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Kära medarbetare!
Höststart! Skolstart!  
Missionsstart! Det är härligt 
att få starta. Tack vare ditt 
understöd och förböner kan vi 
här i Sverige utveckla pionjärer 
som kommer att starta mycket 
under sina liv, samtidigt som 
vi i Bangladesh har fått starta 
nya församlingar genom den 
senaste kampanjen.

En ny klass med 10 härliga 
elever har börjat sitt pionjärår 
vid Gå ut mission och Team 
med Uppdrags utbildning. 
Under året är de utplacerade 
i församlingsplanteringarna 
i Norrköping, Söderköping, 

Katrineholm och Eskilstuna. 
Redan från första dagen är 
deras utmaning att få kontakt 
med nya människor. Starta nya 
cellgrupper. Ja, tom starta nya 
församlingar! Vi hälsar dem alla 
välkomna till ett livsförvandlande 
år, och ber även om dina förböner 
för eleverna, deras tjänst för 
Gud i planteringarna och deras 
missionsresor ut i världen. 

Linjen har från hösten en 
ny linjeledare efter Henrik 
Thornell. Ingen mindre än Bo 
Carlsson. Rickards pappa och 
styrelsemedlem i Gå ut mission. 
Bosse är pastor i Oskarshamns 
missionsförsamling. Han vill 

använda sina 45 års erfarenhet 
av evangelisation, bön och 
församlingsarbete i Sverige för att 
få se våra elever utvecklas till goda 
pionjärer som bryter ny mark i 
Sverige. Välkommen Bosse! 

10 nya elever vid Pionjärlinjen! Med på bilden är även evangelist Jonas Andersson och linjeledare Bo Carlsson

P I O N J Ä R E R !

Här utvecklar Bosse barnbarnet Lukas 
Lundgrens färdigheter att kryssa i 
Östersjöns skärgård…



K AMPANJ I  SR I  L ANK A

Tillsammans med David Billström 
från Svensk Pionjärmission och 
Roger Engström så reste Andreas 
Cucca till Sri Lanka för att 
undervisa på en bibelskola samt 
hålla kampanjmöten.

Tankar efter en kampanj kan vara många. 
Men kampanjen i Badulla, i Sri Lanka var 
ganska speciell. 

Problem från första start
Det hade satsas rejält i staden och 10.000 
affischer hade satts upp och 50.000 flyers 
delades ut. Det var svårt att missa att 
det var något på gång. Detta retade upp 
både politiska och religiösa ledare, som 
gjorde allt för att stoppa våra möten. Det 
började spridas rykten om att de lokala 
pastorerna ljugit om vad vi skulle göra 
under mötena och det gick så långt att 
när vi skulle börja första mötet fick vi inte 
ha det på kampanjplatsen, de människor 
som vågat sig dit fick vi hänvisa till en 
hyrd teaterlokal på tredje våningen i en 
byggnad några hundra meter bort.

Vår lokala koordinater predikade utan 
ljudsystem, för det fick vi inte heller 
använda, inte ens inomhus. I efterhand 
fick vi reda på att civilpoliser var med 
under hela mötet för att bevaka oss. De 
fick se människor bli helade genom Guds 
kraft och även hur två personer tog emot 
Jesus.

En timme innan andra mötet skulle börja fick 
vi tillbaka tillståndet för kampanjplatsen men 
polisen hotade en av våra pastorer genom att 
säga "om något minsta går snett så vilar det på 
dina axlar". Eftersom pastorerna var oroliga 
för att något skulle hända valde vi att lägga 
mötet i en av de lokala kyrkorna där David 
predikade. Ett tiotal personer responerade på 
frälsningsinbjudan och några blev helade under 
kvällen.

“Fortsätt!”
Under veckan samlades vi till bön tillsammans 
med pastorerna och vi höll även ledarseminarier 
där vi uppmuntrade dem och lyfte blicken till 
Jesus. Det fanns verkligen tillfällen då det kändes 
hopplöst, men vi kände den Helige Andes 
maning:”Fortsätt!”
Tredje kvällen fick vi äntligen till att vara på 
kampanjplatsen där vår koordinater predikade 
till de ca 150 som stod framför scenen under 
regn, många hundra passerade förbi. Ett tiotal 
paraplybärande Badullabor sprang fram och tog 
emot Jesus. 

Gud är alltid trofast
Den fjärde kvällen predikade jag på mötet, dock 
utan ljudanläggning då vi inte fått något tillstånd 
för ljud. Minst 150 personer stod och lyssnade 
på predikan i ösregn. Det var en speciell känsla 
att stå och basunera ut de goda nyheterna för 
full hals. Tolkarna gjorde ett fantastiskt jobb och 
både tamiler och lankeser kunde höra evangeliet 
på sitt språk och ta emot. 24 personer tog emot 

Vi fortsätter...

Ledarseminarier
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Jesus till frälsning. Många vittnade även 
om helande. Glad men blöt satte jag mig 
på sängen den kvällen och tackade Gud för 
att han ALLTID är trofast. 

När kampanjen kom till sitt sista möte 
samlades över 300 personer och  David 
predikade. Människor rusade fram för att 
ta emot Jesus. En kvinna slogs till marken 
av Guds kraft och vittnar sedan efteråt hur 
hon varit full av raseri. Gud mötte henne 
och hon blev totalt fri. En kvinna vittnade 
om hur hennes ben varit helt uppsvullet 
men nu hade svullnaden försvunnit efter 
förbön!

Totalt tog 87 personer emot Jesus under 
veckan. 87 personer som fått sina liv 
skrivna i Livets bok. 87 personer som inte 
nåtts av budskapet om vi valt att ge upp 
efter hot och påtryckningar. Det är med 
glädje jag tänker på paret som kom fram 
till mig och Roger efter ett kampanjmöte 
och berättar med glädje i ögonen hur de 
hade tagit emot Jesus; "vi är så lyckliga" 
berättade de via tolken.

Två stora segrar
Efter kampanjen kunde vi räkna två 
stora segrar; första självklart de som fått 
möta Gud till frälsning och helande men 
också den enhet som infann sig bland 
pastorerna. Jag låter David Billström 
avsluta denna artikel:
"De lokala pastorerna blev mycket 
uppmuntrade när de fick se att vi med 
Guds hjälp ändå lyckades få igenom 
kampanjen, även om det nu inte blev 
riktigt så lyckat som vi hade hoppats 
på. Vi fick också höra att det förekommit 
en hel del problem mellan pastorerna 
tidigare, men i och med kampanjen blev 

de ett sammansvetsat team som både 
jobbade, slet och skrattade tillsammans. 
Gud är så god!"

Tack till alla som stod med i bön under 
veckan! Det behövdes verkligen. Du 
behövs för att nå de onådda!

Nygifta!
Den 6 augusti vigdes Lina Widell och Andreas Cucca på 
Ralingsåsgården, utanför Aneby. Paret kommer härefter ta 
efternamnet Cucca. Stort grattis och Guds välsignelse över ert 

äktenskap!

Din missionär
Andreas Cucca

Andreas Cucca, David Billström och 
Roger Engström

Ett par som tog emot Jesus

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!



OKTOBER
3-10 Ledarträning och visionsresa, Sydostasien
Jonas Andersson

9 Betelförsamlingen, Vaggeryd
Rickard Lundgren

18-22 Kampanj i BANGLADESH
Rickard Lundgren med team

20 Pingstkyrkan, Valdemarsvik
Jonas Andersson

22-23 Missionskyrkan Ekenässjön
Jonas Andersson

25 Bibelskola Livskraft + Kvällsmöte, Ralingsåsgården
Jonas Andersson

29-30 Möteshelg i Brofästet, Färjestaden,
Rode Möller

NOVEMBER
31(okt)-2 Evangelistträff Orsa

7-14 Kampanj i GUINEA
Jonas Andersson

9-13 Kampanj Misjonskirken Arendal, Norge
Rickard Lundgren

19 Generation Hope, Borås
Andreas Cucca

24-26 Kampanj Norrköpings Församlingsplantering
Andreas Cucca

27 Pingstkyrkan Nässjö
Jonas Andersson

DECEMBER
9 iGod, Alingsås Missionskyrka
Rickard Lundgren

6-10 Kampanj i BANGLADESH
Andreas Cucca

11 Vidablickskyrkan, Norrköping, Rickard Lundgren

KALENDER

 

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

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

TACK FÖR DITT STÖD

I Bangladesh möter man sådana här 
grupper av människor hela tiden vart 
man än vrider huvudet. De står där i 
mängd. Betraktar. Funderar. Människor 
från ett av världens fattigaste folk står 
där. Man känner sig övermannad och 
otillräcklig.160 miljoner människor. Man 
frågar sig; 
- Hur ska jag kunna hjälpa någon av 
dem när behoven är så stora, andligt, 
materiellt och socialt? 
Jo, Guds församling är den enda hållbara 
lösningen! Den kristna lokala församlin-
gen svarar och möter upp på alla behov. 
Det sker i liten skala. Över lång tid. Men 
det förvandlar människor, städer, länder, 

världsdelar….Halleluja! Gå ut mission har 
under 11 år fått vara med att tillsammans 
med de kristna i Bangladesh fått grunda 
över 300 nya församlingar. Mitt i denna 
segeryra och glädje så är självklart även 
motgångarna och behoven enorma, ”gast-
kramande”.  Just nu inför den kampanj 
som jag och mitt resfölje från Vargön ska 
hålla i norra Bangladesh om drygt 14 dar, 
så rasar striden i min själ… Orkar vi möta 
de löften vi gett till de troende i Bangla-
desh? Kommer pengarna in även den här 
gången? Kommer vi kunna fullföra vår del 
av missionsbefallningen i Bangladesh? 
Kommer Jesu Kristi församling kunna 
resa sig och bli ett starkt fungerande 

”Guds hus” i detta strängt muslimska 
land? Kanske det är din fråga också? Gud 
svarar oss i 1 Krön 28:20: Herren Gud, 
min Gud, skall vara med dig. Han skall 
inte lämna dig och inte överge dig, till 
dess att allt arbete för tjänstgöringen i 
Herrens hus är avslutat.
Låt oss därför nu vara frimodiga i våra 
satsningar, våra förböner och vårt 
givande! Herren lämnar inte vare sig oss 
eller Bangladesh! Han lovar att Han är 
med, tills ALLT är avslutat! Herrens rika 
välsignelse!

tills dess att allt är aVslutat...!

Föreståndare för Gå ut mission
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


