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Medarbetare till missionen! Rickard 
Lundgren höll tillsammans med Hel-
ge Flathöy från organisationen ”dare 
2be” i Norge en kampanj i slutet av 
November, i Guinea. Kampanjen fick 
en helt annan utveckling mot tidig-
are kampanjer Rickard deltagit i, den 
skrämde tydligen nästan livet ur folk! 
Men Herrens seger är ändå redan 
bekräftad i staden Forecariah! 

Av Rickard Lundgren
Med på resan till Afrika var utöver evange-
list Helge Flathøy även Roger Hilbertson 
från Pingstkyrkan i Nässjö. Rogers försam-
ling var med och sände ut oss i den här 
kampanjen genom att dels stötta ekono-
miskt och genom att lägga sina händer 
på oss under en förbönsstund. Ytterligare 
två som var med på resan var Miriam 
Tågerud från Missionskyrkan i Nässjö som 
varit med tidigare på en av Gå ut missions 
kampanjer i Guinea, samt min 17 åriga son, 
Simon Lundgren.  Vår resa gick till en liten 
stad i sydvästra delen av Guinea som heter 
Forecariah.

Låt mig först få dela med mig till Dig om 
glädjen över att som pappa få göra en 
missionsresa med min son. Det känns 
som en enorm nåd från Gud att Simon så 
helhjärtat vill ägna sig åt mission, istället 
för att bara bittert sitta och anklaga Gud 
för att ha tagit hans pappa ifrån honom så 
många dagar under hans uppväxtår. Med 
tindrande ögon och ett stort leende uttry-
ckte han efter första kampanjmötet: 
-Pappa, det här är ju livet! Simon berättar 
här med egna ord hur det var att vara med 
på sin första kampanj i Afrika: 
“-Det var fantastiskt att äntligen få vara med 
på en kampanj och få uppleva hur människor 

gav sina liv till Jesus! Vi fick verkligen se Jesus 
göra enorma mirakler. Jag bad tex för en blind 
kvinna, men det hände inget efter bönen. 
Då blev jag väldigt besviken på mig själv och 
tänkte att det här är jag nog inte tillräckligt 
duktig på. Men 10 min senare kom kvin-
nan tillbaka till mig, pekade på ögat och log 
med hela ansiktet, för nu kunde hon se! Då 
blev det så tydligt för mig att det är ju Jesus 
som helar och inte vi. Det var väldigt häftigt 
att få tala evangelium till folket på kampan-
jen, de hade aldrig hört talas om Jesus. Jag 
fylldes med sådan tacksamhet och glädje 
när afrikanerna tog emot Jesus. Jag tycker 
afrikanerna är helt fantastiska människor. De 
är så tacksamma för det enkla livet de lever. 
En av de lokala pastorerna, Jean Pierre blev 
min favorit. Han satte alltid andra framför sig 
själv. Folk kom hela tiden till honom för att få 
förbön. En dag var han hos oss och åt lunch. 
Då kom ägarna av gästhusets dotter hem och 
det visade sig att hon var besatt av en demon. 

Och Jean Pierre flög direkt upp ur stolen 
och drev ut demonen! Tjejen var med resten 
av veckan vid våra måltider och man såg 
verkligen hur förvandlad hon var - hon blev 
verkligen befriad!”

Första kvällen kom 700 personer på vårt 
möte. Över 300 av dem ville ta emot Jesus 
som sin frälsare efter min predikan om 
att låta Jesus få sträcka ut sin finger och 
röra vid dem. Några kunde även vittna om 
helande. Trots detta kom det andra kvällen 
lite mindre folk, ungefär 600. Detta ber-
odde på hot från de muslimska prästerna 
om vad som skulle hända folket om de gick 
på de kristnas möten. Detta blev under 
den här kampanjen en tuff utmaning för 
oss. När vi samtalade med ortsbefolk-
ningen i Forecariah om varför människor 
uteblev från kampanjen så berättade de att 
muslimska präster gick hela dagarna från 
hus till hus med kraftfulla hot till stadens 

“SKRÄCKEN” I FORECARIAH!

Miriam Tågerud och Simon Lundgren med kvinnan som håller på att 
få synen tillbaka när bilden tas!

Människorna i Forecariah  samlade sig den första kvällen framför scenen på ett av torgen
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invånare om att gick de på mötena skulle 
de förlora sina arbeten. Deras barn skulle 
kastas ur skolorna. De skulle inte få någon 
muslimsk begravning när de dör utan de-
ras själar skulle osaligt få vandra i helvetet 
och om de trots detta gick på våra möten 
skulle Gud straffa dem med en blixt i 
huvudet!
Men Helge predikade på för folket under 
andra kvällen och minst hälften av de 
som var samlade ville ta emot Jesus! På 
förmiddagarna hade vi seminarium för 
kampanjens medarbetare och alla i teamet 
undervisade till stor uppskattning hos de 
troende i Forecariah. På fredag eftermidd-
agen besökte vi guvernören som hade 
beviljat kampanjen. Han mötte oss med 
en stor kram eftersom han tydligen hade 
varit med på första mötet och blivit helad 
i sitt knä! Därefter tog han oss med stora 
kliv vidare rakt in på i ett viktigt sam-
manträde där alla Forecarihas viktigaste 
tjänstemän och affärsmän var samlade 
till förhandlingar. Ett litet rum på bara 15 
kvadrat var helt proppfullt med över 30 
herrar i muslimska guldglittrande mantlar 
och huvudbonader! Guvernören berät-
tade entusiastiskt för dem att han hade 
blivit helad vid våra möten och beordrade 
att nu skulle vi be för även dessa herrars 

sjukdomar! Vi lyfte våra händer mot dem 
och bad en gemensam bön om helande. 
Efter varje mening jag bad, klämde alla 
männen i med ett högt gemensamt: -Al-
lahakbar! (Gud är stor!) 

Denna händelse 
kändes som ett 
enormt strategiskt 
genombrott för Jesus 
i hela regionen. På 
vägen ut ur kom-
munhuset frågade 
jag guvernören om 
vad han trodde om 
det sjunkande antalet 
besökare på kampan-
jen? Då svarade han 
med ett leende: -Du 
tror väl inte att en 
sådan här offensiv kan 
föregå utan mot-
stånd?! Sedan sa han 
med profetisk skärpa: 
-Men fortsätt ni bara 
och var noga med 
att låta er Guds gode 
Ande leda er fram de 
resterande dagarna!
När kvällen kom 
var det tydligt att 
de flesta av Forecariahs invånare höll 
sig undan på grund av prästernas allva-
rliga hot.  Antalet besökare hade sjunkit 
till 150 personer. Och till råga på allt 
elände så exploderade mitt under min 
predikan den högspänningstransforma-
tor som hängde i en elstolpe bara några 
meter ifrån oss. Folket skrek av fruktan 
när blixtarna under några minuter fyllde 
den svarta himlen! De sprang i förtviv-
lan alla vägar för att undkomma “Allahs 
vrede”. Jag ropade efter dem att komma 
tillbaka då Jesus ville bevisa att Han är 
den ende Herren, och då kom de till slut 
något försagda tillbaka. I början av fjärde 
mötet var det bara 34 personer på plats. 
Efter två timmars lovsång var det kanske 

drygt 100 samlade som lyssnade till vår 
Guineanske kontaktperson Oury Sows 
härliga förkunnelse. Nästan alla ville ta 
emot Jesus när han inbjöd! Enda fördelen 
med att få kom var att jag då kunde hälsa 
på dem var och en och välsigna dem. Efter 
det mötet såg min evangelistkollega Helge 
från Norge att jag var bekymrad och 
frustrerad över att inte fler människor 
fick höra evangeliet under vår kampanj i 
Forecariah. Då sa Helge: -Tänk efter lite 
nu Rickard...Den här staden är redan 
radikalt förvandlad! När vi kom hit var det 
fyra små församlingar med sammanlagt 
150 kristna. Två av dessa församlingar ville 
inte vara med och nå de onådda i sin stad 
med evangelium, för de skulle förbereda 
sina julfester...nu är det snart 500 nyfrälsta 
muslimer i Forecariah som kommer kräva 
att kyrkorna glömmer julafton helt o 
hållet och börjar ta hand om dem istället! 
-Och utöver detta kommer ju körledaren 

från huvudstaden Conakry att plantera två 
nya församlingar här i nästa vecka! Detta 
gav mig definitivt bättre perspektiv. Nya 
församlingar med nyfrälsta människor i ett 
muslimskt land. Det är bra.

På söndagsmorgonen gick vi på gudstjänst 
i de två små pingstförsamlingar som ar-
rangerade kampanjen. Den församling som 
jag besökte träffades i en skola. Skolsalen 
var full av nyfrälsta människor från kam-
panjen som ivrigt vittnade om att de tagit 
emot Jesus! Pastor Jean Pierre hoppade 
av glädje och skrev med stora tecken ner 
sitt mobil nummer över hela svarta tavlan 
och ropade: -Ring mig när ni vill, och om 
ni behöver något så kommer jag direkt 

Kontakten med folket blev nära. Guvernören 
ses skymta på motorcykeln i gul skjorta

Miriam Tågerud tolkar på seminariet till franska när Roger 
vittnade gripande om hur Herren befriade honom från droger   

Helge Flathöy förkunnar med 
tolken Mike vid sin sida
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och ber tillsammans med er till Gud! Vilken 
seger - delar av skörden var redan bärgad 
innan kampanjen var slut!
När vi kom till sista mötet var det endast 
FYRA, välsignade och älskade dyrbara själar 
som vågade mötta upp! Något liknande har 
jag aldrig förut varit med om på mina mis-
sionsresor. Kampanjer har ställts in på gr-
und av oväder eller efter allvarliga hot om 
förföljelse mot arrangörerna. Men att en 
hel stad höll sig undan i skräck för Allahs 
vrede var en obehaglig upplevelse. En av 
dem som kommit var en äldre kvinna som 
irriterat utropade: -prästerna sa att Allah 
skulle slå ner mig med en blixt om jag gick 
hit igen och att ingen skulle ta hand om 
mig! Men då sa jag till dem att då får väl de 
kristna begrava mig istället, för jag tänker 
gå tillbaka och tacka dem som botat mig 
efter att ha lidit under min sjukdom i över 
15 år! En annan ung man som trotsade 
hoten och inte kände någon fruktan utan 
kom trofast varje kväll och bad om förbön 
var en kille med Down syndrom. Självklart 
blev Simon och han goda vänner då Simons 
lillebror Lukas också har Downs syndrom. 

Under den sista kvällens möte gick jag ett 
kvarter bort medan Helge predikade för 
de 90 som till slut vågat sig fram. Jag var 
fortfarande förbryllad över stadens inten-
siva fruktan. Då fick jag se hur det bakom 
en bussterminal stod hundratals människor. 
När jag närmade mig dem märkte jag att 
de väntade inte på några bussar utan hur 
de stod aldeles stilla, helt tyst och nog-
grant bara lyssnade till Helges predikan. 
Det var “vår” folkskara som under de sista 
kvällarna hade fortsatt delta i mötena, fast 
på behörigt avstånd för att inte kunna bli 
beskyllda av vare sig prästerna eller Allah 
för att ha deltagit i de kristna mötena! Jag 
gick stilla omkring bland dem och lade 
mina händer på deras axlar och välsignade 
dem. Många ville ha förbön och en engelsk-
talande man från Fulani folket var hjälpsam 
med att tolka åt mig. Ett dygn senare fick vi 
en glädjande telefon från pastor Jean Pierre 
om att de hade gått igenom de ifyllda 

uppföljningskorten från frälsningssökande 
människor i Forecariah. De hade 632 
tydliga adresser och telefon nr som de nu 
med iver skulle besöka - vilken glädje! Trots 
exploderande transformatorer, fasansfulla 
och fantasifulla hot om Guds straff och 
massiv demonisk fruktan över en hel stad - 
så hade vi redan då seger i Jesu namn! 

Nu den 20 februari berättade även Oury 
över telefonen att de två församlingarna 
som var med i kampanjen har tre dubblats 
i antal besökare och utöver det så har två 
nya församlingar startats i Forecariah! Hal-
leluja, skräcken har utbytts till lovsång!Simon och hans trofaste vän

Oury Sow till höger förkunnar med kraft evangelium för sina 
landsmän och tolkas till stamspråk av Pastor Jean Pierre

“Delar av skörden var redan 
bärgad innan kampanjens 

Stöd missionen! 
Nordea bank: Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

FEBRUARI
24 - 9/3 BANGLADESH
Lina och Andreas Cucca

MARS
2 Pingstkyrkan Vaggeryd 
Anton Karlsson
2 Pingstkyrkan Södertälje 
Rickard Lundgren

6 ACE styrelsen, London Jo-
nas Andersson & Rickard 

7 Församlingsakademin 
Johannelunds teologiska 
högskola Rickard Lundgren

8 ÅRSMÖTE GUM Mjölby 
- Välkommen!

9 Munkhagskyrkan Marie-
fred, Rickard 

10 Bibelskola Livskraft, 
Jonas Andersson

12 Alphakurs Mission-
skyrkan Nässjö, Jonas 
Andersson

17-20 PIONJÄR & Bo 
Carlsson besöker ACTA i 
Tyskland.

16 Pingstkyrkan Bottnaryd
Andreas Cucca

19 - 23 GUINEA Jonas 
Andersson 

23 Missionskyrkan Eksjö 
Anton Karlsson

23 - 31 BANGLADESH 
Rickard Lundgren
23 Hovin Bedehus Dag 
Heggset
27-30 RUMÄNIEN Mis-
sionsresa Anton Karlsson & 
Henrik Thornell

APRIL
9 Fjällstugan Jönköping 
Rickard Lundgren

9 - 13 INDIEN Anton 
Karlsson

10 - 24 GUINEA Johnny 
Pettersen, Bo Carlsson & 
Pionjärelever

22 Emåkyrkan, Bodafors 
Jonas Andersson

MAJ
9 - 11 Narvik Norge 
Rickard 

12 -18 FINLAND Mötesse-
rie Jonas & Andreas Cucca

23 Vittsjö Tältmöte Rickard 

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

Tänk om väderleksrapporten lät så här:  
“Och den andliga prognosen visar nu 
att den högtrycksrygg som kommit in 
över de onådda folken, på grund av det 
engagaemang som finns bland de troende 
i Norden, kommer att ligga kvar över 
Asien och Afrika under de närmaste 4 
veckorna!” 
Det vore faktiskt en bra beskrivning 
av vår verklighet. I januari höll Jonas 
Andersson en kampanj i Burkina Faso. 
Dag heggset har kom just hem från två 
kampanjer; Indien och Thailand. Lina och 
Andreas Cucca har är nu i Bangladesh för 
två veckors missionsuppdrag och kam-
panj. Om drygt två veckor reser Jonas till 
Guinea för att fortsätta äventyret med att 
nå det tidigare onådda folket; Mandingo! 
Rickard Lundgren reser om tre veckor till 

Bangladesh för kampanj och om en månad 
reser Anton Karlsson och Henrik Thornell 
till Rumänien för att förbereda somma-
rens evangelisation bland turkar. 
Men högtryck kostar engagemang. För 
dessa SJU satsningar bland världens 
onådda behöver missionen nu 450 000 
kronor i ekonomiskt stöd! Vi har inga 
andra än nyhetsbrevets läsare att dela 
det här behovet/utmaningen med. Därför 

är just Ditt personliga engagemang och 
ställningstagande för detta av oerhört 
stor betydelse. Ditt engagemang skapar 
det andliga högtrycket.
Engagemang ser olika ut för oss i olika 
tider i livet. Men kostar oavsätt tid, energi 
och pengar. Tänk om vi även kunde skapa 
ett högtryck tillsammans just nu, när Du 
läser dessa rader, genom att ta några få 
minuter i bön för de närmaste kampan-
jerna?! Förböner från nästan 2000 person-
er här i Norden. Vilket engagemang - vilket 
andligt högtryck! Vilka enorma möjligheter 
för världens frälsare, Jesus Kristus! 

Tack för att Du är en av dem som vi får 
sända det här brevet till! 
Guds välsignelse! /Gå ut mission

HÖGTRYCKET FORTSÄTTER!

AKTIEUTDELNINGEN SKATTEFRITT  TILL MISSIONEN
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 arbete 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."


