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Jesus ser den enskilde
“...när du ser individerna 
kommer jag ge dig skarorna.”

Kära medarbetare!
Ett nytt år med nya utmaningar, 
segrar och upplevelser bland de 
onådda folken ligger framför oss. 
Att vi ännu ett år får sända dig/
er information om vad Gud gör 
och vilka behoven är, känns så 
inspirerande och glädjande för 
oss i Gå ut mission. Tack för det!
I början av november höll 
evangelist Andreas Cucca en 
kampanj i det västafrikanska 
landet Togo tillsammans med 
den norske evangelisten Harald 
Mydland. Här följer hans rapport.

”-Andreas, när du ser individerna 
kommer jag att ge dig skarorna.” 
Sedan Gud för första gången 
talade dessa ord i mitt inre så har 
tiotusentals individer fått ta emot 
Jesus under mina kampanjer. I Togo 
hölls kampanjen i staden Kpalime 
och den här gången samlades inte 
så stora skaror. Som mest var 500 

personer samlade. Men 74 personer 
registrerades som frälsningssökande 
och det glädjer vi oss över.

Befriad tonårstjej
Jag vill få dela vittnesbörden från två 
personer som tog emot Jesus under 
kampanjen i Kpalime. Den 15-åriga 
flickan Eyrame hade förlorat sin 

mamma under barndomen och sedan 
dess hade minnet av henne hemsökt 
flickan. När Eyrame för sitt inre såg sin 
mammas ansikte kunde hon inte stå 
upp själv utan blev hela tiden yr och 
kastades ofta till marken. Trots 

På besök hos IBRA Media

Frälsningssökande i Togo



K AMPANJ I  TOGO

Den där predikanten ljuger nog

att folk skrattade åt henne när hon 
vittnade om detta berättade hon ändå 
frimodigt om att hon nu tagit emot 
Jesus och att bilderna av mamman var 
borta - Gud befriade henne! 

Hon blev både övertygad och 
helad
En annan kvinna med smärta i 
kroppen kom en av kvällarna lagom 
till helandebönen och tänkte för 
sig själv att “den där predikanten 

ljuger nog”. Men något 
hände under bönen och hon 
blev övertygad i sitt hjärta. 
Plötsligt blev hon fri från 
smärtan. Hon kom upp på 
scenen och vittnade med 
glädje i ögonen: “All smärta 
försvann. Jag förstår inte det 
här, bara Gud vet hur det gick 
till!” 

På besök hos IBRA Media
Efter kampanjen besökte jag IBRA 

Media och 
deras radioskola 
tillsammans med 
min vän Marcus 
Lennartsson 
från IBRA. Två 
morgnar fick jag 
inspirera blivande 
radiomissionärer 
som hade sin sista 
vecka på skolan. 
Det var fantastiskt 

att veta att evangeliet 
genom dessa kommer gå ut på många 
platser i västafrika. Tillsammans 
med sådana organisationer blir 
missionsbefallningen uppfylld. 
Speciellt roligt för mig var att träffa 
de två elever som ska börja sända 
kristenradio i Guekedou där ju Gå Ut 
Mission hade en stor kampanj 2011. 
Läs mer om detta i nästa artikeln av 
Marcus Lenartsson från IBRA Media.

Tack till alla som var/är med vidare 
och stöttar våra kampanjer genom 
ekonomiskt understöd och förböner.

15 åriga Eyrame som blev befriad Marcus Lennartsson deltog på kampanjen

På besök hos IBRA Media

Andreas undervisar på seminare

Harald Mydland predikar på kampanjmötet

Din missionär
Andreas Cucca

Det var fantastiskt att veta 
att evangeliet genom dessa 
kommer gå ut på många 
platser i västafrika



IBR A OM GÅ UT MISS ION

Nyligen hade jag möjligheten att 
besöka en kampanj som Gå Ut 
Mission var med och arrangerade 
i Kpalimé, Togo.  Den sista kvällen 
talade Andreas Cucca inspirerat och 
Harald Mydland från Norge predikade 
ett tydligt och starkt evangelium.  Det 
var gott att se människor respondera 
och ta emot Jesus.  Jag fick också se 
hur Harald och Andreas undervisade 
och uppmuntrade lokala pastorer och 
ledare, och vara med och be för dem.
IBRA Media driver en skola i Lomé, 
Togo (MediAfrique) som utbildar 
västafrikanska mediemissionärer.  I 

november utexaminerades bland 
andra två elever från Guinea som ska 
arbeta med ett nytt radioprojekt där. 
Någon gång i februari bör sändningar 
på en ny FM-kanal i staden Guekedou 
komma igång. Strax efter det planerar 
IBRA följa upp med en intensivkurs i 
radioproduktion för volontärerna där. 
Detta är speciellt roligt eftersom Gå 
Ut Mission för drygt ett år sedan hållit 
en framgångsrik kampanj i Guekedou, 
som alltså brutit mark och indirekt 
öppnat upp för församlingars tillväxt 
och engagemang.
Det är fascinerande att se hur saker 

samverkar i Guds Rike när vi låter 
Anden leda oss. Olika organisationer 
och människor från olika länder bidrar 
med olika delar i missionsarbetet, 
ibland ovetandes om varandra, men 
helheten växer och utvecklas.

IBRA Media om Gå ut mission

Marcus Lennartsson

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!



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

Med önskan om Guds rika 
välsignelse

Gå ut mission

JANUARI
27 Lifechurch Söderköping
Anton Karlsson

FEBRUARI
1-3 Östadkullebygdens frikyrkoförsamling
Rickard Lundgren

4-10 KAMPANJ BURKINA FASO
Anton Karlsson

5 Kvällsbibelskola Vårgårda Missionskyrka
Rickard Lundgren

13 Församlingsbibelskola Pingstkyrkan, Nässjö
Jonas Andersson

20-24 KAMPANJ GUINEA 
Andreas och Lina Cucca

MARS
1-3 Gråbo missionsförsamling
Rickard Lundgren

6-7 ACE Leadership meeting
Jonas Andersson

9-10 Jonsereds Missionsförsamling
Jonas Andersson

17-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

27-31 Påskkonferens Halmstad
Jonas Andersson

28-31 Kampanj Pingstkyrkan, Valdemarsvik
Rickard Lundgren, Andreas Cucca

APRIL
7 Betelförsamlingen Jönåker
Rickard Lundgren

10-14 KAMPANJ GUINEA
Jonas Andersson

14 Salemkyrkan Vargön
Rickard Lundgren

26-28 Hope2013 ungdomskonferensen, 
Pingstkyrkan Nybro
Andreas Cucca

28 Missionskyrkan Eksjö
Anton Karlsson

KALENDER

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

weborder.clubtele.se
08-50 00 80 90

Nu är det som om missionen har fått sig 
en hederlig gammal dubbelpipig Åsa-
Nisse bössa! För om bara några dagar 
”skjuts” evangelist Anton Karlsson ut ur 
den ena pipan till ett av världens fattigaste 
länder; Burkina Faso, i västafrika. Han 
ska då hålla en kampanj tillsammans 
med evangelisterna Micael Lahtinen 
och Richard Gunning. Detta blir Gå ut 
missions femte kampanj i Burkina. Det 
är med stor tillförsikt som Anton sänds 
ut till detta stäppland. Dels för att vi 
har lärt känna den lokala arrangören 
och samfundsledaren Samuel Yaldia 
som mycket strategisk och duktig på 
både genomförandet av kampanjer och 
uppföljningen av de nyfrälsta. Men även 
tillförsikt utifrån att vi, sedan Anton 
började vid vår Pionjärlinje i 2009, har 
fått se en fin evangelisttjänst utvecklas 
hos honom. Under de dryga 3,5 åren 
Anton funnits med i organisationens 
verksamhet har han gjort hela 7 
missionsresor och kampanjer. Men även 
verkat som teamevangelist i Söderköping, 
sekreterare på Gå ut missions kontor, 
planterat en ny församling i Norrköping, 
gjort religionsstudier samt rest ut i 
svenska församlingar på helgerna och 
ungdomsläger på somrarna…allt för 

att förkunna 
evangelium om Jesus 
till frälsning och 
helande! Anton är 
en god smålänning 

på 24 år, från Vaggeryd som vuxit 
upp i Allians/EFK-församlingen Betel. 
Nu bor han i Katrineholm och är 
med i församlingen Agape. I och med 
årsskiftet upptogs han fullt ut som 
en av Gå ut missions evangelister 
och vi vill därför be om att Du/Ni 
som förebedjare och understödjare 
är med och omsluter honom i era 
förböner.

Ur den andra pipan skjuts lika 
kvickt Lina och Andreas Cucca för 
att genomföra ännu en kampanj 
i västafrikas muslimska Guinea. 
Under de senaste 3 åren har vi 
genom Herrens nåd fått vara med och 
genomföra hela 14 kampanjer i Guinea 
där sammanlagt över 100 000 människor 
har fått höra om Jesus och över 30 nya 
församlingar planterats! Men parallellt 
med denna otroliga seger har det 
samtidigt varit ett tufft pris att betala. 
Vi har fått vara med om tre bilolyckor, 
enorma regnskurar, maktkamp hos lokala 
ledare, tarmvred, uttorkning, solsting, 
dödlig form av malaria, exploderade 
ljudanläggningar, kollapsad körscen, 
märkliga sammanbrott och anfäktelser 

m.m, m.m…Så vi upplever att förbönerna 
för Guinea, för vår kampanj kordinator 
Oury Sow och för själva kampanjerna 
behöver förstärkas ytterligare en nivå. 
Om var och en av oss som läser detta 
ber en bön för arbetet i Guinea just nu, så 
sker det mäktiga förändringar. Om vi som 
läser detta ger en ekonomisk gåva idag, så 
blir det tillsammans med förbönen själva 
fingret som trycker av på bössan.

Dubbel pipa!

Anton Karlsson


