
Trofast er han som kalder jer,
Han vil også gøre det

Kære partnere og venner af Evangelist

Trofast er Han som kalder jer, han vil 
også gøre det (1 Tess. 5,24). 

Med dette ord vil jeg ønske alle en 
glædelig jul og et godt nytår. Gud er 
trofast, det er Ham som kalder og 
udruster os til tjeneste, og det som Han 
har startet, det vil Han også fuldføre.

2017 har været et vildt år for os med 
mange udfordringer, men det er med stor 
glæde, at vi kan se tilbage på det arbejde, 
som Gud har gjort i os og omkring os.

Mange nye døre er blevet åbnet for 
evangeliet i 2017.  Menigheden har fået 

nye lokaler og vi har et stærkt leder team, 
hvilket gør det muligt for Karen og jeg at 
rejse mere ud.  I det forløbne år har vi 
rejst på kryds og tværs i USA og prædiket 
i mange forskellige kirker, både i 
sommerferien og i efterårsferien, og det 
ser ud som om vi kommer til at rejse 
endnu mere i det kommende år. 

Powerskolen i Guatemala 
Senest har jeg været en tur i Guatemala  
med et team fra Powerhouse. Invitationen 
hertil kom fra en præst hvis søn har været 
e lev på Powersko len i Or lando. 
Undervisningen forvandlede hans liv, han 
blev fyldt med Helligånden, og da han kom 
hjem og delte sit vidnesbyrd, blev 
menigheden så berørt, at hans far 

kontaktede os for at få Powerskolen til 
Guatemala! 
Det blev til næsten en uge med intensiv 
undervisning  i kristen livsstil, om livet 
med Jesus, Helligåndens kraft og disse 
tegn som skal følge dem som tror.  På den 
sidste aften blev mere end 100 mennesker 
døbt med Helligånden og begyndte at tale 
i tunger. Folk blev slået til jorden og 
udfriet fra dæmoner. En af deltagerne var 
missionær i Guatemala. Manden var 
krøbling efter en ulykke for 15 år siden, 
han havde gennemgået 15 ryg operationer 
og led af kroniske smerter, gik med 
krykker og havde fået indlagt jern skinner 
i ryggen. Gud helbredte ham fuldstændigt, 
hvilket efterfølgende er blevet bekræftet 
af hans specialist.



Fire år med Powerhouse i USA 
Den 3. december fejrede vi 4 års jubilæum i vores nye lokaler i 
Powerhouse i Orlando (se ovenstående billeder). Det var en aften 
med stor glæde og stærk lovsang og tilbedelse. Det varer ikke længe 
før vi udgiver vores første sange i USA. Det er tydeligt at mærke, at 
der er vækkelse i luften.  Vi har været tro og faste, og nu er det tid 
til at høste frugten af vores udholdenhed.

I januar har vi vores årlige uge med bøn og faste, hvor vi søger Gud 
for næste skridt.  I februar og marts planlægger vi to ugers 
kampagne med evangelisation om dagen og møder hver aften.  Vi 
kalder det “vinterfest”, det bliver et arrangement for nabolaget, og 
vi glæder os til at se Gud holde fest. 

Vi har haft besøg af forskellige prædikanter som profeterer at Gud 
kommer til at gøre store ting i starten af det nye år. Det bliver 
noget, som vi ikke har set før, og det kommer ikke kun til at berøre 
vores lille forsamling. Høsten stor og arbejderne er få, området som 
vi rækker ud til er kendt for stofmisbrug og prostitution, vores mål 
er at OBT må blive kendt for hvad Jesus gør i menneskers liv!
April byder på to uger med vækkelsesmøder i Pennsylvania. Efter 
vores besøg i oktober måned er vi blevet inviteret igen, denne gang 
til større menigheder, som har hørt rygter om hvad Gud gjorde 
sidst vi var der.

I maj måned holder vi Powerskole igen. Datoerne er endnu ikke 
fastlagt, de kommer op på hjemmesiden så snart vi ved nærmere. Vi 
håber at se mange nye ansigter i år.  Sidste år havde vi elever fra 
både DK og Færøerne, Kenya, Rwanda og Guatemala, plus flere 
forskellige stater i USA.

Nyt fra hjemmefronten 
Som familie står vi foran en ny tid.  Alle “ungerne” er fløjet fra 
reden, undtagen vores yngste søn Noah, som er 19 år og er startet 
på universitet. Hector bor p.t. i Daytona Beach og vil gerne i 
militæret, og Magnus, vores ældste søn, bor i Las Vegas. Han arbejder 
på gaden som tryllekunstner og har startet sit eget mediefirma, 

Gaard Media. Han har netop været i Tunesien, Sicilien og Italien for 
at lave video optagelser for en såkaldt madguru. Tidligere på året 
var han i Mexico og Costa Rica for samme firma, så han får rejst en 
masse og oplever mange spændende ting.

Vores datter Cecilie besøgte os i hele november måned. Det var 
dejligt at have besøg af hende. Vi havde fået gratis billetter til både 
Disney og Universal Studio, derudover var hun til koncert med Amy 
Grant, hvilket hun har drømt om i mange år. Hun rejste tilbage til 
DK i sidste uge. Hun bor på et kristent bofællesskab i Herning, har 
fået en sød kristen kæreste og har det godt der. Hun fejrer jul 
sammen med familien i Jylland, mens vi fejrer jul her.

Julen i USA er anderledes end i DK. Faktisk varer den kun en dag, 
men her i huset varer den længe! Juletræet står i stuen, og udenfor 
føles det næsten som vinter. De sidste par nætter har temperaturen 
været lige over frysepunktet, omkring 3 grader Celsius, hvilket føles 
meget koldt, når man er vant til 20 grader og derover året rundt.

Til nytår tager Karen og jeg en tur til Las Vegas for at være sammen 
med vores søn Magnus.  Vi skal også mødes min søster og svoger 
fra Aalborg, plus pastor Christer Segerliv fra Kingdomcenter i 
Sverige. Det er en lang tur med 3 overnatninger ud og 3 
overnatninger hjem, men vi nyder det og kan sagtens slappe af, selv 
om vi skal køre langt.

Tak for jeres fortsatte forbøn og støtte, vi har virkelig brug for det i 
denne tid, ikke mindst med den nye kirkebygning, som har været et 
kæmpe trosskridt for menigheden i Orlando. Gaver til arbejdet kan 
gives via Evangelist i DK eller til Evangelist Ministries International 
via Paypal nielschristianhedegaard@yahoo.com.

I Hans tjeneste,

Christian Hedegaard 

Evangelist af Guds store nåde


