
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV FEBRUARI 2011

Efter ca 24 timmars resande från 
Sverige med flyg och ca 7 timmar 
längs vindlande bergsvägar i Sri 
Lankas inland, kom vi till slut fram 
till platsen där kampanjen skulle äga 
rum - Talawakale. På grund av lite 
oroligheter i staden där vi egentligen 

skulle haft kampanjen, fick vi med cirka 
en veckas varsel flytta den till den här 
staden. De lokala troende hade gjort 
ett jättebra jobb med att annonsera och 
förbereda på den korta tiden, men vi 
insåg att allt vi möjligen kunde göra för 

I februari månad åkte Jonas Andersson 
med våra pionjärelever Jonatan Olsson, 
Emma Makhoul och Matilda Fridlund 
till Sri Lanka för att hålla kampanj 
tillsammans med Mikael Boman och 
Svensk Pionjärmission. Här följer en 
rapport från Jonas och eleverna.

att hjälpa till skulle göra skillnad när 
det nu var så kort förberedelsetid. Så 
efter en god natts sömn började vi dagen 
med att gå ut i samhället, bland hus, 
byggarbetsplatser, gator, torg, affärer och 
bussar och delade ut inbjudningar till folk 
för att de skulle komma på mötena. Det 
hade också ösregnat i området under en 
längre tid och vi tvingades därför flytta in 
mötena inomhus. Den långsmala lokalen 
fylldes på med allt fler folk för varje dag 
som gick.

Mikel Boman och jag delade på 
förkunnelsen på kvällsmötena och våra 
pionjärelever hjälpte till med att vittna, 
undervisa på seminarie och be för 
sjuka. Vilka elever vi har! De gjorde ett 
fantastiskt jobb. Med strålande ögon och 
tydlig stämma delade de evangeliet med 
folket på kvällarna och med outtröttlighet 
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AVGUDATEMPLEN TÖMS NÄR  

FOLKET KOMMER 
TILL JESUS

MER PÅ NÄSTA SIDA

ETT UTDRAG UR
JONATANS DAGBOK

Det var längesedan som jag hade så 
roligt! Jag vet inte hur många timmar 
vi sprang på stadens gator och delade 
ut inbjudningar denna dag. Flera 
människor kom fram självmant och bad 
att få och nyfikenheten var stor, både 
på de ihärdiga västerlänningarna som 
sprang runt överallt, men också på vad 
som var på gång att hända. Överallt 
stod människor och läste färgglada 
lappar med erbjudan om ett förvandlat 
liv i namnet Jesus! Ingen syn kunde vara 
härligare. Jo, när inbjudan verkligen 
kom på kvällsmötet och människorna 
faktiskt kom fram och tog emot Jesus - 
då var succén ett faktum.



K AMPANJ I  SR I  L ANK A

betjänade de desamma med förbön 
för alla typer av behov och sjukdomar i 
eftermötena. Vilka hjältar!

Trots en kanske lite mindre kampanj 
i denna bergsstad blev resultatet ett 
underbart genombrott för Guds rike. 
268 unika uppföljningskort fylldes 
i och över 60 av dessa hade redan 
kommit med i lokala församlingar innan 
uppföljningsarbetet på allvar startats! Till 
en av de lokala kyrkor som arrangerade 
kampanjen och som upplevt stor tillväxt 
efteråt, kom en hinduistisk präst och 
ropade: ”Det är på grund av er som det 
inte längre kommer någon och tillber i 
hindutemplet längre!”. Ja, tack Jesus för 
det. Klart att man inte vill tillbaka till 
avgudarna när man har fått lära känna 
den Levande Guden genom Jesus Kristus! 

Också många av mötesbesökarna 
vittnade om helande direkt från scenen 
i mötena. Bland annat två synskadade 
och en blind som blev helt bra. En man 
som inte kunnat prata rent utan sluddrat 

i 10 år fick perfekt tal tillbaka! En kvinna 
hade haft astma i 38 år och upplevde att 
hon blev helt helad! En annan kvinna 
hade haft fruktansvärd värk i kinder och 
käkar under 3 år, vilket gjorde att hon 
inte kunde prata. Nu är alla smärta borta 
och hon bara kunde inte sluta prata! Våra 
kontakter i Talawakale har nu i efterhand 
rapporterat att fortsatt flera vittnesbörd 
om vad Jesus har gjort kommer in till de 
olika kyrkorna.

Vi gläder oss tillsammans med våra 
syskon i Talawakele som nu får hjälpa 
många nyvunna bröder och systrar att 
leva det nya livet i Kristus Jesus. Tidigare 
hinduer, buddister och muslimer har fått 
sina liv förvandlade för evigt och du har 
varit med och gjort det möjligt!

Tack för ditt stöd och dina förböner

Mathilda predikar från scenen Blind kvinna har fått sin syn tillbaka, fångar Jonas näsa

För sjätte gången håller Gå ut mission 
konferensen EQUIP där syftet är att olika 
tjänstegåvor får vara i funktion för att 
utrusta och främja vår utveckling som 
kristna.

Genom undervisning, workshops, 
bön, lovsång och själva gemenskapen 
vet vi av erfarenhet att människor 

ETT UTDRAG UR
EMMAS DAGBOK

Sista kampanjkvällen var helt galen. 
Vilket kaos det var! :) I kväll var det fullt 
i lokalen. Vet inte hur många som sa ja 
till Jesus i kväll, men många var det! Vi 
bad för människor, och idag drog folk i 
en, de stod på kö och trängdes. 

Så fort vi skulle be för folk, gjorde 
jag det, och jag var så inne i att be 
att jag inte ens märkt att mötet tagit 
slut. Musiken hade tystnat och Jonas 
fick knacka mej på axeln och säga att 
teamet står och väntar.

Jag kommer ihåg en kvinna som 
kom fram och hade smärtor i magen 
sedan många år tillbaka. Läkarna hade 
försökt operera, men hon hade bara 
blivit sämre. Hon blev helad. En stund 
senare stod hon längst fram i kön igen, 
och jag förstod inte varför. Då hade 
hon sprungit hem till sin mamma för 
att berätta och visa henne sitt helande. 
Mamman hade blivit fylld med tro 
och de båda sprang till lokalen. Nu 
ville mamman att jag skulle berätta 
evangeliet för henne, så jag gjorde det 
och mamman sa att hon, precis som 
dottern, ville ta emot Jesus. Mamman 
blev också helad från smärta som hon 
hade i hela kroppen. Från huvud till tå!

Internationell direktor
Jonas Andersson

utrustas och motiveras till tjänst för 
Gud. Missionsarbetet utrustas genom 
att konferensens deltagare får ta del i de 
närmaste utmaningarna, stödja dessa, 
genom förböner utrusta och sända ut 
förkunnarna för nya uppdrag. Mellan 
seminarierna finns tid för att umgås och 
”nätverka” med människor från olika 
delar av Sverige. 

Årets konferens hålls i Blekinge! 
Tillsammans med Jämjö Kristna 
Samarbets-kommitté arrangeras nu 
årets konferens och samlingarna hålls i 
Fågelmara, Jämjö och Vallby. Välkommen 
till den härliga vårsolen i Sveriges vackra 

trädgård - Blekinge! Gå ut mission 
driver mission genom större och mindre 
kampanjer över hela världen bland 
världens riktigt onådda folk. Här hemma 
i fosterlandet planterar vi tillsammans 
med Svenska Missionskyrkan nya 
församlingar. Tusentals människor 
kommer till tro på Jesus varje år och 
enskilda personer får uppleva helande, 
befrielse, upprättelse och förvandling 

Tillsammans vill vi nu utrustas för en 
tid med både kamp och segrar för Guds 
rike, i Sverige och i världen. Herren 
kommer att använda de tjänstegåvor som 
medverkar och vi får alla bli: Equipped!    

Equip
UTRUSTA TILL TJÄNST



INFORMATION OM EQUIP

DATUM
6 - 8 maj 2011 

PLATS
Fågelmara, Jämjö, Vallby

LOVSÅNG 
Gina och Magnus Gidlöf är lovsångsledare 
Oskarshamns missionsförsamling där också 
Magnus är pastor. Paret Gidlöf  kommer 
att med sitt lovsångteam att ansvara för 
lovsången i konferensen. Med sin glada, 
självklara hängivenhet till Jesus leder de oss i 
tillbedjan inför Guds ansikte. På lördagen håller 
de tillsammans med Emanuel Makhoul från 
Katrineholm ett seminarium om tillbedjan. 

BOENDE OCH MAT 
Kursgården Olsängsgården ligger under en mil 
från konferensen och här erbjuds deltagare 
sovrum för 115:-/dygn.

På söndagmorgon serveras en frukost för 25:- 
E-post: olsangsgarden@telia.com

Boende i privata hem kan även Jämjö Kristna 
Samarbetskommitté erbjuda tillresande gäster. 
Här gäller principen: ”Först till kvarn…” så var 
snabb med att kontakta JKS för boende i hem.

Kontakt JKS: Terés Gustafsson 
E-post: jamjo.kristna@gmail.com

MEDVERKANDE

Henry Greenidge är pastor i The 
Evangelical Covenant Church, USA. 
Han har i 25 år arbetat med att starta 
och leda mångkulturella församlingar. 

Henry kommer med en pastors perspektiv 
utmana och utrusta oss till ett mångkulturellt 
och djärvt ledarskap. Kathy och Henry 
håller även ett frukost-seminarie om att leva 
tillsammans i nöd och lust.

Gina och Magnus Gidlöf pastorspar 
från Oskarhamns missionsförsamling 
leder oss med sitt band i lovsång. 

Jonas Andersson evangelist och 
internationell direktor för Gå ut 
missions arbete.

Emanuel Makhoul från Katrineholm 
undervisar med uppenbarelse om 
tillbedjan och lovsång.

Bo Carlsson pastor i Svenska 
Missionskyrkan och var på 70 talet 
pastor i Fågelmara.

Rode Möller Evangelist i Gå ut mission 
som utmanar till hängivenhet och mod 
för Jesus.

Johnny Pettersen norsk evangelist i Gå 
ut mission med ett 30-tal kampanjer i 
världen som sin erfarenhet.

Andreas Cucca evangelist i Gå ut 
mission som fått se många tusen 
komma till tro i Afrika och Asien.  

Rickard Lundgren grundare av Gå 
ut mission och initiativtagare till 10 
församlingsplanteringar i norden

SCHEMA

Fredag 
19.00 Kvällsmöte i Fågelmara
 med Andreas Cucca.

Lördag 
08.30 Frukostseminarie i Fågelmara
 ”I nöd och lust”
 med Henry och Kathy Greenidge.
 Om livet tillsammans.

11.00 Missionsseminarie i Fågelmara.
 ”Den förlängda armen”
 med Rickard Lundgren.

12.30 Ledarlunch i Fågelmara
 med Henry Greenidge. 

15.00 Workshop = välj utrustning!
 
”Tillbedjan o lovsång” i Jämjö Filadelfia.
Emanuel Makhoul, Gina & Magnus Gidlöf
om hållningar och motivation i tillbedjan.

”Vad tänker Gud för Sverige” i Jämjö EFS.
Bo Carlsson om Guds profetiska handlande med 
landet.

”Mångfald eller enfald!?” i Jämjö Filadelfia.
Henry Greenidge och Rickard Lundgren
om församlingsplantering.

”Mission till varje pris” i Jämjö EFS.
Rode Möller om överlåtelse för att nå de onådda.
 
19.00 Kvällsmöte i Vallby
 med Johnny Pettersen.
 Missionsutsändning till Bangladesh

22.00 Ungdomsmöte i Jämjö Filadelfia
 med Rode Möller.

Söndag
11.00 Gudstjänst i Fågelmara med Henry G.

15.00  Finalmöte i Fågelmar
 med Jonas Andersson. 
 Missionsutsändning till Guinea

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!



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

APRIL
16-17 Pingstkyrkan Vagnhärad
 
24 april Nytt liv-konferensen, 
Gullbrannagården

MAJ
1 Kornhill Johanneskyrkan Halmstad
- Jonas Andersson

6-8 Equip Jämjö, Fågelmara

9-17 KAMPANJ GUINEA
- Jonas andersson

13 Ekumeniskt ungdomsmöte, 
Norrköping - Rickard Lundgren

20 Aspenäskyrkan, Stockholm
- Rode Möller

22 Elimförsamlingen Askeby, Örtomt
- Rickard Lundgren 

 

27-29 Church of God, Ballymoney
- Rickard Lundgren

JUNI
9 ACE London
- Rickard Lundgren

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

25 Ralingsås Midsommarkonferens
- Rode Möller

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Detta nyhetsbrev är 
sponsrat och skapat av:

.se

TACK FÖR DITT STÖD

Efter ett års uppehåll är vi nu åter på 
väg till Guinea i väst-afrika. Under 
pausåret har vår lokale kontaktperson 
Oury Sow inte varit i aktiv tjänst utan 
tagit tid för att söka Gud och läsa Bibeln. 
Men rapporterna om vad Gud gjort och 
fortsätter att göra som ett resultat av 
kampanjerna, har inte uteblivit ändå. 
I stort sett varje månad har vi nåtts 
av uppmuntrande information. Nya 
församlingar startas hela tiden på de nu 5 
platser där Gå Ut Mission haft kampanj.

Den senaste kampanjen som Andreas 
Cucca och våra Pionjärelever hade i 
Kissidougou i maj förra året har nu 
resulterat i minst 11 nya församlingar! 
Detta är naturligtvis helt fantastiskt  och 

vi tror att det nu är tid för ännu mer skörd 
för Guds rike i detta starkt muslimska 
land.

Nu den 9-18 maj åker Jonas Andersson 
ner för att under 1 veckas tid ha kampanj 
och sedan resterande tid lägga upp 
planerna för framtida strategiska 
satsningar i landet. Kampanjen kommer 
att hållas i den av det muslimska Fula-
folket dominerade staden Mamou. Detta 
blir första gången möten av detta slag 
arrangeras i Mamou och de få kristna i 
staden med omnejd gläder sig stort över 
denna möjlighet.

Över hela landet mobiliseras det nu 
i förbön och pastorer och evangelister 
kommer att resa in för att vara med och 

hjälpa till att göra kampanjen möjlig. Stå 
med oss i bön för allt det praktiska som 
måste fungera, favör med myndigheter 
och religiösa ledare samt ett positivt 
mottagande från majoritetsfolket Fula. 

För att denna kampanj ska vara möjlig 
behöver vi omgående få in ca 50-60 000 
kr. Stort tack på förhand för din gåva 
som är med och öppnar upp det onådda 
Guinea för Himmelsk skörd.

ÅTER TILL GUINEA
SKÖRDEN ÄR MOGEN!

Internationell direktor
Jonas Andersson


