
Kära medarbetare!
Glädjen och tacksamheten är 
stor över alla er som gensvarade 
på organisationens extra utskick 
i sommras, ”nödropet” om 
ekonomisk hjälp.

Vi klarade oss tack vare er och Gud, 
helskinande igenom de akuta ekonomiska 
anhopningar som förelåg i form av 
kampanjer, löner och obetalda räkningar. 
Det är fantastiskt för Gå ut missions 
evangelister och styrelsen att få uppleva 
hur DU och andra fortfarande tror på 
kristen mission bland onådda folk, men 
även ger oss förtroendet och står med 
oss i att utföra detta! De som framför allt 
är de tacksammaste för Din insats, är de 
onådda folken som vi enträget besöker 
i Väst-Afrika, Bangladesh,  Vietnam, 
Cambodja, Sri Lanka mfl.... Många av dem 
vet nu vem Jesus är och har tagit emot 
Honom som sin frälsare, trots att de 
kanske har många timmars promenad till 
närmaste kyrkolokal. Många andra av dem 
kommer också under höstens kampanjer 
att få möjligheten att höra om Jesus, Guds 

kärlek, förlåtelse för synd 
och hundratals kommer 
att bli helade! 
Tack än en gång!

Nya tag
Personligen är jag också tacksam för att 
ha tillfrisknat från min depression. Efter 10 
månader sjukskrivning kan jag igen börja 
arbeta halvtid med församlingsplantering 
och mission. Det har varit en mörk och 
tung vinter. Trots att familjen funnits där, 
så har ångest, oro och sömnlöshet brutit 
ner min själ. Mitt i denna smärtsamma 
upplevelse har det varit så gott att få 
uppleva hur Herren faktiskt är med som 
i Psalm 23. Genom dödskuggans dal har 
Hans “käpp och stav” (korset) verklligen 
tröstat! Tack till alla er som bett för mig! 
Jag har fått en ny chans av Gud att vara 
med. Livet med Gud har fått ytterliggare 
djup. På riktigt får jag erfara att man 
kan “kasta alla bekymmer på Honom”. 
När jag låg som slagen till marken och 
helt oförmögen att möta människor 
kunde jag finna stor vila i att Gå ut 
mission är ett Guds verk. Det handlar 

om Hans vilja genom många evangelister, 
församlingsplanterar, understödjare och 
förebedjare. Med Sin starka hand för 
Herren verket vidare på alla fält! All ära 
till Gud! Hustrun Karin och barnen har 
följt med på segerrika höjder men även 
följt i dalar av misströstan. Jag tackar 
Gud för dem. 
Tillsammans 
går vi nu alla 
vidare in i 
det Gud har 
bestämt!

...så att mitt hus blir fullt!
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FOLKSLAGEN I VÄRLDEN HÄLSAR:

TACK FÖR HJÄLPEN!
De tacksammaste är de onådda folken!

Varma hälsningar 
Rickard Lundgren



NyA FÖRSAmLINGAR 
I SVERIGE

Under 10 år har Gå ut mission 
tillsammans med medarbetare och 
Svenska Missionskyrkan arbetat med att 
starta nya församlingar i Sverige. Gå ut 
missions del består till största delen av 
att evangelisera ett visst område. Samla 
människor till gudstjänst. Formera dem 
till en liten början av en ny församling 
som går vidare med uppgiften att vinna 
människor för Jesus och göra dem till 
Hans lärjungar.

Fem städer
Det är ett långsiktigt och 
tålamodskrävande arbete där bakslagen 
är lika många som framgångarna. Men 
sakta men säkert börjar konturerna 
av nya församlingar med nyfrälsta 
svenskar med olik nationell bakgrund 
att växa fram i Katrineholm, Eskilstuna, 
Söderköping, Linköping och Norrköping. 
På de olika platserna hålls hela tiden 
olika typer av satsningar för att som 
hel grupp nå nya människor. Det kan 
vara möteskampanjer, hembesök, 
“gårdsgrillning”, påskvandring, julfester, 
soppluncher, läxhjälp osv, osv....

Vid senaste julfesten var sammanlagt 227 
personer samlade på de olika platserna. 
En del var helt nya bekantskaper men 
de flesta är människor som vi känner 
vid namn och får dela livet med. Där 

finns glädjeämmnen, prövningar och 
smärta. Vi kan inte tala om en traditionell 
väckelse, men det finns hopp för 
Sverige när man på hård, obearbetad 
mark får se människor söka frälsning. 
Församlingsplanteringarna drar även till 
sig unga människor som vill utvecklas till 
kristna ledare. I detta har planteringarna 
haft en väldigt god effekt då över 30 
personer idag antingen själva är pastorer, 
studerar till det eller är lekmän/kvinnor. 

I mötet med dem som utgör dagens 
människor, fattiga som rika. Utbildade 
som outbildade. Östgöte som 
Sörmlänning. Har vi lärt oss att det 
behövs en stor mängd tid investerad 
tillsammans med var och en av de 
nya för att ett genuint lärjungaskap 
ska utvecklas. Varken gudstjänster, 
bönemöten eller lovsång räcker. Vi 
behöver vandra tillsammans varje dag 
som Jesus gjorde med sina lärjungar. 
Det kräver en överlåtelse till Guds vilja 
i våra liv som kristna, som går djupare 
än vad vi kan föreställa oss. I den mån 
vi är villiga att offra egen bekvämlighet 
och självförverkligande kan kristenheten 
resa sig på nytt i Sverige och utföra sin 
uppgift: Bringa räddning till nationen!

Medarbetare
De olika församlingarna har varsin 
ledningsgrupp och moderförsamling.  
Men som föreståndare finns följande 
medarbetare som vi önskar att ni på ert 
speciellt sätt beder till Gud för:

Katrineholm; Emanuel och Emma 
Makhoul. 
Söderköping; Andreas och Linnea 
Holm. 
Eskilstuna: Gabriel och Maria Blad. 
Norrköping: Rickard Lundgren och 
Anton Karlsson.
Linköping, Ekängen: Christina och 
Claes Törnberg.

Bed speciellt för dessa 
och deras familjer i detta 
krävande arbete.

FÖRSAMLINGSPL ANTERINGAR

Det kräver en överlåtelse till 
Guds vilja som går djupare 
än vad vi kan föreställa 

LIFECHURCH SÖDERKÖPING

EKÄNGENS MISSIONSFÖRSAMLING
UTROPANDET 16/10 - 2011

HAGEBYMÖTE NORRKÖPINGAGAPE ESKILSTUNA
UTROPANDET 27/11 - 2011

AGAPE KATRINEHOLM



STÖDFÖRSAMLINGAR

ATT VARA STÖDFÖRSAmLING FÖDER 
mISSIONSGLÄDJE!
När Oskarshamns Missionsförsamling tog beslutet att vara 
stödförsamling till Gå ut mission var nog några tveksamma. 
Man visste inte så mycket om konsekvenserna. Man skulle 
sända en bestämd summa pengar varje månad. När Gå ut 
missions evangelister haft några möteshelger i församlingen steg 
entusiasmen. Möjligheten att åka med ut på en kampanj bland 
de onådda och med egna ögon se vad det handlar om började 
gro hos några. En av församlingens ungdomar, Erika Nielsen 
valde att gå pionjärlinjen och kom redan under hösten 2011 att 
resa med på en kampanj i Guinea. 

Det fungerar! Precis som det står i Bibeln
Att se och höra Erica när hon berättade om sina upplevelser 
sedan hon kommit hem berörde alla som hörde henne. Hon 
berättade om sin skepsis som många i vår kultur har inför att 
predika för många människor. Men att se henne stråla med 
hela ansiktet och gång på gång utbrista ”Det fungerar” precis 
som det står i bibeln ”Det fungerar”. Det blev en smittande 
upplevelse.

När församlingen i februari höll sitt årsmöte lyftes missionen 
upp som ett av församlingen utvecklingsområden inför 2012. 
Det betyder att Missionsrådet fick uppdraget att leda ett 
insamlingsprojekt där målsättningen är att få in 25 000 kr som 
en delbetalning av en kampanj i Guinea 2013. Intresserade 
i församlingen erbjuds att resa med. I början av maj fick 
missionsrådet ansvar för gudstjänsten och presenterade iden 

och en första insamling gjordes.

Kreativ insamlingsmetod
Kreativiteten i missionsrådet har inneburit att folk inbjuds 
leverera in sina älsklingsrecept 
på olika måltider. Detta skall 
sedan bli en receptbok som 
skall säljas till förmån för 
Guineakampanjen.
Det finns många sätt att 
göra det på men genom 
att vara stödförsamling 
har missionsglädjen ökat i 
församlingen. Det kan vara 
svårt för oss att ta in det vi 
hör sker i dessa satsningar 
men glädjen över att få vara 
med och  bidraga till att 
stora skaror blir 
räddade till evigt liv i 
Guds himmel är den 
största glädje vi kan 
dela på jorden.

Bo Carlsson
f.d. pastor i Missionskyrkan i 

Oskarshamn

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!



SEPTEMBER
27-29 ACE-konferens, Belfast, Nordirland

30 Church of God Ballymena, Nordirland
Andreas Cucca

30 Pingstkyrkan Nässjö
Jonas Andersson

OKTOBER
4-7 Gatukyrkan Muhldorf, Tyskland
Pettersen

6-7 Bjärnum Pingstförsamling
Andreas Cucca

8-14 Krumbach, Tyskland
Pettersen

13-14 Pingstkyrkan Taberg 
Jonas Andersson

14-22 KAMPANJ BANGLADESH

17 Langåker Misjonshus, Lista
Rickard Lundgren

18-21 Gatukyrkan Zwiesel, Tyskland
Pettersen

19 Den frie forsamling, Eiken
Rickard Lundgren

21 Salemkirken Kristiansand
Rickard Lundgren

27 Betel Tärnsjö
Jonas Andersson

28 Korskyrkan Östervåla
Jonas Andersson

31 Tingvoll, Tyskland
Pettersen

31 okt - 4 nov KAMPANJ TOGO
Andreas Cucca

NOVEMBER
1 Förs.bibelskola Pingst Valdermarsvik,
Rickard Lundgren

4 Betel, Trondheim
Pettersen

8 Misjonskirken, Kristiansund
Pettersen

10 MIssionskyrkan Oskarshamn
Andreas Cucca

12-20 KAMPANJ GUINEA
Rode Möller

14-17 Kampanj församlingsplanteringen i Hageby
Andreas Cucca

18-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

23-24 EFS/Svenska Kyrkan Äspered
Jonas Andersson

29 Pingstkyrkan Valdemarsvik
Andreas Cucca

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: FI53 4055 2920 0887 64

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Populära Champions league matcher 
kostar för en åskådare minst 1000:- Bra 
sittplatser där man ser och hör vad som 
händer kan kosta 3500:- Nästan varje 
match är slutsåld med mellan 25-70 
000 åskådare. Matcherna ger intäkter 
på minst 20 miljoner kronor, en del det 
dubbla. Bara en halvlek (45 min) skulle 
i Gå ut missions liga kunna få betyda: 
2000 nya församlingar med en halv miljon 
nyfrälsta Guds barn! Detta bland jordens 
mest fattiga och onådda folkgrupper 
där varje enskild förvandlad människa 
utlöser en kedjereaktion av positiva 
samhällsförändringar! Vilken match - där 
vill jag vara med!

Folk blir chockade när de hör 
att de kristna, frivilligt, 
ger 10% till Guds 
församling. Men ingen 
reagerar över om 
20% går till nöjen 
som fotbollsmatcher, 
hobbies, motorcykel, 
båt, sommarstuga....
eller postkodlotteriet! 
Tänk om fler ville 
vara med i denna 

viktiga slutspels matchen - Evangelium till 
de onådda människorna. Där Jesu kärlek 
spelar mot fallna syndare. Den matchen 
har ett kortsiktigt omdelbart värde för de 
tusentals människor som för första gången 
får hopp, blir botade från sjukdommar, blir 
befriade från demoner och lägger ned ett 
destruktivt liv. Det långsiktiga värdet är att 
församlingar blir till som själva går vidare 
i att nå sina närområden och genom 
det blir det väldigt många nya matcher 
som hålls överallt. Men den evangeliska 
matchen har dessutom ett evigt värde. 
Svindlande tanke. Var och en av dem som 
vi på olika sätt får vara med och vinna 
för Kristus här på jorden, får tillbringa 
evigheten tillsammans med Gud, och oss! 

Och oerhörda motsats för dem som 
vi inte hann fram till, inte nådde 

för vi saknade ekonomiska 
medel.

Käre vän, kom därför in i 
matchen och satsa rejält den 
här månaden! Du sitter ju 

på första parkett -  varje kväll 
uppdateras kampanjbloggen på 
vår hemsida om vad som just 
har skett ute på gräsplanen! 

Bara några veckor efter genomförd 
kampanj ligger månad för månad bilderna 
och berättelserna i din postlåda! Bara ett 
telefonsamtal eller en mejl bort finner du 
oss evangelister som gärna berättar för 
dig vår personliga upplevelse! Eller varför 
inte följa med ut själv och spela på en 
match i Afrika eller Asien!?

För 1,5 månad sedan var det 587 
personer som döptes efter vårens 
kampanjer i Bangladesh. Om några veckor 
reser en grupp från Salemförsamlingen 
i Vargön ut för att genomföra 
oktoberkampanjen i Bangladesh. För några 
år sedan blev de en stödförsamling till Gå 
ut mission och Pastor Rikard Eugenzon 
har varit med oss på flera kampanjer. Den 
här gången är han lagkapten. Låt oss nu 
alla vara med och vara supporters till den 
här matchen genom våra förböner och 
vårt ekonomiska stöd!

Ps. Jag och sonen åker på en Milan match 
i höst! Ds.

KOm IN I mATCHEN!

Rickard Lundgren


