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Nu har hjemmesiden Evangeliser Nu kørt i ca. 1 år, og har fået en god modtagelse især blandt gadeevange-lister, 
og vi har fået mange gode kontakter over hele landet. Formålet med siden er bl.a. at samle en hær af brændende 
evangelister og give dem mulighed for at finde og støtte hinanden. Desuden kan de på siden få gode råd, undervis-
ning og mange andre ting.

Nu er det jo ikke kun gadeevangelister, der kan få glæde af siden, men alle former for evangelisering-tiltag bl.a. 
evangelisering blandt venner, familie, kollegaer, forretningsforbindelser, i tog og busser osv., så alle, der vil sprede 
budskabet, kan finde inspiration på siden.

Der er også brug for et bagland i form af bønne-forkæmpere, der kan bede for alle dem, der brænder for at gå ud og 
sprede det gode budskab. Bed for dem, der står opført på siden samt deres hjælpere, som ikke er nævnt med navn. 
Nogle af dem har opbakning fra deres kirker, men flere af dem har fortalt mig, at de savner støtte fra deres egne kirker. 
Det er åndelige halvdøde kirker, der trænger til en åndelig opvågning, så de kan acceptere og støtte deres medlemmer, 
der brænder for at gå ud og gøre en forskel. Bed for disse kirker men også for dem, vi ikke kender endnu.

Nogle af de ting vi også hjælper med er bl.a.

Trykning af traktater, den enkeltes eget vidnesbyrd og andet, der kan bruges til at dele ud, samt støtte i form af et 
økonomisk lån til mindre bemidlede evangelister, der ikke kan få opbakning i deres eget bagland.
For at få sådan et lån, skal de selvfølgelig først godkendes af støtteudvalget, som på tiden består af mig selv, Oluf 
Borremark, Alex Pedersen og Hugo Martinussen.
Støtten gives til materialer, kursuser og evt. transport, hvis evangelisten skal på tværs af landet for at hjælpe andre 
evangelister eller på kursus. Se hvordan på www.evangeliser.nu 

For at kunne lave disse tryk, har Vestegnen Afd. ”fået”af FGBMFI's landskasse en laserprinter, men den var dyr i indkøb 
og er dyr i drift, så vi er derfor nødt til at tage betaling for det. Indtægterne skal bruges til at betale afdrag på printeren til 
landskassen samt indkøb af farvetonere og papir. Da printeren tilhører Vestegnen Afd., vil evt. overskud tilfalde 
afdelingens arbejde.
Tryk med laserprinter flyder ikke ud, hvis det bliver fugtig. Det gør tryk med blækprinter derimod, så derfor er 
laserprinttryk bedre velegnet til evangelister, der står ude i al slags vejr.

Du kan hjælpe os ved at foreslå, hvilke evangelister der kan blive opført på Evangeliser Nu. Du kan også støtte os ved at 
blive medlem af FGBMFI-DK (Årskontingent kr. 450,- Pensionister og kvindelige støttemedlemmer kr. 250,- . Kontakt 
mig på tlf. 30 32 12 01) og/eller som økonomisk sponsor med eller uden skattefradrag (Se hvordan på www.fgbmfi.dk )

Med de kærligste hilsener og Guds fred.
Børge Laustsen
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Børge og Gerdas tur til FGBMFI-konvent i Belgien.
13.-16.11 2015

.

Vi blev af FGBMDI-DK sendt til dette konvent for at blive inspireret og få noget med hjem, der kan bruges her i Danmark.

Det var virkelig fantastisk, og der var dagligt mellem 300-450 deltager til i alt 6 sessioner.
Der var 3 talere: Mahesh og Bonnie Shavda ( www.chavdaministries.org/ ) samt JC. Alzamora, som er en apostel og profet 
tilknyttet ( http://harvestnetinternational.com/about/hni-leadership/five-fold-ministers ) (Fornavn Jessy el. Jessie)

Mahesh og hans hustru Bonnie har gennem 34 års tjeneste rejst rundt i hele verden, og de har bedt til mange mirakler for 
folk. Bl.a. en dame, der var født uden øjne, fik rigtige øjne og kunne se. Mange lamme og døve, samt folk med stade 4 
cancer, blev helbredte. Mahesh og Bonnie er fuldstændig helt nede på jorden og bruger enkle og korte bønner og profetere 
mod sygdomme, manglende ferilitet osv., som blev helbredt eller senere gik i opfyldelse. En dame, der var blevet heldbredt 
for cancer for nogle år siden ved et af Mahesh's møder kom frem af gav sit vidnesbyrd.
Et af deres budskaber, som gjorde stort indtryk på os, var ud fra Ezekiel 37,4-7, hvor Gud sagde til Ezekiel om døde 
ben/knogler, der lå spredt ud over en dal:
”Du skal profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! Dette siger Herren til disse ben: Jeg 
giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fæstner sener på jer. Dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer 
livsånde, så I bliver levende. Så skal i forstå, at jeg er Herren.”
I vers 11 siger Gud til Ezekel: ”Menneske, disse ben er hele Israels folk;” (Læs selv det hele i versene 1-14)
Denne enkle måde at profetere og bede på bruger Mahesh til at opvække rigtige døde mennesker, mod sygdomme, men den 
kan også bruges til at vække f.eks. åndelige døde mennesker, menigheder og byer.

Da han endelig efter kl. 23 fredag aften begyndte at bede for folk, var vi så rejsetrætte (stod op kl 04.30 for at nå flyveren), at
vi måtte gå op og sove. Hans måde at bede for folk på, var også ganske enkel. Da han selv er dårlig gående, sad han hele 
tiden på scenen ved et bord. Så blev hans stol flyttet ud til scenekanten, mens folk, der ønskede forbøn, gik forbi i en lang 
række på gulvet neden under ham. Næste dag fik vi at vide, at der var rigtig mange, der var blevet forløst.

Bonnie fortalte også mange gode ting, men deres eget vidnesbyrd om deres alt for tidligt fødte søn, som var så lille bitte 
skrøbelig og død ved fødslen. Om det var dem selv eller andre, der bad for det, husker vi ikke. I hvert til fald blev der bedt og
profeteret over drengen, som kom til live. Profetien var, at han skulle blive til stor velsignelse og vidnesbyrd om Herren. At 
et så lille barn kunne overleve, er et vidnesbyrd i sig selv, men også, da han som voksen fik cancer og heldbredt ved bøn, er 
også et vidnesbyrd om Herren. Forældrene var overbevist om, at han ikke skulle dø, ligesom Paulus heller ikke skulle dø af 
et giftig slangebid (Ap.G. 28,1-6), fordi Herren havde sagt til ham, at han skulle til Rom (Ap.G. 27,24-25). På samme måde 
skulle sønnen heller ikke dø, fordi Gud havde sagt, at han skulle blive til stor velsignelse og et vidnesbyrd for Herren. 
Sønnen er i dag 38 år.

Lørdag formiddag dagen efter terrorangrebet i Paris var der en bønnesession for det franske folk. Jeg optog det på video, 
som kan ses på YouTube – Søg på ordene Praying for French people. Alle i salen var med i bønnen.

Jessy  havde en session, hvor han profeterede over enkelte lande (ikke alle de ca. 27 nationer, der var tilstede.)
Det foregik ved, at repræsentanterne for en enkelt nation ad gangen skulle rejse sig, hvorefter Jessie profeterede om vækkelse
og over de enkelte landes fordele og ulemper samt en masse generelle ting. Da Gerda og jeg er meget kritiske over for 
letkøbte generelle profetier, valgte vi at forlade mødet efter en time.Det gad vi ikke.
Hans næste session var der i mod fantastisk. Det var en lang men god pep-tale til os alle. En rigtig øjenåbner om, hvad vi skal
gøre, når vi kommer hjem. Det er umuligt at beskrive det i detaljer, så vi håber, at det er blevet skrevet på vores hjerter, så vi 
kan  gør noget mere end før for Guds rige og med større iver.
Jessy er oprindelig fra Venezuela, men bor i Amerika. For en del år siden fik han et kald til Europa, hvor han har en vigtig 
rolle med at genoprette og genopbygge kristne gennem mange kirker. Ja tak, det kunne vi virkelig føle og mærke til hans 
anden session. Tak Gud for det.

En ny ide blev født dernede: Gør Evangeliser Nu europæisk. Har undersøgt ledige domænenavne, og den her er ledig 
www.evangelizenow.eu . Det kræver samarbejde med resten af det europæiske FGBMFI. Er det en god ide?

                               Med de kærligste hilsner og tak til Gud og FGBMFI-DK for denne mulighed.
                                                                                  Børge og Gerda.

PS: Maden var god, værelset koldt fordi en kraftig vind stod lige ind ad utætte vinduer. Vi fik også mulighed for at lege 
turister i nogle timer om mandagen i Brussels.
PPS: Vi havde taget 6 x 2 billeder med, med ord fra Gud på, i rammer og fik dem alle solgt dernede for 50 Euro (447,- kr.). 
Pengene går til Vestegnens afd.'s afdrag på printer samt indkøb af farvetonere.
                                                                                  Fortsættes på side 3
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                                                               Her er de billeder, vi solgte i Belgien.

      Vær den slags mand/kvinde, at når dine fødder rammer gulvet hver morgen                    Remember the Holy Spirit 
                        siger Djævlen ”Oh (sikke noget) møg, han/hun er oppe”                                     (Husk Helligånden)

           
                                                Disse tre billeder findes både med dansk og engelsk tekst.
                                         Det med Jesus i kors-lampen kan laves med andre vers fra bibelen.
                                  Billedet med sværdet er med en profetisk opmuntring. Kan læses på side 4.

                                               Johannes kap. 3 versene 16-18. (Eget foto fra Ishøj strand/Havn)
  Selve teksten med korset fås også som kæmpebanner i vandfast vinyl – Se det på www.evangeliser.nu under hjælpemidler.

Billederne kan bestilles med eller uden rammer på email boerge@evangeliser.nu el. tlf. 30 32 12 01.
Prisen afhænger af størrelse, og hvilke type rammer, jeg kan skaffe.

Har du specielle ønsker med andre typer billeder / bannere, kan vi snakke om det.

                                                                                 Fortsættes på bagsiden
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ET ORD FRA GUD
TIL DIG, SOM ER KALDET TIL AT GØRE 
EN FORSKEL OG BÆRE HERRENS ILD.

Salvelsen vil rejse dig op. Herren kalder dig "kriger".
Ligesom Herrens Ånd rejste profeterne op på det gamle testamentes tid, skal 
Åndens salvelse komme over dig og gribe dig....
Du skal træde ind i dét, som Herren i mange år har forberedt dig på.
Du skal blive som et skarpt sværd, der kompromisløst stiller mennesker på valg. 
Du skal blive en røst, og dén ild Gud har lagt over dit liv, skal antænde mange 
andre mennesker, og nogle af disse skal blive røster i og udenfor Danmark.

Spekulér ikke over: "Hvordan skal dette ské? Er jeg duelig, er jeg god nok? 
Hvordan skal Gud kunne oprejse mig?"

"Vær sammen med Mig", siger Herren. "Jeg vil gøre det, for Jeg er trofast. Jeg 
har skabt dig og kender dig. Du er Min ejendom.
Frygt ikke de urolige tider. Frygt ikke fjendens våben og pile. Jeg vil beskytte dig.
Du skal gøre en forskel. Ikke fordi DU formår noget, men fordi Jeg elsker dig.

Jeg vil ryste himmelen og jorden. Der vil komme mere blod på jorden. Mere uro 
og lovløshed. Men dig vil Jeg salve med ild, så du intet frygter."
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