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100 EVANGELISTER i DANMARK
Af Lars Hyldgård

BAGGRUND FOR VISIONEN
På bibelskolen i Norge oplevede jeg føl-
gende som svar på 2 års daglig bøn om 
åbenbaring af Guds vilje for mig:
 Jeg hørte en klar indre stemme, som 
lød: ”100 evangelister - Klub 100”
 Jeg modtog en uge senere en offentlig 
profeti fra en vietnamesisk kirkeleder:
”You are going to recruit workers. You 
are going to bring the gospel to Denmark. 
You will see signs and wonders.”
 Også senere er visionen om 100 
evangelister blevet stærkt bekræftet 
gennem profetier fra andre. I 2014 gav 
Gud mig pludselig et syn af en ny bro-
chure, hvor der stod ”100 evangelister” 
tværs over. Dette - sammen med endnu 
et syn af en avis-annonce med samme 
tekst i 2016 - har gjort det klart for 
mig, at visionen skal proklameres ud, 
og at Helligånden vil kalde 
evangelister i den 
kommende tid.

HVEM ER DE 100 EVANGELISTER?
	Deltids- eller fuldtids-tjenester, 
 kaldet af Gud - til livslang tjeneste  
 for Jesus.
 De lever og ånder for Herren og 
 ønsker villigt at gå for Ham.
 De er selv blevet befriet fra mørkets 
 magt og er optaget af at vinde men-
 nesker for himlen og gøre dem til 
 disciple af Jesus.
	Står sammen og styrker hinanden.
	Lever i lyset af Guds ord - med 
 integritet i højsædet.

	Gennem internet / medier og ved 
 uddeling af bibler, hæfter, traktater m.m.
	Ved at træne og mobilisere massevis 
 af kristne som brændende vidner om 
 Jesus.

UDSENDELSE
	Der vil være udsendelse i teams, som 
 planter korset nye steder. (Profetisk syn)
	Og plantning af discipel fællesskaber, 
 hvor der både er evangelister og hyrder.
 Disse grupper vil være som bål rundt 
 omkring i landet. (Profetisk syn)

NETVÆRK - KLUB 100
	Samlinger, m. fællesskab og 
 opmuntring
	Fælles mission, hvor vi kan stå 
 sammen om at række ud.
	Hver evangelist får en kontaktperson, 
 der kan være til opmuntring og støtte.»Høste
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OPGAVE
	At gennemsyre Danmark med evan- 
 geliet! At ”gøre disciple” i både Danmark 
 og Europa. (Missionbefalingen)
	At følge Jesus: Jesus siger: ”Kom og 
 følg mig...” 

HVORDAN FOREGÅR ARBEJDET?
	Ved at vidne og forkynde omvendelse 
 til Jesus Kristus på gader, i lejligheder, 
 på festivaler, gennem nøgle-personer 
 til familier / grupper af mennesker, 
 ja, overalt...
	I Helligåndens kraft og frimodighed - og
 med de medfølgende tegn. (Mark.16:20)

	I kærlighed til Jesus og i nød (passion) 
 for menneskers frelse.
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Hvis du oplever Guds kald til at tjene 
ham og til at nå flere mennesker med 
evangeliet, kan du blive udrustet gennem:

	TRÆNINGS-UGER (typisk 1 uge) 
 i Aalborg – med undervisning, 
 bøn/lovsang og evangelisation. 

 De næste træningsuger: 
 Uge 47 (20.-26 nov. 2016)
 Uge 7 (12.-18. feb. 2017) 

	MISSIONSREJSER TIL UDLANDET 
  (typisk 1 uge), hvor du adlyder missions-
 befalingen som en del af et godt discipel- 
 team.

	3 MÅNEDERS TRÆNINGSSKOLE  
 Udrustning til tjeneste – gennem  
 Ordets fundament, Helligåndens virke, 
 evangelisation/outreach og et stærkere  
 personligt liv med Jesus. 
 Opstart: 27. august 2017. 
 (Ansøgnings-skema skal udfyldes)

SE HVILKE TILBUD, 
DER ER LIGE NU PÅ:

WWW.EUROPEHARVEST.DK

Ved Guds nåde vil vi udvikle et discipel- 
trænings-miljø, hvor du som discipel af 
Jesus kan blive effektivt trænet og ud-
rustet i en atmosfære af Guds nærvær. 

SKRIV TIL OS
Hvis du oplever Guds kald, så tøv ikke! 
Vi vil gerne høre fra dig. Skriv lidt om 
dig selv, din historie med Jesus, og hvad 
du længes efter i.f.t. tjeneste og liv med 
Herren.

KONTAKT OS PÅ E-MAIL: 
europeharvest@gmail.com

KOM OG BLIV UDRUSTET


