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...så att mitt hus blir fullt!

LITEN BY MED 200 INVÅNARE

Kära understödjare! Ännu en fantastisk
kampanj har hållits där enskilda människor
har fått uppleva Jesus! Till vår stora glädje
får nu ni läsare återse evangelist Dag
Heggset som fanns med i organisationen
under åren 2003-2007! Här följer Dags
rapport från Bangladesh…

TOG EMOT
5000 BESÖKARE
Först skulle kampanjen ha genomförts

FYRA DAGAR VÄNDE UPP OCH NER

flygproblem över hela Europa så fick

i Dinajpur, men på grund av en

PÅ LILLA BHILANGA!

jag som boende i Thailand privilegiet

nyårsfestival(!) fick någon annan

att få vara förkunnaren på Gå ut

företräde till kampanjplatsen vi hade

tillsammans med några från vårt

missions kampanj i Bangladesh den

bokat. Dom lokala myndigheterna var

kampanjteam i Bangladesh och där var

här gången. Med mycket kort varsel

villiga att dela upp det stora området i

det väldigt primitivt och fattigt. Myggorna

for jag från syd-Thailand till Bangladeshs

två; en del för nyårsfestivalen och en del

surrade runt oss överallt. Som vanligt

ambassad i Bangkok. Det var ont om tid.

för vår kampanj. Detta upplevde inte våra

kom och gick elektriciteten som den ville

Allt var planerat av kampanjteamet i

ledare i Bangladesh som särskilt tryggt

hela tiden… Det var ganska många liter

Bangladesh och Gå ut mission. Att ställa

och kampanjen förlades istället i en liten

svettdroppar som föll till jorden de här

in ett så här stort och viktigt projekt

landsby - med endast 200 invånare!

dagarna!

Av Dag Heggset

Eftersom askmolnet orsakade så stora

Jag ankom till denna lilla byn Bhilanga

skulle ha blivit en stor förlust. Först och

En annan typ av värme

främst skulle det innebära att tusentals

mötte oss när vi kom ut på

inte skulle få höra evangeliet. De lokala
kristnas möjlighet att arbeta vidare hade
också blivit mer komplicerat; negativa
rykten från andra religiösa grupper har
väldigt lätt för att sprida sig.

”Att ställa in ett så här
stort och viktigt projekt
skulle ha blivit en stor
förlust”

den öppna kampanjplatsen.
Första dagen möttes vi av 1000
muslimer, hinduer och några
kristna. Lovsången steg upp
mot himmelen. Som ett moget
kornfält lyste folkskaran emot

KAMPANJ I BANGLADESH
himlen då jag förkunnade Kristi kors och
vägen till Gud!
PÅTAGLIG GUDSNÄRVARO
Under frälsningsinbjudan rusade ca
1500 personer fram för att få ta emot
Jesus som frälsaren. En helt otroligt
vacker syn! Den här kvällen fick också
massa människor uppleva fysiska
helanden; flera med tumörer kunde vittna
om att de var borta!
Människor som tidigare inte kunde
se fick sin syn tillbaka, fötter fick stadga
och balans. Några kvinnor som kom till
mötet fulla av smärtor kunde nu andas

Bengaliska kvinnor i frälsningsbön.

djupa andetag i lugn och ro… osv osv. Den
oss med alla dessa möjliga färger från
speciellt kvinnornas dräkter. Det var ett

MEDARBETARNA TRÄNAS
På dagtid hölls undervisning

dammiga luften i Bhilanga var nu framför
allt fylld av Guds närvaro! Jag ryser över

otroligt varmt mottagande från dessa

för uppföljningsteamet och andra

hela kroppen just nu när jag tänker på

människors glödheta hjärtan som slog

medarbetare. Det var både kvinnor och

detta, sittandes på en liten kafeteria där

emot mig när jag efter några års sjukdom

män som kom samt en del tillresande

jag skriver denna hälsning till er från

och uppehåll med kampanjverksamhet,

från Dhaka. Ca 40 st satt som klistrade

världsmetropolen Bangkok…

nu äntligen fick proklamera evangeliet
igen! En fantastisk upplevelse. Flera
hundra tog emot Jesus den första kvällen
och många mirakler skedde. En pojke på
elva år som hade fötts döv fick uppleva
hur bägge öronen öppnade sig under
förböns stunden och han hörde perfekt!
Nästa dag tog han med sig kompisen, som

”Det är en konstig upplevelse att
kunna prata med honom och att han
nu kan höra”

kunde bekräfta att han hade varit döv
tidigare. Kompisen utbrast:

på det stenhårda golvet medan de blev

TACK TILL JESUS...

undervisade om viktiga sanningar från

...som alltid har en dörr öppen för

prata med honom och att han nu kan

Guds Ord. Min gode vän från Thailand,

människor. Och om en dörr stängs, så

höra!

Tuja som arbetar i vår organisation i

betyder inte det att allt är stängt. Nej, inte

-Det är en konstig upplevelse att kunna

Bangkok, blev till stor

för Jesus!. Han går tom genom stängda

nytta med sin undervisning

dörrar om det är nödvändigt! Bangladesh,

under de två sista dagarna

med sina 160 miljoner invånare tog

av kampanjen. Han har

en stor bit av mitt hjärta under de fyra

rest och arbetat med

dagarna jag fick tjäna där. Tack till alla

Bangladesh i 10 år, men

ni som bad för oss under de här dagarna.

nu äntligen fick också han

Kom ihåg detta otroligt unika och viktiga

stå framför några tusen

arbete i Bangladesh i dina böner. Jag vill

bengaler och berätta om

även uppmana och utmana dig att be för

Jesus för första gången!

hela Gå ut missions arbete och alla de

Antalet besökare på

kommande satsningarna. Du ska veta att

mötena steg avsevärt för

de pengar som ges till de olika projekten

varje dag och det sista

mångdubblas genom det här arbetet!

mötet fick vi stå ansikte
mot ansikte med mer än
5000 människor i lilla
Bhilanga! Jag kunde känna
Strålande glad sedan Jesus helat.

ett välsignat ”tryck” från

Evangelist
Dag Heggset

IPMI

IPMI
TRÄNAS FÖR ATT TA
HAND OM SKÖRDEN

DIREKT UPPFÖLJNING

kan ni i er bönegrupp gå ihop och sponsra

Efter varje kampanj sänder vi ut två

en pastor? Detta bygger in en stabilitet

församlingsplanterare från IPMI för

i arbetet i Bangladesh och gör att vi

att starta nya församlingar. Detta gör

med full kraft kan vara med och nå nya

att uppföljningsarbetet kommer igång

områden och nya människor. Månad efter

snabbare och vi får ett mycket bättre

månad, år efter år!

långsiktigt resultat.

Tillsammans når vi de onådda!

SPONSORER BEHÖVS
Vi behöver nu sponsorer som kan vara
med och ge ekonomiskt stöd för dessa

Sedan år 2000 har vi fått se över 35.000

planterare som ger upp sina fasta

personer respondera på evangeliet

inkomster för att ge hundra procent

under våra kampanjer i Bangladesh.

till de nya församlingarna. För 650 kr/

Bara under 2009 fick vi se över 10.000

månad kan du vara med och sponsra

människor söka frälsning i Jesu namn.

en av dessa församlingsplanterare. Du
kan vara med och göra en skillnad för

BEHOV AV NYA LEDARE

nyfrälsta bengaler. Med ditt stöd kan de

Det är otroligt härligt med tider av

få en pastor som vägleder dem vidare i

skörd men vi upplever samtidigt en

deras nyvunna tro. Du kan vara med och

tydlig maning från himlen att ta hand

plantera en församling i en tidigare helt

om de människorna som kommer

onådd by som en direkt uppföljning av

till tro. Detta gör vi genom de lokala

kampanjerna. Jesus sa i Lukas evangeliet

församlingarna om det finns några

kapitel 10 och vers 2:

sådana på den plats vi har kampanjen
samt genom församlingsplantering.

”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be

Många församlingsplanterare behövs

därför skördens Herre att han sänder ut

för alla de tusentals nyfrälsta efter

arbetare till sin skörd”

Adoptera en pastor
- Ge din gåva på
plusgirokontot

549773- 0
Kontot är vigt specifikt för ändamålet

varje kampanj. Därför har vi startat
upp IPMI (International Pioneer

Du kan vara ett bönesvar på den bönen!

Missions Institute)-utbildningen där

Kostnaden för en församlingsplanterare

20 handplockade elever blir tränade i

fullt ut är 650 kronor/månad. Fundera

församlingsplantering.

över hur du kan vara med och ge. Kanske

Vill Du stödja
missionen genom
att ge en gåva?
Sätt in Din gåva till:
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro
5831-6910
Märk “Missionsgåva”
Tack för din Gåva!
Vi erbjuder även autogiro. Maila till info@
gautmission.org din adress så skickar vi blankett!

FRÅGOR?
Kontakta oss på
E-post: marie@gautmission.org
Telefon: 0150-662420 eller 0732521015

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

TACK FÖR DITT STÖD

FRED OCH FRID TILL
KRIGSHÄRJADE SRI LANKA
Det är alltid spännande och utmanande

allt genom otaliga nyhetsskildringar från

ett tydligt mål

att bryta ny mark. Genom Guds nåd har

inbördeskriget som rasade mellan 1983-

att undervisa

vi i Gå ut mission under flera år fått vara

2009. Detta har sargat landet svårt och

och inspirera de

med och öppna upp spännande fält i

nöden är stor. Av landets ca 20 miljoner

lokala kristna

olika länder och fått se stora genombrott

invånare är majoriteten buddister, men

som finns, för

som andra organisationer och samfund

här finns också en muslimsk, hinduisk

mission och att

sedan kunnat bygga vidare på. Att vi

och en liten nominell kristen befolkning.

utrusta dem

bygger Guds rike tillsammans genom

Det absolut bästa vi kan ge detta land

att vinna sina landsmän för Jesus. Vi

samarbete har alltid varit viktigt för oss.

är Jesus! Endast Han kan göra detta

behöver verkligen ditt stöd för den här

Därför är det nu extra roligt att få kliva

till ett helgjutet land med en enad

satsningen i det krigshärjade Sri Lanka.

in i ett pionjärt fält där en närstående

befolkning som älskar Gud och varandra.

För varje krona du ger tar vi fred och

organisation har öppnat ett fruktbärande

Kampanjen vi ska ha tillsammans

frid till människorna som ännu inte

arbete. Svensk Pionjärmission är en del

planerar vi att genomföra i bergsregionen

hört evangelium. 30 augusti till den 6

av ACE och vi samarbetar med dem bland

i landets centrala del, i Digna eller Ragala.

september är jag där nere och är mycket

annat kring träningsskolan i Bangladesh.

Dessa båda platser är båda pionjära

tacksam för dina förböner.

Under ett års tid har de haft 4 kampanjer

områden där den kristna kyrkans närvaro

på Sri Lanka och vi känner att detta är

är låg. Målet med kampanjen är som

otroligt viktigt.

alltid att nå ut till de onådda med de

Sri Lanka känner vi kanske framför

goda nyheterna om Jesus. Samtidigt blir

JULI

Box 112
641 22 Katrineholm
TELEFON 0150-66 24 20
FAX 0150-519 79
info@gautmission.org
www.gautmission.org
BANKKONTON
Postgiro 13 92 21-6
Bankgiro 5831-6910
Norskt konto: 3080.30.54.505
Danskt konto:119900 1680 2565
Finskt konto: 405529-288764

11 Fialdelfia Nyköping
- Rickard Lundgren
31 Attholmen
- Rickard Lundgren
AUGUSTI
2-9 KAMPANJ I KONGO
- Rickard Lundgren

Internationell direktor
Jonas Andersson

KALENDER
SEPTEMBER
30 aug - 7 sept
KAMPANJ SRI LANKA
- Jonas Andersson

Syns med företagets
logotyp och stöd
samtidigt uppdraget
Maila eller ring för mer information

23 - 26 ACE- konferens i Belfast,
NordIrland
- Rickard Lundgren

14 Konfirmandläger Vårgårda/
Bergstena - Jonas Andersson
15 Bönens Hus, Skövde
- Jonas Andersson
27 - 29 gemensamt läger
Församlingsplanteringarna

Komplett kalender på vår hemsida
www.gautmission.org

Detta nyhetsbrev är
sponsrat och skapat av:

.se

