
MERRY CHRISTMAS!!!

Kära vänner i missionsarbetet! 
Nu är det verkligen dags att säga: 
Merry Christmas! Inte bara för att 
denna fina tid av året har infunnit 
sig, utan också för att Gå ut missions 
kampanjarbete de sista 6 veckorna 
varit som en “kanonkavalkad”, 
där kampanj efter kampanj (6st!) 
har avlossats på tre kontinenter. 
Merry Christmas blir vid ord för 
ord översatt: “Glad, munter och 
angenäm Kristus gudstjänst”! 
Verkligen en bra beskrivning av 
det som vi tillsammans med er 
understödjare har fått uppleva 

i slutet av 2013. i Tacksamma 
skickar vi nu 8 sidors nyhetsbrev 
som rapporterar från två av dessa 
kampanjer. Vi hoppas att din/er jul 
genom dessa hälsningar guldkantas 
av den samma glädje som vi känner 
över vad Herren har gjort bland 
världens onådda folkgrupper. 
Henrik Thornell från Pingstkyrkan 
i Katrineholm och Tim Tödt från 
Ryttargårdskyrkan i Linköping reste 
tillsammans med tre elever från vår 
Pionjärklass till Bangladesh i mitten 
av november. De höll en härlig 
kampanj i byn Raningchancury. 

Merry Christmas!!!

Pionjärelev David Sundell 
berättar:
Det blev nationalstrejk i 
Bangladesh när vi kom dit. 
Nu stod vi inför samma 
problem som upprepat 
sig vid flera av de senaste 
kampanjerna som Gå ut 
mission har haft. Det går 
nämligen inte att färdas i 
landet vid strejk.  Den som 
försöker sig på det riskerar 
att utsätta sig för allvarliga 
följder från strejkvakterna 
längs med vägarna. Tåget vi 
först var planerade att resa 
med blev brutalt utsatt för 
sabotage, men vi var minte 
på det för plötsligt hade 
det kommit en öppning 
för ett flyg norrut, och 
där hade vi välsignat nog 

hoppat på.  Från flygplatsen i norr fick 
vi en ganska strapatsrik färd vidare i 
ambulans som med nöd och näppe undvek 
strejkvakternas motstånd.  Med Guds 
hjälp tog vi oss upp till Raningchancury.  
Men morgonen efter fick vi börja uppleva 
hur Jesus var verksam i byn. Människor 
flockade sig omkring oss när vi var ute 
och gick. De ville gärna prata med oss 
och hade massor med frågor. Tolkarna 
hade fullt upp med att räcka till för alla. 
Byborna var väldigt vänliga och trevliga 
och vi fick till och med sjunga svenska 
nationalsången för dem och de svarade 
med sin bengaliska nationalsång! 

När Henrik hade predikat på vårt första 
kampanjmöte för de ca 350 som hade 
kommit dit, var det ungefär 50 personer 
som ville ta emot Jesus i sina liv. En del 
blev också helade från sjukdomar i sina 
kroppar. På vårt andra möte predikade 
Tim, och då hade skaran vuxit till över 
500 personer och drygt hundra tog emot 
Jesus. Flera kunde även denna kväll vittna 
om helande. Den här kvällen kände jag 
personligen Guds närvaro väldigt starkt i 
Raningchancury.

Nästa dag upphörde transportstrejken 
och vi kunde förflytta oss till det barnhem 
där vi först skulle ha bott. “Home of 
Peace” har Gå ut mission tillsammans med 
flera andra organisationer varit med att 
bygga upp för drygt 300 flickor och pojkar. 

“med nöd och näppe kunde 
vi med ambulansen undvika 
strejkvakterna”
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Henrik och en kvinna som helats i sin mage

Medarbetarna i den bengaliska byn Raningchancury tar vara på de frälsningssökandes namn och adress
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När vi anlände på onsdagskvällen fick vi 
ett kungligt välkomnande av barnen. De 
gav oss blommor, dansade och sjöng för 
oss och strödde rosblad framför oss. Alla 
i teamet blev starkt berörda av denna 
syn och Tim höll ett underbart tacktal 
för detta fina mottagande. Vi kände oss så 
tacksamma för Jesu beskydd över oss på 
resan upp igenom landet och även över 
hur Han nu var verksam i Raningchancury.  

Evangelist Henrik Thornell berättar: 
När det var dags för tredje kvällens 
kampanjmöte så hade antalet människor  
ökat till kanske 600. Det känndes som 
människor kom med en förväntan. 
Tyvärr fick vi ta en paus mitt i mötet 
för muslimernas böneutrop. Det var lite 
synd.  Pionjärelev Julia Frondelius stod för 
kvällens vittnesbörd och sedan predikade 
jag om hur Jesus väckte upp änkans son 
i Nain från det döda. Hur mörkt livet än 
ser ut, och även om det kan kännas som 
ett begravningsfölje utan framtidshopp 
och glädje, så kan JESUS vända på ditt liv 
och ge nytt hopp! Det var budskapet som 
människorna fick höra den här kvällen. 
Många gav gensvarade och ville inbjuda 
Jesus i sin liv. Vid förbönen för de sjuka 
var hela teamet aktivt och vi upplevde 

igen Guds närvaro på ett påtagligt sätt. 
Även denna kväll kom några människor 
fram och gav sina vittnesbörd om ett 
omdelbert helande. Bla en muslimsk 
kvinna som berättade om hur hon blivit 
helad i sin mage som hon hade haft 
problem med sedan unga år.

Pionjärelev Nils-Gustav Jonsson 
berättar:
På förmiddagarna höll vi bibelstudie för 
olika kristna ledare i denna delen av 
Bangladesh. Det genomgående temat 
handlade om förlåtelse, om vad som 
krävdes för att få förlåtelse innan Jesu 
död på korset, men framför allt vad som 
krävs nu efter Jesu död - att vi är frälsta 
av nåd och inte genom oss själva! Och när 
Gud har förlåtit oss våra felsteg så ska vi 
människor förlåta varandra. 
Sista kvällsmötet gick igång och inleddes 
som vanligt med sång och musik av det 
härliga lovsångsbandet från huvudstaden 
som spelade och sjöng varje kväll. 
Predikan handlade om Maria som blev 

befriad av 7 onda andar.  En man som 
antingen själv var besatt eller hade någon 
mental skada störde tyvärr mötet  ganska 
mycket. Han fördes bort gång på gång av 
polis och medarbetarna men kom tillbaka. 
Under mötet var ca 600 på plats och 
trots störningarna så valde ungefär 100 
att ta emot jesus under frälsningsinbjudan. 
Och under förbönen så rörde jesus vid 
många som upplevde en förbättring. men 
en blev helt helad från ryggont. Halleluja! 

När vi kom tillbaka till barnehmmet 
på kvällen höll de en fin föreställning 
för oss.  Efter det fick vi be för barnen, 
deras framtid och liv med Jesus. Även vi 
fick förbön av dem allihopa  - och vilken 
chock vi fick, när de började be! Vilken 
Guds kraft som finns hos dessa unga 
små människor i Bangladesh.  Jesus bor 
verkligen i dessa små barn. amen! 

“vilken Guds kraft som finns hos 
dessa unga”

Tre pjonjärer på en cykeltaxi!

Teamet: Nils-Gustav Jonsson, David Sundell, Tim Tödt, Henrik Thornell och Julia Frondelius

Tim tödt från Ryttargårdskyrkan undervisar på seminariet



Tim Tödt berättar:
Sista mötet avslutat. ljudanläggningen 
nerpackad. Mötestältet nerrivet. Nu ligger 
jag i ovanslafen på nattåget till Dhaka och 
tänker på det som vi har fått vara med 
om. i siffror så blir det tre seminarier, 
fem kampanjkvällar, 1360 personer som 
gensvarat på evangeliet och kanske 3-4000 
som fått höra de goda nyheterna. Vi har 
förkunnat att Guds rike är här, att Kristi 
blod är tillräckligt för allas våra synder 
och att Jesus har gjort en väg in i det allra 
Heligaste så att vi kan ropa Fader eller 
Babba som dem säger här. Med många 
olika liknelser från Bibeln, musikaler 
och vardagslivet har vi försökt förklara 
evangeliets hemlighet att Gud älskar oss 
alla oerhört mycket. Samtidigt så ligger 

jag och tänker att det kanske trots 
allt är jag själv som fått ta emot 
mest från Herren. Mottagandet av 
barnen på Home of Peace som bara 
kan beskrivas som att få komma till 
himlen, deras förbön för oss och 
våra kyrkor och vårt land där jag 
fick spänna varje muskel i kroppen 
för att inte falla ihop och deras 
totala engagemang i sina 
skolklasser gav mig hopp för 
denna nation. Sedan detta 
oerhörda att exponeras 
för extrem fattigdom och 
lidande. Jag tänker att jag 

måste läsa bibeln och följa Jesus 
på ett helt nytt sätt. Jesus kom 
till en mänsklighet och inte till 
västerlandet. 

Jag anar att jag har läst evangeliet 
med väldigt europeiskt-
amerikanska glasögon och 
behöver omvända mig och 
se evangeliets context mer 
utifrån den miljö som finns här, 
ett sammanhang som till sin 
politiska,kulturella och finansiella 

struktur mycket mer påminner om den 
miljö Jesus levde och verkade i än vår. 
Att få ett tydligt uppdrag av den Helige 
ande har aldrig tidigare känts så här 
viktigt. Att bli formad till Jesu avbild och 
att bli allt mer beroende av Honom aldrig 
mer betydelsefullt. Att vara segerrik har 
framför allt blivit en längtan att Guds Son 
ska uppenbaras i mig./Tim Tödt
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TYSKA & SVENSKA PiONJÄRER!
Nils-Gustav Jonsson är en av 
årets 5 elever som går Gå ut 
missions & Team med uppdrags 
Pionjärutbildning. Här är hans 
upplevelse av hösttermin.
-Jag tycker att Pionjär är en bra utbildning. 
Man får möta många olika spännande 
människor. Man får ta del i deras liv, vad 
de varit med om och vad som sker just 
nu. Min förväntan inför skolåret var att få 
växa i det som Gud har kallat mig till. Att 
få känna Hans vilja tydligare för mig. Bara 

under hösten har saker blivit tydligare för 
mig. Mission i andra länder ligger mig nu 
varmare om hjärtat. Det var så spännande 
att få göra en missionsresa till Bangladesh i 
November. Det var väldigt nyttigt för mig...
och det var så mycket Jesus på den resan! 
alla som vill göra något för Gud borde gå 
Pionjär!

Gå ut mission driver även genom 
våra missionärer Johnny och Miriam 
Pettersen en nystartad pionjär 
utbildning i Tyskland tillsammans 
med Bayerska pingströrelsen. 
Eleverna Dorian och Marcus delar 
här deras upplevelse: 
Dorian: -Jag får verkligen lära mig att 
lita på Gud under den här utbildningen.  
att lita på Hans ord, även när inte allt 
känns perfekt. Jag är faktiskt en mindre 
bekymrad person idag! Pionjärutbildningen 
har placerat mig rakt in i en 
församlingsplanterande situation i staden 
Peiting. Hade någon sagt till mig för bara 
några månader sedan att jag skulle hamna 
i detta, hade jag bara skakat på huvudet 
över något så orealistiskt! Men att få ge 

ut skapar en sund längtan efter att även 
få ta emot.  Min utmaning ligger i att jag 
fortfarande upplever det lite frustrerande 
att inte veta på morgonen när jag vaknar, 
vad den nya dagen kommer att innebära 
för överaskningar! 

Marcus: Jag ville ha en utbildning där 
det fanns en bra balans mellan detta att 
få teori men även lika mycket portion 
utmanande praktik. Det har jag verkligen 
funnit i den här utbildningen. Utmaningen 
för mig är att diciplinera mig själv ännu 
mer så att jag gör det mesta möjliga ut av 
detta året.

Dorian och Marcus i Tyskland

Nils-Gustav i Bangladesh

Tim funderar på en cykelkärra om öst/väst!

“Jag måste följa Jesus 
på ett helt nytt sätt”

Pionjär Julia Frondelius med 2 vänner!
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I Början av November sändes 
Andreas Holm från Lifechurch i 
Söderköping, Emma Blidh från 
Kortedala, Anton Widlund från 
Södertälje och Daniel Smenes ut för 
att hålla en kampanj i Guinea.

Av Andreas Holm
Det dånar från Moskéerna i Kourossa; 
allah akbar! Men det proklameras något 
helt annat från torget! “Jesus är vägen, 
sanningen och livet! Hos Jesus finns 
förlåtelse, befrielse och helande!”. För 
första gången någonsin hålls en kampanj 
i den lilla staden. Just innan första 
kampanjmötet så gick vår dieselgenerator 
sönder. Vår kontaktperson hittade till 
slut en ny som köptes in så att första 
mötet kunde rulla igång... När teamet 
kom till mötet så var det packat med 
folk och atmosfären präglades av stor 
förväntan! Staden hade “tapetseras” 

av affischer om att en Mirakelkampanj 
skulle hållas. Reklam hade även spridits 
genom den lokala radiostationen samt av 
en högtalarbil som åkt runt i staden och 
bjudit in till mötena.

Daniel och Oury vittnade inledningsvis 
innan jag predikade evangeliet. De 1500-
2000 Kourossaborna blev berörda av 
budskapet om att Jesus är enda vägen 
till Gud. Människorna introducerades för 
Jesus som ställde frågan till den blinde 
Bartimeus för 2000 år sedan: “Vad vill du 
att jag ska göra för dig?” Hundratals gav 
respons vid frälsningsinbjudan. Glädjen var 
påtaglig bland alla närvarande. Just som 
alla frälsningssökande skulle lämna namn 
och kontaktuppgifter till mötesvärdarna 
så inser de ansvariga att lapparna ligger 
kvar hemma hos en av mötesvärdarna.. 
bråttom, bråttom blev det! Därefter var 

det tid att erbjuda sjuka en vidröring 
av Jesus. Flertalet bad från scenen och 
Herren bevisade att Han var verksam 
med samma helandekraft som botade den 
blinde Bartimeus utanför Jeriko! En 6-årig 
flicka som föddes dövstum kom fram 
tillsammans med sin mamma och vittnade 
om att hon nu hörde och även kunde 
tala! En kvinna som tidigare inte kunde 
böja sitt knä blev frisk efter förbönen. 
En annan kvinna hade inte kunnat stödja 
på sina fötter på 17 år, men nu kunde 
gå obehindrat tack vare Jesus! Mötet 
gick nu in i ett totalt kaos där sjuka som 
sökte förbön samt människor som blivit 
helade bokstavligt talat stormade scenen. 
Detta resulterade i att Oury drog med 
oss nordbor till bilen. i den välstylade 
Renaulten så konstaterade vi alla att Gud 

Andreas Holm lyfter upp den 8 åriga flickan Kawanga som helats från både dövhet och att vara stum!

Mirakelkampanjen i Kourossa!

Gå ut missions afrikanske evangelist, Oury Sow predikar frimodigt för sina landsmän som söker frälsning när de ser hur Ordet bekräftas av Herren genom under och tecken!
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hade gjort ett genombrott redan från dag 
ett! Detta firades med var sin Coca-Cola.

Nästa dag samlades medarbetare och 
lokala pastorer till bön och undervisning. 
Daniel talade om kallelsen att “göra vad 
Jesus gjorde” och att fungera i den helige 
andes gåvor samt vikten av att ha en 
levande relation med Jesus.
På kampanjmötet vittnade Emma och 
Daniel innan Oury tog vid för att predika. 
Många sökte frälsning och flera vittnade 
om helande. Två blinda fick sin syn tillbaka. 
En döv kvinna fick hörseln tillbaka. En 
ung man som inte kunde böja benet var 
nu helad. Kvällen präglades av mängder 
av helandeunder! Jesus är definitivt 
densamme idag!
Det känns nästan chockerande att möta 
så otroligt mycket mirakler som sker i 
samband med kampanjkvällarna. ibland får 
man nypa sig i armen för att förstå att det 
inte är en dröm men att Gud verkligen 
gör detta idag mitt framför våra ögon. Vi 
fick uppleva Markusevangeliet 16:20 “och 
Herren verkade tillsammans med dem 
och bekräftade ordet genom de tecken 
som följde det.
”
De tecken som följer oss som tror är 
framförallt till för att bekräfta ordet som 
är förkunnat. Gud vill helt enkelt visa 
att han står bakom förkunnelsen av de 
goda nyheterna om Jesus Kristus! Någon 
har sagt att helanden är Jesus som ger 
de behövande en stor kärleksfull kram! 
Just detta tror jag vi i norden skulle 
behöva få uppleva mycket mer av! Vissa i 
teamet fick tyvärr slita med dåliga magar 
under vistelsen men ingen behövde bli 

sängliggande vilket vi tackar Jesus för.
Nästa dag inleddes också med ett 
ledarseminarium. Jag undervisade om 
“Guds hjärta för de förlorade” och vikten 
av att vandra i tro och kärlek. Gud som 
är kärlek har utgjutigt sin kärlek i våra 
hjärtan! En kärlek som fördriver vår 
fruktan och alltid leder till handling. “Så 
älskade Gud världen att han gav den sin 
enfödde son...”. 
På kampanjmötet denna kväll vittnade 

Anton och Andreas innan Daniel körde 
igång med förkunnelsen. i inledningen 
av predikan försökte Daniel öppna en 
läskburk på en mängd tokiga sätt. En 
man i 60-års åldern visade stolt hur 
burken skulle öppnas. Daniel kunde nu 
tydliggöra sanningen att vi kan “smaka och 
se att Gud är god”! Daniel förkunnade 
inspirerande ett tydligt evangelium 
om korset där Jesus gav sitt blod för 
hela mänskligheten! Även denna kväll 

gensvarade många på inbjudan att ta emot 
Jesus som Herre i sitt hjärta! Bland de ca 
750 mötesbesökarna fick flertalet uppleva 
mirakler. En man med ryggproblem 
blev botad. En demonbesatt kvinna blev 
befriad, hon vittnade om att hon tom såg 
hur demonen fick fly bort från henne! 
Flera blev botade efter handpåläggning, 
däribland en liten 8 årig flicka vid namn 
Kawanga som tidigare var dövstum. På väg 
upp till scenen för att vittna om vad Gud 
gjort så blev även hennes mamma helad i 
sin vänstra arm och hand! Efter en olycka 
med en flaska så hade hon haft värk och 
inte kunnat använda sin hand ordentligt. 
Efter Guds ingripande kunde hon fullt ut 
böja alla fingrar helt. Hon kunde inte dölja 
sin tacksamhet för Herrens ingripande i 
hennes och hennes dotter liv!

På ledarseminariet den fjärde dagen 
inspirerade Daniel och Oury om att bli 
fylld med den helige Ande. Utmaningen 
gavs att lyssna till den helige Ande att gå 
till de städer han kallar oss till. Gud rörde 
speciellt vid kvinnornas hjärtan på ett 
kraftfullt sätt denna morgonen, då den 
helige Ande kom över dem var och en.

De 500 som kommit till det fjärde 
kampanjmötet fick frågan av Daniel om 
de upplevt att Gud gjort något i deras 
hjärtan. Många gensvarade glatt och 
övertygande! Jag predikade om att Jesus 
är livets bröd och om att det bara är 
Jesus som kan mätta våra hjärtans hunger 
och törst! “Alla ni som törstar kom till 
mig och drick. Den som tror på mig ur 
hans inre skall flyta strömmar av levande 

Anton med överblivna kryckor!

Gå ut missions afrikanske evangelist, Oury Sow predikar frimodigt för sina landsmän som söker frälsning när de ser hur Ordet bekräftas av Herren genom under och tecken!
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vatten..” Även denna gång gav flera 
respons på budskapet och lämnade namn 
och kontaktuppgifter till mötesvärdarna. 
Herren bekräftade sitt ord även denna 
kväll! En man som haft magproblem under 
lång tid blev botad efter handpåläggning. 
En kvinna som tidigare haft problem med 
sin arm kunde nu lyfta den obehindrat! En 
annan kvinna upplevde den helige andes 
vidrörande efter förbön.

Bland mötesbesökarna fanns det en 
hel del döva och stumma. inte alla blev 
botade efter förbön men när det väl 
skedde så kunde de omöjligen dölja den 
glädjen som de upplevde! Just så var fallet 
med en ung kvinna som hade kommit 
till mötet med sin lilla bebis hängande 
på ryggen. En förebedjare viskade ordet 
Halleluja i örat på kvinnan som nu själv 
började återupprepa ordet tydligare för 
varje försök! En stund senare fick alla 

höra henne ropa ut: Halleluja framifrån 
scenen! Wow! Vilken god Gud vi har!
En blind kvinna i 60-års åldern hade 
vänner som vinkade om hjälp i förbön. 
Efter bön i Jesus namn så berättade hon 
att hon kunde se människorna suddigt 
framför henne.

lite märkligt nog var det bara ca 150 
personer samlade den sista kvällen. anton 
och Emma välkomnade åhörarna med 
hälsningar och vittnade om Jesus godhet 
och kärlek. Denna kväll predikade Daniel 
om behovet av att leva med Guds ord 
såsom en instruktionsmanual i livet, och 
avslutade med ett budskap centrerat kring 
korset. Tre personer blev helade från 
magproblem. En kvinna som haft problem 
med sina fötter under två års tid blev 
fullkomligt helad! Den sista morgonen 
just innan vi skulle lämna Kourossa kom 
två pastorer smajlande in medans vi åt 

frukost på hotellet. -Jesus är det som 
människor pratar om i stan nu! Människor 
i staden är så glada och tacksamma för allt 
vad den här kampanjen inneburit för dem. 
Muslimer vittnar om att bördor har lyfts 
av från deras axlar! Detta var vad de ville 
berätta med leenden som gick från ena 
örat till det andra. Båda pastorerna var 
fullt medvetna om att det är nu som det 
enorma arbetet börjar med uppföljningen 
av de 1300 namnen som kommit in via 
uppföljningskorten. Vi uppmuntrade dem 
att fortsätta i det flödet evangeliet öppnat 
upp för! Och att våga fortsätta vara 
utåtriktade då de nu fått ett namn och ett 
ansikte utåt i staden.

Ha med de frälsningssökande 
människorna i Kourossa och de lokala 
kristna ledarna i dina förböner. 
Hälsningar andreas Holm med team.
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Anton Widlund talar till mötesbesökarna i Kourossa. Medarbetarna sitter på huk framför

Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:

   Gå ut mission generellt

   Kampanjen i Burkina Fasho! 

   Jag vill bli autogirogivare skicka mig info och blankett



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

Tack för allt stöd, alla förböner och all uppmuntran genom året! 
Jesu seger på korset har ännu ett år blivit proklamerad längs med många vägar och stigar. Över 16 000 människor har 

registrerats som frälsningssökande bara de senaste två månaderna. Nu ligger ett nytt oskrivet blad framför oss - 2014. i 
slutet av Januari håller Jonas andersson en kampanj i landet Burkina Fasho, afrika. Efter det följer vårens satsningar som 

ett vackert pärlhalsband genom Afrika, Asien och Europa! Missionen behöver nu en rejäl julklapp (ekonomisk!) innan 
årsskiftet. Kampanjförberedelserna i de olika länderna står och stampar i farstun. Var med din gåva med oss vidare i att  

sprida det glada budskapet om frälsning, helande och befrielse till dem som aldrig har hört det!

Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron - Rom. 15:13

GOD JUl OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR:

 

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

TACK FÖR DITT STÖD

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄXLAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

www.lbolja.se

www.cgconsulting.se

JANUARI
3 Uppsala 
Pannkakskyrkans 
konferens 
Rickard lundgren

17-19 Missions-
konferens Eiken, 
VestAgder Norge. 
alla evangelisterna 
deltar!

24-26 Salemkirken 
Kristiansand 
Rickard lundgren

27 - 2/2 BURKiNA 
FASO Kampanj 
Jonas andersson

FEBRUARI
2-1 Agapekyrkan 
Eskilstuna 
Andreas Cucca

3-9 ASSAM Kampanj
Dag Heggset

7 Bibelskola i 
Bergstena 
Rickard lundgren

9-10 Halmstad 
Johanneskyrkan och 
Kornhill Bibelskola 
Rickard lundgren

11-14 THAilAND 
Kampanj Dag Heggset

24 - 9/3 
BaNGlaDESH
Kampanj 

Evangelister                Administration              Styrelsen
Rickard lundgren         Kathe Broberg        Henrik Thornell
Jonas andersson                  Per Marklund 
Dag Heggset                       Göran Didrikson
Rode Haslinger            Bo Carlsson
Andreas Cucca
anton Karlsson
Johnny & Miriam Pettersen


