i løbet af de 4 aftener. Søndag formiddag var 
GO teamet ude at forkynde på gudstjenester i de 
forskellige menigheder, og de kunne allerede dér 
bevidne, at mange af de nye var kommet til guds-
tjeneste! Og opfølgningen var ikke engang gået i 
gang endnu!

Budt velkommen 
af områdets Præfekt
Præfekt Alibo bød alle velkommen og holdt 
en åbningstale på første aftenmøde.

Helbredt for tumorer
Pigen fortæller, hun havde to tumorer i 
sit underliv, men at de er forsvundet efter 
forbøn i Jesu navn.

Stor svulst forsvandt
Første vidnesbyrd den første aften 
var en lille pige, der havde haft en 
stor svulst på halsen, som nu var 
forsvundet.

Fest i gaderne
Hele Gospel Outreach teamet blev budt velkommen 
ved bygrænsen af et brassband og hundredvis af 
begejstrede kristne, der sang og dansede af glæde. 
Det store optog gik igennem hele området, så ingen 
var i tvivl om, at nu var det kampagnetid for Tabligbo!
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Næste kampagne er i 
Illulisat, Grønland fra d. 18.-26. april
Tak for din gave og forbøn.

Hun kan se!
Kvinden her, der havde været blind på sit 
højre øje, beskrev hendes helbredelse 
således; ”Jeg stod til forbøn, og da der 
blev bedt, var det som om en eller anden 
kom og tog noget væk fra mit øje, og 
jeg kunne se!” Den, en eller anden, var 
Jesus Kristus!

Denne kvinde var totalt 
døv og blind
Kvinden her havde været fuld-
stændig døv og blind. men kom 
til at se og høre. Hendes sviger-
datter kom op på platformen og 
bekræftede, det hele var ægte.

Smerterne er væk!
I 15 år har hun haft stærke smerter i kroppen. 
I armene var det så slemt, at hun ikke kunne 
løfte dem, men nu er alle smerter væk.

Hørelsen helbredt
Pigen har været døv på sit 
venstre øre, men nu kan hun 
høre og gentage selv den 
mindste hvisken. 

Undervisning til ledere
Pastor-seminar med omkring 250 
deltagere. Sidste dag modtog de 
bogen “The Sheperds Staff” på 
fransk, som er en tusind siders 
leder-undervisning.

Teamet
Teamet bestod af folk fra
Tjekkiet, Norge og Danmark.

Hun har lavet en PR “hat” 
af en kampagneplakat.

Ahepe, Togo
I den østlige del af Togo ligger byen Ahepe. Denne - og de 
omkringliggende byer - udgjorde det nye mål for Gospel Out-
reach kampagnen i marts måned. Det skønnes, at området 
havde cirka 45.000 indbyggere. Der havde aldrig været en 
sådan kampagne, så derfor var det et oplagt område for en 
GO kampagne. Tak til alle Jer, der trofast støtter disse kam-
pagner med gaver og tak for din forbøn. Alle Jer trofaste støt-
ter af Gospel Outreach gør virkelig en stor forskel i tusindvis af 
menneskers liv verden rundt. TAK!
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