
 

 

Gå ut mission 
...så att mitt hus kan bli fullt!    

Då sade herren till sin tjä-
nare: Gå ut på vägar och 
stigar och uppmana enträ-
get människor att komma 
in, så att mitt hus blir fullt.                          
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linjer, bibellinjen och Team och Kamratstödjar 

kursen. Men under 2008 har samtal förts mellan 

Gå ut mission och bibelskolan om att starta en 

missions och församlingsplanteringslinje i 

Katrineholm med namnet: PIONJÄR! Nu är 

detta en verklighet och från och med augusti 

startar den första årgången! Linjen som 

kommer att drivas i Katrineholm kommer att ha 

två inriktningar som eleverna kommer at kunna 

välja. Pionjärmission i världen genom Gå ut 

missions kampanjer eller pionjärmission i 

Sverige genom Gå ut missions 

församlingsplanteringar i Linköping, 

Katrineholm, Eskilstuna och Söderköping. På 

dessa orter fördelas linjens elever i team som 

kommer att styrka det församlingsplanterande 

arbetet  avsevärt. Uppslagsbokens förklaring på 

en Pionjär är: ”En nyskapare och banbrytare. 

En person som törs gå före och visa vägen.”  

 

Slår ditt hjärta dubbelslag när du läser detta? 

Brinner du för mission? Är du nyfiken på 

församlingsplantering? Skulle du vilja utmana 

dig själv att följa din passion för Jesus utanför 

din trygga zon och gensvara på din 

pionjärlängtan? Då är detta utmaningen för dig! 

Aldrig förr har behoven varit så stora och 

möjligheterna så många som idag att kunna 

göra Jesus känd i vår värld! 

 

Eleverna får genom team konstellationen leva 

nära andra människor och dela deras nöd och 

glädje. Man får även under ett år leva nära oss i 

Gå ut mission som har ägnat mellan 15-25 år åt 

världsmission, församlingsplantering, 

förkunnelse, själavinnande, förbönstjänst, 

helande och själavård. Samtidigt så kommer 

man få vara med och skriva kyrkohistoria i 

Sverige och bland världens onådda folk! 

 Av Team- och Kamratstödjarlinjens lärare 

kommer kontinuerlig handledning, samtal, 

uppmuntran och vägledning  ges till eleverna.   

 

F E B R U A R I  2 0 0 9  

Käre medarbetare! Redan under Gå ut missions första år 

har tankarna om en bibelskola med mycket praktik 

möjligheter och undervisning, som står i relation till 

praktiken, varit ett böneämne och en vision. Med glädje vill 

vi nu få informera om samarbetet som vuxit fram med 

bibelskola Livskraft som Team med Uppdrag driver på 

Ralingsåsgården i Småland!  

 

Team Med Uppdrags bibelskola har funnits i 25 år och är idag 

underlagd Liljeholmens folkhögskola och är därför en 

studiebidragsberättigad skola. I år har man 70 elever på sina två 

Team med Uppdrag och Gå ut mission 
startar ny folkhögskolelinje med inriktning 

PIONJÄRMISSION! 



 

 

Målsättningarna för Pionjär är: 

- Att eleverna ska drabbas av Guds 

hjärta för världen 

- Att eleverna ska växa som 

människor och som kristna. 

- Att eleverna ska utveckla 

färdigheter i att vittna och förkunna. 

- Att eleverna genom teori och 

praktik ska göra livsavgörande 

erfarenheter av evangelisation, 

mission och församlingsplantering. 

- Att människor genom pionjär ska 

komma till tro och bli frälsta, helade 

och förnyade i både inland och 

utland! 

  

Utbildningen genomförs i samarbete 

med Liljeholmens folkhögskola, 

vilket innebär att eleverna är 

berättigad att söka studiemedel 

Årsavgiften är 21 000 kr och betalas 

månadsvis under skolåret. Kostnaden 

täcker logi och de flesta resorna under 

utbildningsåret. Missionsresorna 

utomlands under året bekostas av 

eleven. 

  

Vårt första Pionjär år sträcker sig från 

16 augusti 2009 – 11 juni 2010   

 Villkoren för att få gå denna 

folkhögskolelinje är att man är mellan 

19-28 år och gärna har tidigare 

bibelskolestudier eller liknande 

erfarenheter. 

 

LÄS MER OM PIONJÄR På: 

www.tmu.org 

Nu vill vi få be om förbön för denna 

nya epok i Gå ut mission. Mycket 

behöver just nu falla på plats rent 

praktiskt med lägenheter för teamen 

på praktikplatserna, ekonomin runt  

själva skolan, 30 sängar och 

garderober, 15-20 motiverade elever, 

inspiration och visdom över 

bibellärarna och Guds beskydd över 

hela skolan! Som alltid vänder vi oss 

därför frimodigt till Dig som 

medarbetare till Gå u mission och 

vädjar om Ditt engagemang för saken 

genom förböner och ekonomiskt stöd. 

Vi har initiala kostnader på 70.000:- 

som  Herren bara måste förlösa inom 

den närmaste veckan. 

Gå ut mission är som Du märker 

fortfarande organisationen som menar 

allvar med vår uppgift. Enträget 

uppmanar vi människor vid både 

stigar och vägar att komma in så att 

Guds hus kan bli fullt!  

 

Eva-Marie Ekström, Magnus Ardeby, Rickard Lundgren, Christer Brandt  

Rickard Sundström (föreståndare Team med Uppdrag) 

 

Din aktievinst - skattefritt till mission! 
Sedan 2007 har det varit möjligt att låta Vinster gjorda på fonder och aktier få bli skattefri; OM DE GES 
TILL en ideell organisation, som Gå ut mission!  
Dina aktieutdelningar blir alltså mer värda om de ges till mission, än om de bara tas ut som en privat 
vinst…. Gå ut missions missionsarbete som får betyda frälsning för tusentals människor varje år i inland 
och utland, möjliggörs endast genom Dina satsningar och gåvor. Fråga därför Herren hur du ska göra 
med din aktievinst detta år. Utnyttja denna möjlighet som Svenska staten ger oss att låta besparingar få 
göra en skillnad inför evigheten framför Guds tron  i himlen! 
 

Gör så här… 
1) Bestäm innan bolagsstämmorna nu i februari - mars vilken aktieutdelning du vill donera.  
2) Banken har specifik blankett som de hjälper dig att fylla ut.  
3) Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år.  

 
Frågor? Kontakta oss. 0150-66 24 20 jonas@gautmission.org 



 

 

Gå ut mission 

Min gåva skall användas till: 
 
 Gå ut mission generellt 
 
 Uppföljnings DVD i Pakistan  
 
   Kryssa för om du  

   önskar kvitto 

13 92 21 - 6 

starten av arbetet! Unga 

tonåringar har i Gabriel och 

Maria sin trygghet. 

Invandrare med muslimsk 

bakgrund från både 

Libanon och Iran kallar sig 

idag kristna och är bland 

pelarna i arbetet! Många 

kan vittna om en själslig 

förvandling i deras liv från 

depression och frustration 

till salighet och 

frimodighet! 

Hitintills har under dessa år 

mycket av Gabriels och 

Marias arbete  fått ske 

enbart utifrån deras 

frivilliga insats. Men nu när 

arbetet vuxit och är 

krävande måste Gå ut 

mission  vara med och 

friställa det unga paret för 

detta viktiga och för 

Svenska mått mätt ganska 

unika arbetet, genom att 

anställa Gabriel Blad i 

deltid. Det är en stor glädje 

att få uppleva hur Gå ut 

missions pionjära satsningar 

i Sverige ger resultat. Att 

Herren låter det växa och 

att initiativen välkomnas av kyrkor och 

troende i de städer vi arbetar. Sedan 2004 

har Gå ut mission fört en dialog med 

Svenska Missionskyrkan om 

församlingsplantering och under förra 

våren gick Rickard Lundgren in i ett 

samarbete med Svenska Missionskyrkan 

om att plantera en församling i 

Linköping. För bara någon vecka sedan 

började ytterligare ett nytt sådant 

samarbete med Svenska Missionskyrkan i 

staden Söderköping!  

Var med genom dina förböner och ditt 

understöd och plantera nya själavinnande 

församlingar i Sverige! 

Under 2006 började Gå ut mission att 

hålla evangeliska möten i en källarlokal i 

ett av Eskilstuna mera belastade 

stadsdelar, Nyfors. Varje onsdag har 

lokalen öppnats upp och människor 

bjudits in för att få del i Guds kraft 

genom evangeliets förkunnelse , inbjudan 

till frälsning, förbön för sjuka och en 

kärleksfull fika gemenskap. 

Till en början var det bara några få som 

trevande vågade söka sig till arbetet. Men 

genom enträget arbete, mycket förbön 

och frimodiga evangelisations satsningar 

så börjar, till vår stora tacksamhet över 

Herrens nåd,  nu en församling att växa 

fram i ett av Sveriges dystrare områden. 

Runt själva lokalen inträffar självmord, 

narkomani, övergrepp och 

skottlossningar.  Men fler och fler 

underbara människor börjar känna att de 

har ett andligt hem i vår 

församlingsplantering.  

Arbetet leds idag av Gabriel och Maria 

Blad. Med stor frimodighet och mycket 

kärlek till gruppens medlemmar hänger 

de sig varje vecka åt förkunnelse, 

själavård, handledning och 

evangelisation. Utifrån att ingen 

människa räknade med  Agape-

Eskilstuna som sin församling så finns 

det idag ett 40-tal personer i Eskilstuna 

som i varierande grad relaterar till 

församlingsplanteringen, och för många 

av dem är det deras andliga hemvist.  

 

Över  15 personer har blivit helade 

mirakulöst på sammankomsterna sedan 

 

Gabriel Blad, pastor i Agape-Eskilstuna får 

uppleva tillväxt! 

Förvandlade människoliv i Eskilstuna! 



 

 

Mars 
12 Norska Missionsförbundets 

Pastor och Missionärsdagar, 

Rickard lundgren 

 

13 Medarbetarkonferens 

14 GUMs ÅRSMÖTE 

 

16-23 Kampanj i PAKISTAN 

Rode Möller, Jonine Karlsson, 

Henrik Thornell 

 

29 Filadelfia, Valla Rickard 

Lundgren 

 

 

 

 

 

När du får detta brev i din hand är det 

bara några veckor kvar tills Henrik och 

Rode och Jonine står på plats i Pakistan 

och predikar evangelium. Vi fortsätter 

våra kampanjer i enlighet med den 

enkla strategi och Guds ledning som vi 

följt sedan allra första början. Vi går till 

städer och byar där majoriteten aldrig 

har sett eller hört om Jesus. I Pakistan 

finns det väldigt många sådana platser!  

Vår längtan är att se dessa städer och 

byar bli helt impregnerad av Guds 

kärlek genom Jesus Kristus. Vi vet att 

den bestående frukten endast kan 

garanteras genom att Guds församling 

blir etablerad på orten. Därför arbetar 

vi för att på varje plats där vi håller 

kampanjer, så ska nya församlingar 

planteras. I just Pakistan har vi de 

senaste 5 åren sett en väldig tillväxt för 

Guds rike på detta sätt.  

 

Men vi vet att vi kan få se ännu mer 

frukt och göra saker ännu bättre. Därför 

Box 112 

641 22 Katrineholm 

tel. 0150-66 24 20 

Fax. 0150– 519 79 

info@gautmission.org 

www.gautmission.org 

 

 

Bankkonton: 
Pg. 13 92 21-6 

Bg. 5831-6910 

Norskt konto: 3080.30.54.505 

Danskt konto:119900 1680 2565 

Finskt konto:  405529-288764 

 

Kalender 
April 
4 Ungdomsmöte Östadkulle 

Jonas Andersson 

 

5 Möte Östadkulle 

Jonas Andersson   

5 Bönens Hus, Skövde 

Jonas Andersson 

 

10-12 påsk-konferensen Nytt liv, 

EFS Halmstad, Rickard. 

 

13-28 Kampanjer i 

BANGLADESH 

Jonas Andersson med team 

 

18 Bibelskola, Uddevalla 

Rickard Lundgren 

 

19 Filadelfia, Nyköping 

Rickard Lundgren 

 

21-23 Ekumeniska 

Evangelistkonferensen, 

Trunnagården Mora 

Maj 
4-11 KAMPANJ BANGLADESH 

Rickard Lundgren  

 

8-10 Möten i Göteborg 

Jonas Andersson 

 

31 Bönens Hus, Skövde 

Jonas Andersson 

Gå ut mission 

Returadress: Gå ut mission, Box 112, 641 22 Katrineholm 

Vi går till de som inte sett och inte hört... 

ser vi varje utmaning som en möjlighet 

att bli effektivare och bättre skickade 

att utföra missionsuppdraget. På de 

flesta av de platser vi rör oss på i 

Pakistan, så är majoriteten av 

befolkningen mycket lågutbildade eller 

rent av analfabeter. Traditionell 

uppföljning baserad på i första hand det 

tryckta ordet fungerar där mycket 

begränsat. Därför kommer vi nu att 

satsa på att trycka upp massor av kopior 

av Jesusfilmen till de nyfrälsta i tillägg 

till annat material. Vi vet att den 

fungerar mycket bra bland muslimer 

och att filmerna cirkulerar så att många, 

många fler får se och höra om Jesus!   

 

Vår utmaning inför denna kampanj är 

att uppföljningen i och med denna 

satsning kommer att kosta mer. Som ett 

exempel kommer 1000 filmer att kosta 

närmare 10 000kr. Vill du hjälpa oss att 

visa historiens största händelse för 

många tusentals människor i mars? Ge 

då  din gåva nu så når vi de som tidigare 

varken sett eller hört. Gud välsigne dig i 

din missionsgärning! 

 

Jonas Andersson 

 

 

 

Internationell direktor 

Gå ut mission  


