CHRISTIAN HEDEGAARD TIL
POWERNIGHT I KØBENHAVN

VELKOMMEN TIL
POWRNIGHT FREDAG DEN 3.
NOVEMBER SAMT MØDER
LØRDAG OG SØNDAG I
PRØVEHALLEN I VALBY.

Mange mennesker mødte op til
Evangelists første Powernight i Valby i
September måned, og nu er vi klar med
endnu et arrangement i Valby, denne
gang fredag den 3. november kl. 19 i
Prøvehallen på Porcelænstorvet 4,
2500 Valby.

Bag arrangementet står Evangelist i
Danmark, og som en særlig gæst denne
aften kommer evangelist Christian
Hedegaard fra USA.
Powernight er en aften hvor vi samles
og tilbeder Kongernes Konge, Jesus
Kristus. Det er også en aften hvor
Ordet bliver forkyndt til frelse,
helbredelse, Helligåndens dåb og
udfrielse.
Lørdag den 4. november kl. 14
indbyder vi partnere og venner af
tjenesten til kaffe/te og fællesskab kl.
14, hvor Christian Hedegaard deltager.
Her vil der være mulighed for at høre
mere om Evangelists arbejde i ind- og

udland, inden aftenmødet som starter
igen lørdag aften kl. 19.
Møderækken slutter søndag den 5.
november kl. 10 hvor vi inviterer til
gudstjeneste. Evangelist Christian
Hedegaard taler og menigheden
Powerhouse er vært.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Det
bliver en weekend i vækkelsens tegn,
fuld af Guds nærvær med stærk
lovsang og forkyndelse. Inviter venner,
naboer, familie og kolleger, kristne og
ikke-kristne. Vær med til at bede for
møderne. Lad os stå sammen se Gud
forvandle menneskers liv!

NYT FRA EVANGELIST I ORLANDO
Vi har haft en travl sommer i Orlando. Som jeg skrev i
nyhedsbrevet i marts måned, er vi flyttet til en ny bygning, så
de sidste mange måneder er gået med at renovere og male!
Menighedens lokaler er blevet istandsat, vi har fået børnerum
og skal til at lave mødrerum.Vi har åbnet en café og antik
butik ud til vejen, er ved at åbne et pizzaria, og selv om vi
stadig har vores udfordringer (oversvømmelse, huller i
taget og indbrud), så er vi ved godt mod.
I juli måned fik vi stjålet vores lydudstyr samt
musik instrumenter til en værdig af cirka 10.000
dollars. Det var et hårdt slag for
os, Ukendte gerningsmænd
kravlede over taget og firede sig
ned i gården, smadrede en rude
gik ind og åbnede en bagdør, så
de kunne læsse tyvekosterne over i en
ventende truck.Vi fandt aldrig ud af hvem det
var, men det er tydeligt, at det har været nogen med kendskab
til vores bygning. Højst sandsynligt nogen af dem som vi
bespiser hver dag!
Når den slags sker kan man reagere på to måder. Man kan
enten give op eller geare op, og vi har valgt at gøre det sidste.
Gud har talt til os om at indspille vores lovsange og faktisk

havde vi alt hvad der skulle til, indtil vi mistede det, men nu
har vi besluttet os for at indspille på trods af
omstændighederne.Vi har lånt udstyr og i oktober måned
laver vi vore første live indspilning på OBT!
Vi bespiser stadig de hjemløse seks gange ugentligt,
samles til lovsang, bøn og gudstjeneste og har et team
på gaden en-to gange ugentligt, så vi kan lære vores
nærområde at kende og de mennesker som bor der
og ikke kender Jesus.
I november måned afholder vi vores
første Farmers Market på kirkens
parkeringsplads, igen et tiltag som
vi håber kan skaffe arbejdspladser
og økonomi til kirken. Det er
fantastisk at se hvordan visionen
vokser, alting spirer og gror. Høsten er stor og
arbejderne få, så vi ber Gud om at sende arbejdere. I denne
måned har vi haft besøg af to danskere som er kommet for at
være med i arbejdet på OBT!
Vi takker Gud for alle jer som følger Evangelist på
hjemmesiden og på Facebook. Gud velsigne jer. I skal vide at I
er til daglig opmuntring for os!

FALLOW GROUND
(DEN GOLDE JORD)
NY BOG OG NYE ÅBNE DØRE
FOR EVANGELIET.
Hvert år tager Karen og jeg på
roadtrip gennem USA for at prædike
evangeliet og for at besøge venner og
familie undervejs. I år medbragte jeg
min nye bog, “Fallow Ground”, som
netop er udkommet i USA,.
Bogen Fallow Ground (Den Golde
Jord) er tilegnet de mennesker, som vi
møder hver dag i Orlandos slum. Det
er mennesker som indeholder stort
potentiale, men som aldrig er i stand til
at udleve deres potentiale pga. svigt,
smerte, skuffelse, misbrug og andre
negative omstændigheder. Bogen
beskriver den golde jord, hvordan den
ligger uopdyrket og ufrugtbar hen år
efter år, indtil Gud kommer med sin
super plov og vender op og ned på det
hele. Hans ord er som en plov, som
pløjer igennem alle problemer med et
radikalt budskab om omvendelse og
tilgivelse!
Glæd dig til at læse Fallow Ground.
Bogen kan købes på Amazon og ventes
at blive oversat til dansk i 2018.

Nye åbne døre for evangeliet
Jeg fornemmer at vi står overfor en ny
tid. I september var jeg i Peru for
første gang i 25 år. Jeg prædikede på
spansk og Gud stadfæstede ordet med
frelse, udfrielse og helbredelse. For mig
personligt var det en vision som gik i
opfyldelse. Jeg har rejst meget i Peru

Finland, men det bliver ikke nu, det må
vente til 2018.
Tak for jeres fortsatte forbøn og støtte,
således at evangeliet kan komme ud!
Du kan følge arbejdet i USA på
Facebook (Powerhouse Church) hvor

Fra mit besøg i Peru hvor jeg bl.a. mødtes
med en af mine gamle forretningsforbindelser.

før jeg startede tjenesten, og det var et
glædeligt gensyn, både med landet og
med mennesker!.
I oktober skal jeg til Pennsylvania og
prædike i en række nye kirker, og i
November, umiddelbart efter mine
møder i DK, skal jeg til Guatemala.
Invitationen kommer fra en ung præst
som var elev på Powerskolen i år.. Nu
har hans far som er præst, inviteret os
til at komme og holde Powerskole for
resten af menigheden! Senest har jeg
fået invitationer fra Polen og fra

vi sender Facebook live fra vores
gudstjenester, samt på hjemmesiden
www.powerhouseflorida.

GIV TIL EVANGELIST
Hvis du ønsker at give til arbejdet, kan
det gøres på følgende måde.
DANMARK:
EVANGELIST, BORUPVEJ 64,
3320 SKÆVINGE (KONTO 1551 3543
566 306 (DANSKE BANk)
USA:
BANK OF AMERICA
Konto nr. 898066382770
Routing 026009593,
SWIFT: BOFAUS6S
Personlige gaver mærkes
“Christian Hedegaard”

Hjemmeside genopstår med
chat, vidnesbyrd og lovsang
Evangelist hjemmesiden evangelist.dk har
altid været et omdrejningspunkt i
tjenesten. Derfor var det også et hårdt
slag for os, da vi i starten af 2017 blev
udsat for hacker angreb af sådan et
omfang, at det ikke var muligt for os at
rekonstruere indholdet. Nu er vi oppe at
køre igen med en ny hjemmeside, med
adgang til chatten, nye vidnesbyrd,
trosstyrkende undervisning samt alle de
gamle Evangelist lovsange.
- Vi har et kald fra Gud, til at række ud til
mennesker, og hjemmesiden er et stærkt
redskab i den forbindelse, siger Christian
Steenfelder, som er ny webmaster på
evangelist.dk.
Ny musikvideo
På hjemmesiden er der gratis adgang til
Evangelist Lovsang. Her finder du ikke
blot de gamle sange, men også nye
projekter. Inden længe kan vi præsentere
en ny musikvideo fra Evangelist lovsangs
teamet. Videoen er allerede indspillet, nu
mangler vi kun at mixe det sidste inden
den bliver endelige udgivet. Det er vores
mål at lave en musikvideo om måneden,
indtil vi kan lave et samlet album.
Evangelist på Youtube
Evangelist udgav ialt 11 cd’er i perioden
2000-2010 og har gennem årene sat sit
præg på lovsang i Danmark. Cd’erne som
er blevet spillet igen og igen, er formentlig
slidt op, så for at gøre sangene
tilgængelige for alle, har vi valgt at lægge
dem op på Youtube. Du finder dem på
Evangelist Kanalen, som er vores Youtube
tjeneste. Begynd allerede nu at abonnere
på kanalen, da der løbende vil komme nye
videoer fra Evangelist. Det bliver også der
vi udgiver vores musikvideoer.

Evangelist på Facebook
I september 2017 oprettede Evangelist en
Facebook side som hedder Evangelist DK
(fb.com/evangelistnu) Hvis du ikke
allerede har besøgt siden, så vil vi
opfordre dig til at gøre det. Hjælp os med
at “synes godt om”, spred kendskabet til
arbejdet i Evangelist og del siden med
dine Facebook venner.
med i vores
arbejde. De første opslag er allerede inde
på siden, som har skabt opmærksomhed
bland de ikke-kristne. Det skyldes at flere
mennesker, som har fået et personligt
møde med Gud, deler deres historie. Det
skaber en del kommentarer fra folk der
ikke kender Gud. Det glæder vi os over i
Evangelist når vidnesbyrd kan få folk til at
tænke over livet. Netop vidnesbyrd bliver
noget af det, som kendetegner Evangelist.
Vi vil løbende komme med nye historier

om folk der møder Gud. På vores
hjemmeside kan du bl.a. møde Mathias
som slap otte års hash misbrug efter han
overgav sit liv til Gud. Eller du kan møde
Christian som levede ude i verden i 10 år,
men fandt tilbage til Gud for to måneder
siden. Han har fået et helt nyt liv nu og
mærker allerede en kæmpe forskel. Det
er lige præcis det vi brænder for i
Evangelist, at hjælpe mennesker og give
dem nyt håb for fremtiden.
I Hans tjeneste,
på vegne af Evangelist i DK,

Christian Hedegaard
Evangelist af Guds store nåde

