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...så att mitt hus blir fullt!

NY FÖRSAMLINGSPLANTERING

I NORRKÖPING

Tillsammans med Svenska Missionskyrkan
har Rickard Lundgren och medarbetarna
i Gå ut mission fått starta upp nya
församlingsplanteringar i Eskilstuna,
Linköping och Söderköping. Nu
har Rickard fått ekonomiska medel
från Svenska Missionskyrkan för att
utifrån Vidablickskyrkans församling i
Norrköping arbeta med uppdraget att
starta en mångkulturell församling!

3% av Sveriges församlingar uppblandade

Antiokia med åtminstone fem olika

och består av både ”röd o gul o vit o svart”

etniciteter! Mångfald är ett svar på bönen:

som söndagsskolesången löd.

...såsom i himlen så ock på jorden!

Svenska kristna församlingar gör

Vi måste nu börja våga lägga en

egentligen ingenting för att motverka

”mosaik” där varje enskild färg skapar en

segregering. Däremot politiken,

större vacker helhetsbild, om vi gör rätt!

sjukvården och skolväsendet satsar
miljontals kronor på integration.
Mångfald efterlyses i svensk kristenhet

”ALL INCLUSIVE”
Norrköping har över 25 nationaliteter
och de största är syrianer, chilenare,

RÖD OCH GUL OCH VIT

Mångfald uppfyller Abrahams löfte om

kosovoalbaner, turkar, irakier, somalier

OCH SVART

ett folk i tron. Mångfald uppfyller Jesu

och afghaner. Det är dessa vi har börjat

Sverige är idag ett mångkulturellt

bön om att vi ALLA skall få vara ett.

nå genom att varje vecka i 8 månader

land. 26% av befolkningen har annan

Mångfald är en början på slutscenariot

evangelisera i det stora Hageby köpcenter,

etnisk bakgrund. På 70-talet kom

i Uppenbarelseboken om alla stammar,

där mycket folk cirkulerar.

4-färgs TV, men våra församlingar

tungor och språk, tillsammans inför

är fortfarande tragiskt svart-vita!

tronen. De församlingar som Paulus

förbön för sjuka, uppstartande

Alltså antingen enbart svenskar eller

skriver sina brev till i Nya testamentet

av hemgrupper, gårds-barbeque,

enbart finnar, enbart afrikaner, enbart

var mångkulturella. Apostlagärningarna

familjelördagar, bönevandringar m.m. har

spansktalande osv. Antagligen är endast

13 beskriver en församlingsledning i

jag och mina medarbetare från Gå ut

Av Rickard Lundgren

annars är det om 30 år ute med oss!

Genom cafémöten, traktatspridning,
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mission fått börja se invandrarna

Tänk på vilken trovärdighet detta

Både personligen men också för att vi

komma med i vårt arbete och några har

skapar i människors förståelse generellt

ska lyckas med att skapa ett multietniskt

tagit emot Jesus.

när en kristen församling handlar om att

ledarskap. Hitta en multietnisk pastor. Att

trasiga, fattiga, ensamma människor blir

de som redan blivit frälsta får växa och

hela sju nationaliteter representerade

hela, rika och får bli Jesu lärjungar med

bidra med den mångfald de av Gud har

på ett kvällsmöte. Människoliv efter

ledaransvar, tillsammans med människor

blivit tilldelade. Planteringens motto är:

människoliv blir så sakteliga förvandlat

med alla möjliga kulturella och etniska

”ALL INCLUSIVE!”

i Norrköping. Guds helande kraft

skillnader! Att alla verkligen får vara

strömmar ut till läkedom för såväl själen

med... och därför vill vara med... och

som för kroppen för dessa, ofta mycket

därför blir med! Det är en huvudnyckel

fattiga och arbetslösa, människor med

till framgång och tillväxt för svensk

traumatiska orsaker till varför de nu bor

kristenhet.

Vi har redan varit uppe i så mycket som

i Sverige.

Nu vill jag få be om dina förböner.

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

10/40 FESTEN
Den 9 december hölls missionsfesten
10/40 i Katrineholm. 150 personer åt
tacos och tårta medan de gladde sig
över missionens 10 år och att Rickard
Lundgren fyllde 40 år.
Riksevangelist Carl-Olov Hultby
berättade om att han var glad att Gud

från Filadelfiaförsamlingen i Nyköping

Boman från Svensk Pionjärmission

berättade om hur församlingen år efter år

berättade om ett fruktbart samarbete och

gläder sig över att vara en stödförsamling

uppmanade Gå ut mission att vara ännu

till Gå ut mission. Detta visade de återigen

frimodigare i att utnyttja sin potential

genom att utöver det månatliga stöd som

både i Norden och bland världens onådda.

de redan ger, på festen ge en extra gåva till

En av våra kontaktpersoner från Pakistan

missionsarbetet på 10 000 kronor.

vittnade tacksamt över att Gud använt Gå

Rickards föräldrar och syskon berättade

fått tag på Rickard, för människor är det

med kärlek om hur deras liv med jubilaren

bästa Gud har! Pastor Sven Gunnar Roos

har varit och är. Missionsledaren Mikael

ut mission under dessa år för att bara i
Pakistan starta 350 församlingar!
Flera av medlemmarna i
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Richard Gunning
församlingsplanteringarna i

Nu vill vi på Gå ut mission av

Ekängen, Eskilstuna, Söderköping

hela hjärtat få tacka, bocka, buga

och Katrineholm mötte upp för att

och i Jesu namn uttrycka vår glädje

fira. Evangelist Richard Gunning

över er alla som i förbindelse med

från Nordirland vittnade om hur

missionsfesten visade så stor tro

fascinerad och tacksam han och hans

och kärlek till detta missionsarbete

organisation ”Reach the unreached”

att hela 100 000 kronor kom in som

var över samarbetet med Gå ut

extra gåva till arbetet! Detta var

mission.

långt över vad någon av oss kunde

Ackompanjerad av källarbandet

Carl-Olov Hultby

ana. Det har verkligen gett oss den

sjöng Rickard en sång till sin hustru

extra skjutsen i arbetet som gör att vi

Karin som handlade om allt hon

redan nu i vår kan göra förberedande

har gett och ger! Som avslutning

åtgärder för att kunna gå in med

på kvällen förtydligade Richard

kampanjer i Vietnam!

Gunning i en appell hur viktigt det
är för Guds rike att det alltid finns

Kärlekshälsningar

någon som manar kyrkor och troende

Gå ut mission

om att fortsätta gå ut i mission.

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 din adress till info@gautmission.org
så skickar vi blankett!

Jabran Inayet

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

TAC K F Ö R D IT T S TÖ D
kampanjen.
Församlingar där
förkunnelsen av
Guds ord fortsätter
till Jesu återkomst.
På bilden ser
du mig och pastor
Roghonat Sharker
vid ett återbesök
hos honom efter
kampanjen vi höll
i hans stad 2007.

I APRIL SATSAR VI ALLT
PÅ BAROKHALI!

Roghonat har nu
10 församlingar att ta
hand om... och är så
tacksam och lycklig för

Om en vecka reser jag och Anton

det. Den tacksamheten och glädjen delar

Karlsson med ett stort team från

vi alla med honom. För det är, käre vän,

Ryttargårdskyrkan till staden Barokhali i

Din ekonomiska gåva och Dina förböner

Bangladesh för att hålla en kampanj.

som möjliggör detta missionsarbete. Tack

Vår bön är att kampanjen ska resultera
i att så många som möjligt, ja tusentals

för att du på det sättet, med kraft, nu blir
med oss till invånarna i Barokhali!

människor tar emot Jesus som sin
frälsare och att många församlingar

Din broder i Kristus

kan startas upp som ett resultat av

Rickard Lundgren

APRIL
10-19 KAMPANJ BANGLADESH
- Rickard Lundgren

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

16-17 Pingstkyrkan Vagnhärad
24 april Nytt liv-konferensen,
Gullbrannagården
MAJ
1 Kornhill Johanneskyrkan Halmstad
- Jonas Andersson

DIN AKTIEVINST
- SKATTEFRI
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 t ex 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 före 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.

KALENDER
20 Aspenäskyrkan, Stockholm
- Rode Möller
22 Elimförsamlingen Askeby,
Örtomta
- Rickard Lundgren

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

27-29 Church of God, Ballymoney
- Rickard Lundgren

6-8 Equip Jämjö, Fågelmara

JUNI
9 Juni ACE London
- Rickard Lundgren

9-17 KAMPANJ GUINEA

10-13 Förnyelsekonferensen ”Liv og
Vekst” NordNorge
- Rickard Lundgren

13 Ekumeniskt ungdomsmöte
Norrköping - Rickard Lundgren

25 Ralingsås midsommarkonferens
- Rode Möller
Komplett kalender finns på hemsidan

Detta nyhetsbrev är
sponsrat och skapat av:

.se

