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Lägg en vecka av din sommar på mission bland en onådd folkgrupp! Det 
blir en vecka du aldrig kommer glömma, där Gud får väcka upp saker i ditt 
liv, när du är med och sprider budskapet om Jesus! En vecka där du får bli 
utrustad och använd som ett verktyg i Guds händer. 

Ung Missionär är ett arbete inom missionsorganisationen Gå ut mission. Vi erbjuder 
resor för dig mellan 15-20 år, som har en längtan eller nyfikenhet, att få följa med ut 
och pröva vingarna på missionsfältet!

Lägg en vecka av din 
sommar på mission

ReSOR OCH KOSTNAD
Bulgarien 10 juli-17 juli
Bulgarien 31 juli - 6 aug
Bulgarien 3 aug - 10 aug
Bulgarien 7 aug - 13 aug
OBS! Resedatum kan förskjutas något beroende på flygavgångar)

åLDeR
15-20 år. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet

ANSÖKAN
Ansök genom att skicka e-post med ditt namn, 
telefonnummer och e-post till 
ungmissionar@gautmission.org 
och därefter får du mer information.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 JUNI

KOSTNAD
Kostnad är 2000 kr och utöver det betalar man sin 
egen flygbiljett. Mer information om betalning ges 
vid ansökan. Vid avanmälan återfås halva avgiften. 
(flygbiljetter kostar ca 2000 kr)



Vi Vill se unga missionärer...HelHjärtat anta utmaningar. Fördjupa sin relation med jesus. ta nya steg i tro. leda människor till 

jesus. Växa i ledarskap. träna lärjungar. längta eFter att Vinna onådda Folkgrupper För jesus.

Det känns häftigt, men framförallt 
känns det som att Gud kan använda 
mig i min svaghet och då blir han 
större. Det bästa med Ung Missionär 
är att verkligen få se allting när 
det händer och vara med. Att få se 
helande, att få se frälsning. Att vara 
med när det händer och vara en del 
av orsaken till att det händer. 
 

/ ebba inför sin första 
predikan i en by

”Jag tycker att Helige Ande var
så stark här. Han gjorde så
mycket. Alla barn som kom och
alla människor som kom till Jesus
idag. Det är helt fantastiskt! Det
är så underbart att Jesus arbetar
så mycket bland dessa människor.
Han älskar oss så mycket!”

/ Marne Verjans om sina 
intryck efter ett bymöte



Facebook: UNG MISSIONÄR
Instagram: ungmissionar

Youtube: Ung Missionär
Twitter: ungmissionar

”...där vittnade Joel om hur Gud kan 
hjälpa en i svåra situationer. Många 
människor berördes av dramat. 
Emma körde en warm-up inför 
Hannas predikan om evangelium, att 
Jesus dog för oss människor. Efter 
predikan fick vi återigen förmånen 
att få be för alla sjuka i byn. En 
person tog emot Jesus medan folk 
blev helade, bland annat en äldre 
kvinna med problem att röra sig 
och som inte kunde gå. Kvinnan 
fick kraft att gå på egna ben. Detta 
berörde folket i byn men också 
oss i teamet. Det var en fantastisk 
upplevelse!”  

/ David om en dag i Bulgarien

Industrigatan 44B, 571 38 Nässjö, Sweden. 
Telefon: +46 150 66 24 20

E-post: info@gautmission.org

Org. nummer: 817606-0088
www.gautmission.org
PG: 13 92 21 - 6
Swish: 123 412 30 89

Kolla in våra youtube-klipp!

länk: goo.gl/QGAXUn


