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Nu har du muligheden for at læse hans egen beretning. Om begyndelsen. Om glæder og sorger, kampe og
sejre.

Ofte kontroversiel, men altid vedkommende.

I bogen møder du en anden person end den, medierne har portrætteret i de senere år. Et helt almindeligt
menneske ,som står op om morgenen og har morgenhår, og som griner og græder og ler som almindelige
mennesker. Én kvindes mand, en far til fire, en ven og kammerat for mange med almindelige problemer og

bekymringer, men ofte ualmindelige løsninger.

Da han på en tur til Afrika i 1996 blev slået hovedkulds til jorden af Guds kraft og hørte Guds stemme, blev
det starten på hans livskald. Bogen handler om "Kaldet". Til at gå ud i alverden og prædike evangeliet for al
skabningen. Til at helbrede de syge og uddrive de onde ånder. Til at elske sin næste som sig selv. Til at

fornægte sig selv, tage korset op og følge ham med stort "H", som har magt til at gøre det umulige muligt.

Bogen er skrevet i forbindelse med hans 10 års jubilæum og er den sande historie, som giver et sjældent og
ærligt kig ind i evangelistens liv.

Glæd dig til i alt 320 sider med spændende læsning, billeder og collager fra avisudklip m.m.
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