
 

 

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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och en mindre plats att vara på visste 

vi inte hur det 

skulle gå. Men 

Jesus drog fulla 

hus! Marcus 

berättar 

entusiastiskt om 

hinduer och 

muslimer som gav 

sina liv till Jesus 

och att på endast 3 

kvällar 

registrerades inte 

mindre än 1330 

frälsningssökande! 

Sista kvällen var upp emot 4500 

människor samlade och det var en 

väldig glädje bland folket. Ledar-

seminariet som hölls hade ca 50 

deltagare och Guds Ande verkade 

starkt på samlingarna.  

 

Vårt lokala team på plats med Albert 

Mridha i spetsen gör ett fantastiskt 

jobb och arbetar oförtröttligt med att  

följa upp de nya troende. Genom en 

annan ACE-organisation, RTU och 

Richard Gunning på Nord Irland 

understöds nu 2 infödda pastorer på 

varje plats där kampanjer genomförs 

så att nya församlingar kan startas. 

Tillsammans är vi starka och 

tillsammans kan vi göra mycket. 

/Jonas Andersson  

Käre medarbetare! 

Principen om att tillsammans är vi 

starkare tror vi på! Därför tog 

Rickard Lundgren för några år 

sedan tillsammans med 

evangelisten Richard Gunning, 

initiativ till the Association of 

Campaign Evangelists. (Kampanj-

evangelisternas gemenskap). ACE 

är ett nätverk av evangelister och 

organisationer som av Gud blivit 

utrustade att hålla evangelisations-

kampanjer bland de onådda. En av 

målsättningarna för nätverket är 

att genom att hjälpa varandra på 

olika fält, maximera genomslaget 

för evangeliet och se en större 

skörd för Jesus.  

Ett av de fält där vi varit först in 

som kampanj-organisation är 

Bangladesh. Under flera års tid 

har det utifrån vad vi känner till, 

sorligt nog inte funnits någon 

annan organisationen som har 

hållit öppna kampanjmöten i 

landet. Men nu är det annorlunda! 

Genom nätverket ACE har vi 

bjudit in flera andra organisationer 

och evangelister så at vi under 

detta år kommer att kunna 

genomföra inte mindre än:  

10 kampanjer i Bangladesh!  
 

I februari var Per Hyldgaard från 

Gospel Outreach, Danmark i den lilla 

staden Jobarpar och förkunnade 

evangelium. Han rapporterar att 

hundratals gensvarade varje kväll till 

evangeliet om frälsning. Totalt var det 

ca 1500 som fyllde i uppföljningskort 

och det var människor av alla de slag; 

beslöjade muslimska kvinnor, hinduer, 

namnkristna och faktiskt ett par 

katolska nunnor! 

Varje kväll 

bekräftade Gud sitt 

Ord och människor 

vittnade om 

helande. Bland 

annat var det en 

kvinna som haft 

smärtor i sin kropp, 

konstant i 20 år, 

men på 20 

sekunder så hade 

Jesus helat henne! 
 

Via telefon har jag just fått en rapport 

från en glädjesprudlande Marcus 

Bloom från Good News to All People i 

Sävsjö. Marcus hade precis landat på 

Arlanda efter en pionjär kampanj med 

vårt team på plats i södra Bangladesh. 

Trots att deras tillstånd att anordna 

mötena drogs in bara en vecka in 

starten fick vi till nya tillstånd på en 

annan plats och kampanjen kunde 

hållas. Med kort tid att marknadsföra 
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Bangladesh! 

Evangelist  

Per Hyldgård 

Evangelist  

Marcus Bloom 



 

 

Missionsorganisationens nionde 

årsmöte har hållits. I årsmötet fick 

deltagarna förutom de sedvanliga 

förhandlingarna även lyssna till vad 

Gud har gjort under året som gått och 

en ny styrelsemedlem, Göran 

Didriksson valdes in i styrelsen och 

hälsades välkommen till 

missionsarbetet. Göran har arbetat 19 

år på bank men fick sedan möta Gud 

och blev efter några år på Örebro 

missionskola, pastor i EFK 

församlingen Askersund. Göran 

efterträder Tomas Strand i uppgiften  

som organisationens kassör. Vi vill be 

Dig som medarbetare till missionen 

att nu omsluta Göran i dina förböner. 

Andlig gåva, tro, livserfarenheter och 

sunt förnuft får gå hand i hand när 

man ska förvalta en sådan ekonomi!  

Under helgen då årsmötet hölls var 

det också konferens för Gå ut 

missions medarbetare. Ett 30 tial 

medarbetare var samlade och fick 

utöver gemenskapen, lovsång och 

förbön, ta del i ett starkt, gripande och 

allvarligt seminarie om Herrens 

tjänare George Gustafsson av Nils-

Eije Stävare. Nils-Eije kunde 

verkligen måla Georges liv för oss så 

att man längtade efter att få leva ut en 

vacker kristendom gentemot det 

svenska samhället! I årsmötet 

rapporterades det att vi under 2008 

har fått uppleva hur över 15 000 

människor sökte frälsning genom 

kampanjerna i sju olika nationer. 

Församlingar, fulla 

av nyfrälsta själar 

har planterats 

överallt och några 

tusen är helade 

från sjukdomar!  

 

Under åtta 

verksamhetsår har 

vi märkt hur 

Herren mer och 

mer leder oss in i 

en pionjär, 

banbrytande tjänst 

i länder och bland 

folkslag där det 

bara finns ett fåtal kristna. Vi gläder 

oss över att det är i sådana 

sammanhang som Herren vill använda 

oss! Kampanjerna blir därför kanske 

något mindre när det gäller antalet 

samlade människor som samlas i  

jämförelse med de ”populära 

kampanjplatserna” där tusentals 

kristna arrangerar satsningarna. Även 

uppföljningen av nyfrälsta blir ibland 

dyrare, mer krävande och farligare 

när man är bland de onådda. Men ur 

ett missionsstrategiskt perspektiv 

inspirerat utifrån 2 Pet. 3:12 om att 

påskynda Jesu återkomst, genom att 

nå de onådda med evangelium, så är 

det verkligen ett privilegium att få 

vara med och driva pionjär mission! I 

mellanösterns storstäder, Asiens 

risfält eller nordafrikas ökenområden 

- bland de mest onådda av de onådda!

I Nordafrikas Senegal höll vi under 

2008 två kampanjer! I västafrikas 

mörka och vodoo inspirerade land, 

Benin höll vi en kampanj som 

resulterade i att många nya 

församlingar bildades! I Bangladesh 

där man tidigare inte kunnat 

arrangera några kampanjer fick vi i 

2008 hålla hela 4 kampanjer med det 

resultatet att flera tiotusentals 

bengaler har fått höra om Jesus i 

Bangladesh för första gången!  

 

Bo Carlsson          Per Marklund   Henrik Thornell  Jonas Andersson Tomas strand    Rickard Lundgren 

Gå ut missions styrelse har möts fura gånger per år sedan 2001  

Gå ut missions årsmöte 2009 

Medarbetarna välsignade Göran Didriksson inför 

hans nya åtaganden  som missionens kassör. 

Nils-Eije Stävare undervisade 

gripande under medarbetarkonfe-

rensen om Pingsförkunnaren  

Georg Gustafssons liv och verk-

samhet i Sverige 



 

 

Gå ut mission 

Min gåva skall användas till: 
 
 Gå ut mission generellt 
 
 Kampanjer i Bangladesh och Guinea 
 
   Kryssa för om du  

   önskar kvitto 

13 92 21 - 6 

 

Din aktievinst - skattefritt till mission! 
Sedan 2007 har det varit möjligt att låta vinster gjorda på fonder och aktier få bli skattefria; 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 

Bilden till höger: 

Göran Didriksson 

är ny kassör och 

styrelsemedlem! 

 

I 2009 ser vi fram emot att verkligen 

få bearbeta stad efter stad i 

Bangladesh med evangelium om 

Jesus Kristus genom flera kampanjer. 

Genom att dra in flera 

kampanjorganisationer har vi 

förberett och planerat att i år 

genomföra 10 kampanjer! I det 

muslimska landet Guinea på 

Västafrikas kust kommer vi att i en 

stad med bara en enda kristen 

församling att genomföra en kampanj 

i juni! I skrivande stund har just några 

av våra evangelister rest ned till 

Pakistan för att hålla ännu en 

kampanj där. Tillsammans med 

Svenska Missionskyrkan drivs det 

församlingsplanterande arbetet 

vidare i Eskilstuna, Linköping och 

Söderköping. I Katrineholm startas 

i höst, tillsammans med Team med 

uppdrag, bibelskolelinjen Pionjär 

upp. Dessa folkhögskole elever 

kommer att under ett år få unika 

erfarenheter av kampanj mission, 

församlingsplantering och pionjär 

verksamhet.   

 



 

 

April 
1 Missionskväll Agape 

Eskilstuna, Jonas Anderssson 

 

2 Korskyrkan Alingsås, Jonas 

Andersson 

 

3-4Östadkulle Frikykroförs. 

Jonas Andersson 

 

4 Bönens Hus, Skövde 

Jonas Andersson 

 

10-12 Påsk konferens Nytt liv, 

EFS Halmstad, Rickard. 

 

10-12 Påsk konferens Horla-

Siene missionskyrka, Andreas 

Cucca 

Vi går inte dit där det är lättast, men 

vi går dit där det verkligen behövs. 

Guinea i Väst-Afrika är ett land som 

sedan sin självständighet 1959 i 

praktiken har varit diktatur med 

starka socialistiska inslag och 

främjande av islam. 85% av landets 

befolkning är muslimer, 10% är 

animister, endast 2-3 procent är 

kristna.  

I landet finns 18 folkgrupper som 

ingen har evangeliserat alls. Här finns 

också den första Afrikanska 

folkgruppen som antog islam! Här 

har vi nu en unik möjlighet att 

predika evangelium. Genom en 

kontakt som jag fick under en av våra 

kampanjer i Senegal siktar vi nu på 

att hålla offentliga möten i staden 

Dabola mitt i hjärtat av landet.  

Där finns endast 1 kristen kyrka och i 

övrigt är ca 99% av stadens 

befolkning muslimer! Vilken 

utmaning! 

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 
11 Korskyrkan Alingsås 

 

13-28 Två Kampanjer i 

BANGLADESH, Jonas 

Andersson 

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 

Anderssson 

24 Salemkyrkan, Vargön, Jonas 

Andersson 

 

30 Attholmen, Loo/Långared, 

Jonas Andersson 

 

31 Bönens Hus, Skövde, Jonas 

Andersson 

 

Juni 
8-15/6 Kampanj i GUINEA 

Jonas Andersson 

 

19-20 Midsommarkonferens 

Ralingsås, Rickard Lundgren 

 

25 ACE London 

Gå ut mission 

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

Kampanj i det onådda Guinea  

Vår kontaktperson Oury Sow är 

kanske den ende troende på Jesus i 

sin folkgrupp och han har fått betala 

ett högt pris för sin tro. Som son till 

en muslimsk präst blev han själv 

tränad för att bli präst i islam. Då han 

fann Jesus till frälsning försköt 

familjen honom och försökte också 

sedan att hugga ihjäl honom med en 

manchete. Oury lider därför 

fortfarande av sviter efter attacken 

och finns i dag åter på sjukhus för 

behandling. Ourys och vårt 

gemensamma mål är att hålla 

kampanjen i Dabola i början av juni. 

Men för detta behöver vi verkligen 

Guds nåd. Vill du stå med oss i bön 

och frikostigt givande för denna 

kampanj i det onådda och strategiskt 

viktiga Guinea? Bed för Ourys hälsa, 

för allt det praktiska och att vi får in 

de pengar som behövs för att 

genomföra kampanjen. Tack på 

förhand för ditt engagemang och 

givande. Tillsammans kan vi göra 

det! 

 
Internationell direktor, GUM 

Oury Sow i Guinea 


