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Guds rike går fram i Burkina Faso
En vecka, under den mest hektiska 
tiden innan jul, drog Gå ut missions 
missionärer Johnny och Miriam 
Pettersen iväg till Burkina Faso i 
Väst Afrika för att dela med sig 
av den bästa julgåvan: Evigt liv! 
Tillsammans med dem reste också 
pionjäreleverna Viktor Klaesson och 
Göran Karlsson. För dem var det 
första respektive andra kampanjen 
de var med på.

Målet för kampanjen i december var 
Founzan, en region på landet med flera 
större samhällen med tillsammans 10 000 
invånare. Området domineras av Islam, 
tillsammans med lokal folktro, men detta 
håller på att förändras.

Frälsning och helande
Till första kampanjmötet hade över tusen 
personer funnit vägen till mötesplatsen 
och folkskaran ökade kväll efter kväll. På 
sista mötet var det nästan 3000 samlade. 
Evangeliets budskap berörde människors 
hjärtan och de lyssnade med förundran 
på enkla dramatiseringar av berättelser 
där människor blivit förvandlade av Jesus. 
Vi bad om att Gud skulle bekräfta sitt 
ord genom under och tecken och många 
blev berörda av Gud. Det var en tuff 

kampanj där människor var avvaktande 
och lite rädda. På en så liten plats där alla 
känner alla vill man passa sig för att inte 
sticka ut och bli avvikande. Teamet fick 
arbeta intensivt. Troligtvis blev det många 
fler helanden och frälsningssökande än 
statistiken visar men totalt blev det 518 
som ville ta emot Jesus som sin frälsare 
och 64 stycken blev bekräftade som 
botade från olika krämpor. Exempel på 
detta var en nästan blind kvinna som fick 
synen tillbaka och en man som nästan 
inte kunde röra sig efter en trafikolycka 
fick full rörlighet tillbaka. En kvinna som 
dragits med magsmärtor i åratal blev 
fullständigt frisk efter det att Jesus gjort 

En i det närmaste blind kvinna fick synen 
tillbaka.

Teamet: Viktor, Johnny, Miriam och Göran

GUDS RIKE GÅR FRAM I BURKINA FASO

Upp emot 3000 personer strömmade till 
för att höra om Jesus.

19 män överlät sina liv till 
församlingsplantering på onådda platser i 
Burkina Faso



K AMPANJ I  BURKINA FASO

vad varken häxdoktorer eller läkare 
kunnat göra. När mörkrets makter blev 

utmanade manifesterade demonerna sig. 
Uppskattningsvis ett 25 tal blev befriade 
från demoner under dessa kampanjdagar. 
På det sista seminariet utmanade vi 
dem och frågade: ”Vem hör ropet från 
skördens Herre?” ”Vem vill föra de 
goda nyheterna vidare till ännu onådda 
samhällen i Burkina Faso och överlåta 
sig till att plantera församling där?” Den 
Helige Ande rörde vid 19 män som gav 
sig själv till det uppdraget, kosta vad det 
kosta vill. Vi nedkallade Guds välsignelse 
över dem. De lokalt ansvariga är nu 
i full färd med att planera vart dessa 
församlingsplanterare skall sändas. Det 
har redan startat två församlingar i det 

område där vi hade kampanjen. Guds rike 
går fram i Burkina Faso!

Håll utkik på hemsidan efter fler bilder!

Viktor om kampanjen i Burkina Faso: ”Detta var 
första gången jag har varit utanför Europa och Afrika 
är fantastiskt! Det enkla livet utan överflöd på mat 
och med en genomsnittslön på
15 kr om dagen bjuder på mer familjekänsla än vad 
som kan köpas för pengar. Man möter en del som 
drömmer om välfärden i Europa men jag har börjat 
drömma om det kärleksfulla Afrika där familj och 
vänner är det finaste man har.”
”Det var min första kampanj. Det var sång och dans. 
Det var helbrägdagörelser och en bomb slog ner 
i folkmassan: Människor tog emot Jesus för första 
gången i sitt liv. Detta har varit ett äventyr som jag 
sent kommer att glömma.”.  

/ Viktor Klaesson, pionjär i Norrköping

Ansök nu!
www.gautmission.org

Miriam 
Nesse Pettersen

Gå ut missions missionärer Johnny och 
Miriam Pettersen är på plats i Tyskland. 
Där upplever de redan att Gud använder 
dem på ett fantastiskt sätt. Här följer en 
uppdatering från deras tjänst i Central-
Europa.

Eftersom ”Gatukyrkan” , 
evangelisationsarbetet vi arbetar 

med, har uppehåll fram till slutet av 
mars använder vi tillfället att predika i 
antingen nystartade eller mer etablerade 
församlingar runt om i Bayern. Vår bön 
är att Gud skall bekräfta sitt ord också 
i Tyskland, och det har han sannerligen 
gjort! Tills nu har ca 20 personer kommit 
tillbaka till Gud och tre stycken har blivit 
frälsta. Över 40 stycken har berättat om 
helanden i våra möten under januari och 
februari.

Helanden
I den vackra medeltidsstaden Weisenburg 
i Bayern hade vi en stark möteshelg. 
En kvinna som hade haft svåra 
hörselproblem i 40 år fick hörseln helt 
och hållet tillbaka. Ben växte ut. Flera 
som under lång tid gått med kroniska 
smärtor blev botade. En som kämpade 
med svårigheter efter två misslyckade 
operationer blev fullständigt helad. I det 
lilla samhället Garching bad vi för en 

kvinna som var döv på vänstra örat och 
medan vi ropade till Herren säger hon 
plötsligt: ”Oj skrik inte så högt” Hon hade 
blivit fullständigt botad.

”Spejare”
Vi har också varit på en spejartur 
österut i Bayern. Vi besökte flera platser 
som inte har någon församling för att 
utforska den andliga situationen och 
leta efter öppna dörrar för möjliga 
satsningar med Gatukyrkan och framtida 
församlingsplanteringar. Det rör sig om 
städer med ca 20 000 invånare och 
behoven är stora över allt. Bibeln säger 
att vi ”famlar inte i mörker” utan vi har 
himmelsk ledning. Vi fick några tankar och 
intryck på varje ställe vi  besökte och det 
blir spännande att se hur Gud kommer 
att leda oss framöver.

Budskapet verkar också i europa!

Miriam 
Nesse Pettersen

Denna kvinna fick hörseln tillbaka på 
vänstra örat efter förbön.



. . . 59 CM L ÄNGRE L IV!? !

Vem kan med sina bekymmer lägga en enda 
aln (59cm) till sin livslängd? Jesus ställer 
frågan lite smått ironiskt i Luk.12:25. Dels 

för att visa hur 
lite vi kan förmå 
när det gäller så 
grundläggande 

saker som 
själva livet, 

men också 
hur fel vi 

handlar 
när vi 

utestänger Gud och istället bekymrar oss. 
Men trots Jesu ord så  bekymrar vi oss 
ändå väldigt mycket. 
 
Själv har jag gjort det i så många år att 
kroppen sa stopp i slutet av november. 
Varken fysiken eller psyket ville fungera 
längre. Jag blev sjukskriven till sommaren. 
Trots att jag verkligen älskar varenda 
arbetsdag som evangelist har jag nu efter 
23 år i tjänst fått dra mig tillbaka för att 
vila och reparera min bekymrade själ. 
Ofta går en tacksam tanke till missionen 
och till dig som under åren bett, offrat 
och tagit del av rapporterna genom det 
här brevet. Tänk på allt det goda Gud 
har hunnit göra i så många människors 
liv. Visst är det fantastiskt!? Tänk att Han 
förde ihop dig med oss i Gå ut mission, 
så att vi tillsammans med ganska små 
medel och insatser ändå får vara med 
och uppleva hur Han räddar enskilda 
människor, folkslag, byar, kanske till och 

med nationer…man blir så förvånad och 
tacksam över Guds nåd.
 
Jesus förstärker tonen i vers 26 med att 
Han faktiskt bara tycker att det är en liten 
grej att förlänga livet med 59 cm, och att 
de som inte ens klarar av sådant borde 
verkligen inte bekymra sig överhuvudtaget 
för någonting annat. Jag ville bara få ge 
dig denna personliga hälsning som ett 
livstecken, men också försöka formulera 
en vädjan om en extra förbön från dig 
som understödjare, förebedjare och läsare 
av nyhetsbrevet: -Bed för Jonas Andersson, 
de andra evangelisterna och medarbetarna 
i Gå ut mission som nu bär även mina 
arbetsuppgifter på sina axlar. Bed även för 
mig att jag som Guds ord bjuder oss i 
1 Pet. 5:7 kastar alla bekymmer på Honom 
som har omsorg om oss! Då blir nog livet 
längre…

Din vän och broder i Kristus
/ Rickard Lundgren

...59 cm längre liv!?!

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. 

Kontakta oss på
E-post: info@gautmission.org
Telefon: 0150-662420

FRÅGOR?

DIN AKTIEVINST - SKATTEFRI TILL 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 till info@
gautmission.org din adress så skickar vi 
blankett!



APRIL
5-8 Påskkonferens Kornhill Halmstad
Jonas Andersson

9-15 Stykkisholmúr, MCI Bibelskola, Island 
Jonas Andersson

12-15 Gatukyrkan Eggenfeld, Tyskland
Pettersen

16-25 KAMPANJ GUINEA 
Jonas Andersson, Andreas och Lina Cucca

16-30 Pionjärpraktik Guinea

22 München, Tyskland
Pettersen

26-29 Gatukyrkan Straubing, Tyskland
Pettersen

28 april - 8 maj KAMPANJER I 
SYDOSTASIEN
Jonas Andersson

MAJ
5 Filadelfia ,Nyköping
Andreas Cucca

10-13 Gatukyrkan Pfarrkirchen, Tyskland
Pettersen

11-13 Möten i Norge
Jonas Andersson

24-27 Gatukyrkan Eichstätt, Tyskland
Pettersen

30 Bibelskola Livskraft, Ralingsås
Jonas Andersson

JUNI
1 Missionskyrkan Lidköping
Andreas Cucca

14-17 Gatukyrkan Regen, Tyskland
Pettersen

19-22 Gatukyrkan, Hammelburg, Tyskland
Pettersen

26-29 Gatukyrkan, Kelheim, Tyskland
Pettersen

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

 

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

TACK FÖR DITT STÖD

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Internationell direktor
Jonas Andersson

I april månad är det oerhört fullt 
i Gå ut missions kalendrar. Det 
är församlingsbesök, konferenser, 
bibelskolor, spännande kampanjer och 
utlandspraktik för våra Pionjärelever. 
Den 18-22 april så har jag tillsammans 
med Andreas & Lina Cucca och hela 
Pionjärklassen kampanj i Macenta i 
sydöstra delen av Guinea. Macenta 
är en stad med ca 90 000 invånare 
och det förbereds nu för fullt för 
kampanjen. Vi siktar som alltid på att få 
till mötet så centralt som det går för 
att så många som möjligt av stadens 
invånare ska få höra budskapet 
om Jesus. Våra elever kommer att 
medverka under kampanjen, men 
också under paret Cuccas ledning 
vara kvar i landet ytterligare en vecka 
för att predika och be för sjuka ute i 
onådda byar!

När Pionjärerna fortsätter 
missionsäventyret i Guinea så är 
jag sedan på väg till buddhistiska 
Kambodja och också ett annat 
sydasiatiskt land som är strängt 
kommunistiskt. I båda dessa länder 
kommer jag att ha mycket pionjära 
utåtriktade möten och kampanjer. Av 
säkerhetsskäl kan vi inte i dagsläget 
uppge var någonstans dessa möten 
kommer att äga rum då det skulle 
kunna äventyra inresa, arrangemang 
och våra lokala kontakters säkerhet. 
Detta blir en av de mest pionjära 
resorna i Gå ut missions historia.

Som du ser har vi en otroligt 
spännande och utmanande månad 
framför oss. Alla dessa möjligheter 
att få flytta fram frontlinjen för Guds 
rike ytterligare några steg gör att vi 

går igång på alla cylindrar. Men det 
är samtidigt oerhört ödmjukande. 
Igen och igen måste vi vädja om stöd. 
För att klara att genomföra dessa 
kampanjer är vi i desperat behov 
av Din hjälp. Om du tycker att april 
månads utmaningar låter spännande 
så var med och gör det möjligt. Vi 
behöver mer ekonomiska resurser 
en sådan här månad än vanligt och 
massivt böneunderstöd. Följ gärna vår 
kampanjblogg på vår hemsida så kan 
du varje dag vi är ute följa vad som 
sker och finnas med i riktad bön.

Gud välsigne dig i din gärning!

Spännande, utmanande 
och ständigt ödmjukande


