
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV OKTOBER 2013

Kära medarbetare och läsare av nyhets-
brevet! Nu är det så mycket som händer 
och mycket att göra. Framgångar och 
öppningar på många plan,varvade med 
enorma behov av Guds ingripande 
finansiellt och andligt. Minst sagt spän-
nande att få vara med. Ta i detta brev 
del av arbetets mångfald och missa inte 
Andreas Cuccas hälsning direkt nere 
ifrån Bangladesh nu i onsdags 23/10!

Av Rickard Lundgren
2 Sam.23:10 läser vi om hur en av kung 
Davids tre hjältar, Eleaser fick kraft av 
Gud att ensam stå kvar vid fronten i 
striden mot filisteérna. Eleaser höll så hårt 
och länge i svärdet att hans hand “satt 
som klistrat vid svärdet, och Herren gav 
en stor seger den dagen”. Organisationens 
situation är under årets sista månader den 
samma som Eleasers. Vi hinner nu inte 
släppa vårt svärd/bibeln, förrän det är 
dags att använda Guds Ord igen - vilket 
privilegium att ha kramp i högerhanden 
på grund av att man använder bibeln varje 
dag - Halleluja! Vi klagar verkligen inte 
över den krampen utan låter gärna våra 
händer få vara klistrade vid Guds Ord! För 
vår “räkning” är hösten 2013 en våldsam 
slutspurt upp mot första advent. 

Missionsarbetet  behöver därför verkli-
gen att alla av våra vänner, medarbetare, 
förebedjare, supporters, företagare, under-
stödjare och stödförsamlingar träder till 
nu med ALLT STÖD som finns att tillgå. 
Den här årstiden är nämligen den bästa för 
kampanjer. I Afrika och Asien är det nu 
som risken är som minst för att regn eller 
blåst ska förstöra mötena. Men detta bety-
der ju självklart också att mycket pengar 
måste in/ut under samma tid. Vi behöver 
just nu så många ekonomiska mirakler att 
ser man på kontot blir man lätt uppgiven. 
Men vår blick är istället fäst vid själva 
möjligheten som vi nu har under de när-

maste 6 veckorna. Kanske kan vi få vara 
med,  tillsammans med dig och få föra 
20 000 dyrbara männsikor bland onådda 
folkgrupper till tro på Jesus! 
Vad är viktigare, vackrare och värdefullare 
än det?!
Upplever inte också du som läser att 
mänskligheten nu befinner sig allt mer i 

den tid som bibeln kallar “den yttersta/
sista tiden”?  Arabvärlden kokar överallt 
av missnöje mot sina ledare och för-
bereder sig genom demokratisering och 
sekularisering för att kunna dela resten 

av omvärldens värderingar. 
EU samtalar nu öppet om 
en överordnad Europareger-
ing.  “Nya” supermakter 
som Kina och Indien spelar 
plötsligt de stora avgörande 
rollerna i världsekonomim, 
freds och miljöfrågorna och 
USA utmanövrerars allt mer. 
Öst och central Afrikas länder 
är VIP gäster i olika globala 
kongresser. Tidigare hette 

de U-land! Världsbanken tror att om inte 
oväntat krig bryter ut, så kan nästa dece-
niums ekonomiska stabilitet komma från 
Afrikas företagare! Snart är varje enskild 
individ på vårt klot dagligen förenade med 
de övriga 7 miljarderna genom ett enda 
sammanhängande, otroligt IT-nätverk. 
Alla nås. Överallt. En utjämning sker på 
alla plan. Vad är typiskt “asiatiskt”, “euro-
peiskt” eller “amerikanskt” idag? Det blir 
allt självklarare för världens regeringar 
med uppenbarelsebokens budskap om en, 
enda världshärskare som den slutgiltiga 
lösningen.  Detta scenario har bibel-
läsare alltid känt till.  MEN vi har också 
läst och känner till att - innan den sista 
basunen ljuder måste evangelium först ha 
förkunnats för alla folk, och så kan slutet 
komma! Matt. 13:39,24:14, Mark. 13:10,1 
Thess 4:15-17

Därför svingar vi nu tillsammans med 
er medarbetare, i Jesu namn frimodigt 
Andens svärd i: Ecuador - Indien -  Ban-
gladesh och Guinea, under de närmaste 6 
veckorna!

“ att på 6 veckor få föra 20 

  OKTOBER
  14 - 20: Ecuador  Jonas Andersson
  22 - 26: Bangladesh  Lina & Andreas Cucca  
  27 - 5/11: Guinea  Jonas Andersson  
 
 NOVEMBER
  11 - 17: Assam/Indien  Dag Heggset
  12 - 16: Bangladesh  Henrik Thornell 
  26 - 1/12: Guinea  Rickard Lundgren 

“...och Eleasers hand satt 
som klistrad vid svärdet”
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I slutet av Augusti startade fem nya pionjär elever 
vid Gå ut missions och Team med Uppdrags ut-
bildning. Bo Carlsson leder linjen och för elever-
na tillsammans med Gå ut missions evangelister 
och församlingsplanterare in i ett pionjärt liv. 

Eleverna är praktikplacerade i församlings-plant-
eringarna: Söderköping, Norrköping och Ka-
trineholm. Om några veckor reser de på kampanj 
i Bangladesh och senare under vårterminen till 
Tyskland och Afrika. Var med och be för dessa 
goa ungdommars utveckling vidare!

Pionjärklass 

12e evangelist 
konferensen!

Församlingsbibelskolor
Gå ut mission håller “termins eller månadsbibelskolor” i lokala försam-
lingar. Ofta görs detta under en vardagskväll i veckan under 10 veckor. 
Församlingarna besöks då av organisationens olika tjänstegåvor. 
Undervisning varvas med förbön och ibland grupparbeten. Försam-
lingarna uppmuntras och förnyas på så vis under en längre period till 
själavinnande, mission,  församlingsplantering, ett liv i Den Helige An-
des kraft, nåde-gåvorna, helande, det profetiska, bön, bibelläsning osv. 
En församlings föreståndare sa så fint en gång: -Tack Gå ut mission för 
att ni kommer hit regelbundet och “värmer oss”!

Ibland har församlingarna egna önskemål om ämnen eller vill ha hjälp 
med att aktivera sina medlemmar i utåtriktade satsningar som man 
sedan gör tillsammans med Gå ut mission. Nästan alltid reser några i 
Månadsbibelskolorna med oss ut på kampanjer i Afrika och Asien.
De församlingar som hitintills haft månadsbibelskola är:  Agape 
Katrineholm, Andreaskyrkan Mjölby, Centrumkyrkan Boxholm och 
Pingstkyrkan i Arrboga. Just nu kör vi på för fullt på två nya platser: 
Pingstkyrkan i Valdermarsvik och Pingstkyrkan i Nässjö. Detta erbju-
dande är även något för Er församling! 
TAG GÄRNA KONTAKT MED OSS OM DETTA!

För 12 året arrangerades den internationella 
evangelist konferensen i Belfast. Gå ut mis-
sion har varit med sedan starten och vi känner 
glädje och tacksamhet över att få vara med och 
tillhöra ett större sammanhang än vårt eget. 
Detta nätverk av evangelister har utvecklats 
till en vacker samling med människor som har 
älskat, stöttat, hjälpt och uppmuntrat varandra 
i 12 år. På konferensen görs varje år viktiga 
överenskommelser mellan de olika organisa-
tionerna om att stå tillsammans för att nå de 
onådda folkgrupperna eller särskilda regioner. 
Årets konferens upplevdes av flera som kanske 
den bästa hitintills!
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Gå ut missions Evangelister Miriam och Johnny Pettersen har nu tillsammans 
med Tyska pingströrelsen i Bayern startat upp samma Pionjärkoncept som vi 
har i Sverige. Den kallas för ACTA utifrån det engelska ordet för apostlagärn-
ingarna. Tyskland har få bibelskolor och det är en ovanlig tanke för kristna un-
gdommar. Men två fina killar är nu den första klassen som  Miriam och Johnny 
tillsammans med de andra evangelisterna i Gå ut mission får träna i Tyskland. 
På samma sätt som de svenska eleverna är även dessa praktikplacerade i förs-
amlingsplanteringar. Om några veckor kommer de upp till Katrineholm och är 
tillsammans med Pionjärklassen för genmensam undervisning och evangelisa-
tion. Under vårterminen reser Pionjärklassen ner till Bayern och har en vecka 
med ACTA.  

Miriam och Johnny jobbar nu med församlingsplantering i flera städer som helt 
saknar frikyrkor och domineras av katolsk tradition. Men nu är det skördetid 
i Europa! Pettersens får se hur människor hela tiden kommer till tro och små 
grupper växer fram med nya människor som fått uppleva Jesus! I sådana tider 
behövs det fler arbetare. Sådana som Dorian och Marcus!

Pionjärklass i Tyskland

Uppväxling i Norrköping!
Sedan 2010 har Rickard Lundgren och Anton Karlssson genom 
Equmeniakyrkan arbetat med att starta en ny mångkulturell 
församling i stadsdelen Hageby. Herren har verkligen berört 
och förvandlat människors liv och arbetet består nu av ett 50 tal 
vuxna och barn med olik nationalitet.  Att grunda en mångkul-
turell färsamling har varit revolutionerande och omvälvande 
för evangelisterna! Nu läggs nästa växel i och sedan September 
har församlingsplanteringen överlåtits till pastor Mario Mar-
quez från Mexiko som tillsammans med sin svenska fru Eva 
och planteringens kärngrupp gör ett fantastiskt arbete vidare. 
Att tänka mångkulturellt är inte något nytt för paret Marquez, 
det är deras liv! Anton och Rickard har nu gått vidare i nya 
pionjära utmaningar,Anton i samhället Kvicksund och Rickard 
i Nykvarn. PLEASE GIVE THANKS AND PRAY! 

Stöd missionen!
Använt vårt konto i Nordea

PG. 13 92 21-6



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

OKTOBER
27 - 5/11 GUINEA Kam-
panj, Jonas Andersson

31 Equmenia planterings-
konferens Rickard Lund-
gren, Anton Karlsson

NOVEMBER
3 Skäggetorps-ge-
menskapen, Linköping 
Anton Karlsson

3 Salemförsamlingen 
Vargön kl 11 & 16 Rick-
ard Lundgren

9-10 Filadelfia og Mis-
jonsmenigheten i Bodø, 
Norge, Rickard 

9-10 Filadelfia Mörb-
ylånga 
A.ndreas Cucca

13 Bibelskola Livskraft 
Jonas Andersson

11- 17 INDIEN - ASSAM 
Kampanj Dag Heggset

12-16 BANGLADESH 
Kampanj, Henrik 
Thornell

15-17 “Evangelisten” 
Konferens Nässjö Mis-
sionskyrka, Rickard 
Lundgren, Jonas 

24 Munkhagskyrkan 

Mariefred, Rickard

26 - 1/12 GUINEA 
kampanj Rickard

DECEMBER
8 Nässjö Pingstförsam-
ling Rickard Lundgren

28 nov - 1 dec Pionjär-
linjen ACTA, Tyskland, 
Jonas Andersson

JANUARI 2014
17 -19 Missionskonferens 
Eiken ,Västagder Norge. 
Alla evangelisterna 
deltar!

24-26 Salemkirken Kris-
tiansand, Rickard

KALENDER

Box 112
641 22 Katrineholm

TELEFON 0730-55 04 56
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: 3585 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

Jag och Lina är 
precis nu i byn 
Johngaon , Bangla-
desh! Med oss finns 
vänner från Vargön. 
För första gången 
gången får folket i 
Johngaon höra om 
Jesus! Igår, tisdag 
startade vi kampan-
jen och hela 1500 
kom! 
Många av dem ville 
ta emot Jesus, döva 

och blinda blev helade, folket skanderade: -Jesus, Jesus, Jesus! Följ 
oss på kampanjbloggen som finns på Gå ut missions hemsida. Vi 
lägger även ut filmklipp. Detta är min och Linas tionde kampanj i 
detta muslimska land.  Vi ber nu om att samma saker ska hända här 
i Johngaon som det gjort på de andra kampanjerna där vid några 
tillfällen nästan hela byn tagit emot Jesus. En by som vi besökte 
2009 bodde det ungefär 5000 människor i. Där fanns 5 moskéer 
men ingen kyrka. Över 4000 människor tog emot Jesus! Ett annat 
underbart exempel är när två olika kampanjer hölls i två olika byar 
som lett till att inte bara församlingar startats i de två byarna utan 
även en stor med över 700 medlemmar mitt emellan byarna! Vi är 
så glada för alla trogna understödjare som gjort det möjligt för oss 
att i tid och otid predika evangeliet.
Men nu har vi ett behov och ett böneämne. Innan vi åkte iväg i fre-
dags hade bara en bråkdel av de pengar som behövdes till den här 
kampanjen kommit in. Vill du vara med och hjälpa till med detta för 
dem som aldrig hade fått höra om Jesus tidigare? Du behövs! Till-
sammans når vi de onådda folken! Din missionär/ Andreas Cucca

JUST NU I BANGLA- Naturkalender!
Naturfotografen Reine Jons-
son från Nässjö har i många år 
gjort kalendrar med sina vackra 
bilder från den nordiska naturen. 
I bilderna står det  ett bibelord 
inskrivet.
Nu har Reine skänkt ett stort 
parti av 2014 års kalendrar för 
att stödja missionen! För endast 
120kr st (inkl porto) sänder vi 
dem till dig och pengarna går till 
missionen! Det gör kalendern till 

den perfekta julklappen till släkt & vänner. 
Mejla eller ring oss för beställning.

14 av Sveriges erfarna evangelister har på uppdrag från en 
redaktion skrivit en unik bok om 
lidelse och längtan. Den släpps 
nu på förlaget Votum. Boken tar 
dig 100 år tillbaka när Missions-
förbundet anställde sin förste 
evangelist, fram till nutid där 
bland andra Rickard Lundgren 
skriver om hur det är att vara 
evangelist i Sveriges pionjära 
sammanhang
Boken kostar endast 120 kr inkl 
porto! Sänd en mejl eller ring oss 
för beställning.

Evangelistbok!


