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Kära medarbetare till missionen!
glädjen är alltid stor för oss när vi 
får rapportera till dig om bönesvar 
och framgångar i missionsarbetet. Vi 
hoppas du kan känna samma glädje 
och delaktighet. I mars besökte 
rickard Bangladesh för en kampanj. 
Den hölls i en liten landsby och här 
återberättar han hur det gick till 
när 10% av Chworongis befolkning 
visade att de ville ta emot Jesus.  

Efter att ha rapporterat om resultaten 
efter våra missionskampanjer i mer än 20 
år så vill jag den här gången få beskriva 
människorna och deras liv lite mer. Jag vet 
genom samtal med läsare av nyhetsbrevet 
att det kan vara svårt att föreställa sig ra-
men runt en kampanj. Samma frågor ställs 
ofta: 
-Vill precis alla människor ni reser till i tex 
Bangladesh, alltid ta emot Jesus? 
-Är det av någon orsak lättare för dem att 

förstå evan-
geliet än för 
européer? 
-Gör Gud 

mer helandeunder i Afrika och Asien? 

Svaret är nej till samtliga av dessa frågor! 
Gud är lika god och mäktig hos oss som 
hos dem. Däremot tror jag att det “Kris-
tusliv” som de troende lever, och även vi 
tvingas leva när vi är hos dem. Ett liv i den 
Helige Andes kraft, med ständig bön om 
mirakler och kraftgärningar, tillsammans 
med den kraftfulla proklamation som vi 
tillsammans gör om Jesu seger på Golgata 
kors, att Satan måste fly...det är en oslag-
bar kombination där onådda människor 
har lättare för att komma till tro. Sedan 
är det faktiskt så att vi lyder Jesu mis-
sionbefallnigen att gå ut, och då ska enligt 
markus evangelium kapitel 16 tecken och 
under ske.

I mitten av mars besökte jag tillsammans 
med ett team från församlingen Betesda i 
Eiken, Norge en liten plats i norra Bangla-

desh vid namn Chworongi. Chworongi var 
som så många andra platser i Bangladesh 
vi haft kampanjer i. 9-10 utspridda lands-
byar på ett enormt risfält med ett avstånd 
på 2-3 km från varandra. Själva huvud- 
genomfartsvägen har en korsning och där 
det naturligt bildas ett gemensamt centra 
av handelsbodar, diverse hantverkare, 
skola, moskéer, polishus och borgmästar-
bostad. Chworongi hade sammanlagt ca             
10 000 invånare. Några få av dem bor i 

tegelbyggnader då någon i familjen, för ett 
sekel sedan, tjänade det brittiska imperiet. 
Men alla andra bor i låga små stugor med 
halmtak och har bara 2-3 rum. Väggarna är 
byggda av bambu 

Kampanjen i
Chworongi 

10% av befolkningen fick 
höra om Jesus och se 
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och halm som man sedan strykt 10 cm tjockt lager lera 
utanför. Runt stugan har man sedan en låg gärdsgård så att ett 
par höns, några getter, en liten ko med sin kalv håller sig kvar 
hemma. 
I dessa hus bor man med utöver sin egen familj på kanske 6-10 
pers, även med sina föräldrar och ev änkor i släkten. Så ser det 
ut i tusentals av landsbyar i Pakistan, Indien, Sri lanka, Bangla-
desh, Burma och Kambodja.

Majoriteten av människorna i de här landsbyar, män som kvin-
nor, vuxna som barn, arbetar på fälten med vete, majs och ris 
hela dagarna, hela veckan, ja hela livet...som i bästa fall sträcker 
sig upp emot 50 årsåldern om inte sjukdomar eller olyckor gör 
det kortare. Men man lever aldrig ensam. Vare sig man är på 

fältet, i landsbyarna, i stugan så är man hela tiden tillsammans 
i alla åldrar. Det man ofta bara vet om omvärlden är det som 
berättas av dem som arbetar med att frakta grödorna till 
andra liknande landsbyar, och som där fångar upp lösa rykten. 
Men mitt i denna begränsning och isolering har under bara 
de sista 5 åren märkligt nog mobiltelefoner och solceller som 
ger ström till uppladdning av dem, börjat letat sig ut i dessa 
otroligt ociviliserade avkrokar! Här finns stora möjligheter 
för evangeliet! 

Under kampanjen i Chworongi predikade utöver mig även 
lina Cucca och Betsesda församlingens föreståndare Ole 
Kristian Iglebekk. Under 5 kvällar fick vi se hur den till att 

börja med ganska blyga och skeptiska folksamlingen på bara 300 
första kvällen blev nästan 1200 människor sista kvällen, dvs 10% 
av ortens befolkning! 767 av dessa fyllde under samtliga kvällar 
i namn och adress på våra uppföljningskort när de kom fram 
för att ta emot Jesus! Extra roligt var också att det kom flera 
familjer med troende från landsbyn Dirgonz på våra möten. 
Dessa hade kommit till tro för ett år sedan under mitt och det 
norska teamets kampanj i Dirgonz.  

Tillsammans med bengaliska pingströrelsen driver vi också 
utöver kampanjerna även en bibelskola vid namn Hosanna som 
ger eleverna en Pionjärutbildning. Detta för att de ska kunna 
vara med och plantera församlingar efter kampanjerna. Dessa 
elever var med oss i Chworongi. På kvällarna hjälpte de till i 
mötena och på dagarna fick de undervisning av Ole Kristian 
Iglebekk, Arne Raen och May-Britt Almedal från Eiken i ämnena 
lovsång och de fem tjänstegåvorna. Seminariena var omtyckta.

På kvällarna gjorde Jesus underverk. Nästan varje kväll var det 
någon ortsbo framme och vittnade om hur tumörer stora som 

Kvinnan blev helad från sina cancertumörer! 

              MICHAEL TÅGERUD!

Chworongis män var till att börja med mycket skeptiska.

Rickard ber dem som blivit helade att lyfta handen

“  Vi känner igen dig, det var du 
och de andra vita som kom till 
vår landsby och berättade om 

Jesus!”

Arne Raen från Norge och bengaliska skördearbetare
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pingis- tom tennisbollar hade försvunnit ur deras kroppar! 
Även andra härliga vittnesbörd från minst 30 personer fanns 
med.

När vi reste hem fick vi en härlig upplevelse på tågstationen 
i Dinajpur som tydligt visar att både kampanjerna och 
uppföljningsarbetet är ett välsignat verk av Gud. Vår tolk 
gick längs med perrongen bland de hundratals som stod där 
och väntade på olika tåg. En grupp kvinnor och män i 40 
års åldern började då vinka glatt till honom och ropade: -Vi 
känner igen dig, det var du och de andra vita som kom till 
vår landsby och berättade om Jesus! Vilket helt otroligt sam-
manträffande! Att just den grupp från Eiken, Norge som var 
med mig i lilla Dirgonz mars 2013, nu fick träffa nyfrälsta från 
Dirgonz i mångmiljonstaden Dinajpurs tågstation. De hade 
varit på några dagars nybörjarkurs i kristen tro och skulle 
nu ta ett sitt tåg tillbaka till sin region. Detta var otroligt 
inspirerande och motiverande för oss alla. Gud håller allt i 
Sin goda trygga hand - Halleluja!

Av Rickard Lundgren

              MICHAEL TÅGERUD!
 Vid årsmötet i mars valdes Michael Tågerud in som ny styrelsemedlem i Gå ut mis-
sion. Michael kommer från Nässjö, är gift med Agneta har tre döttrar och är 55 år. 
Michael och familjen är med i Missionskyrkan Nässjö, där han också är församlingens 
kassör. Han arbetar som IT konsult vid det nordiska dataföretaget Evry. Styrelsen är 
tacksam för det som Michael tillför i missionsarbetet utifrån ett antal år av erfar-
enhet av kristet arbete i Missionskyrkans distrikt Småland/Östergötland men också 
Michaels gåvor och kunnande inom ekonomi och att effektivisera arbetsstrukturer. 
Vi vill även här i nyhetsbrevet nu få välkomna Michael in i Gå ut missions arbete, och 
ber om att även han och hans familj får omslutas av dina förböner.”

Ny styrelsemedlem

Rickard, Ole Kristian, May-Britt, lina och Arne

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



TACK FÖR DITT STÖD

Så länge jorden består, skall sådd och 
skörd, köld och värme, 
sommar och vinter, dag och natt aldrig up-
phöra.                                1 mos.8:22

Aldrig förut har Gå ut mission under sina 
14 år fått vara så mycket i funktion, under 
en så kort tid som de senaste 6 månaderna. 
Redan nu i slutet av Juni månad har vi till-
sammans med er trofasta understödjare fått 
genomföra hela 9 kampanjer bland onådda 
folk i Afrika, Asien och Europa! Underbara 
och otroliga saker har fått hända i så många 
enskilda människors liv, Halleluja! 

Nu måste jag säga att det verkligen frestar 
att få koppla av på en härlig nordisk som-
maräng! Och det är vår bön till Gud att 
sommaren ska få innebära just sund och 
härlig vila för Dig som medarbetare och för 
oss som reser ut och predikar eller arbetar 
med administration eller styrelsearbete. 
För framför oss ligger nu höstens ytterlig-

are 8 kampanjer inplanerade. 
Med det i minnet inser vi snabbt att inte 
alla i det här arbetet kan lägga sig raklång på 
en vacker äng och ha 4 veckors semester. 
Några sådana rättigheter eller privilegier 
har inte våra kontaktpersoner ute i de 
olika länderna. De kämpar på varje vecka 
året om med antingen uppföljning efter en 
kampanj, eller förberedelser inför en ny 
kampanj. Så länge jorden består arbetar de 
med den andliga sådden och den andliga 
skörden. I kyla eller värme, såväl temper-
aturmässigt som också utifrån olik grad av 
förföljelse. Oavsett om det är sommar eller 
vinter, dag eller natt så kämpar de på medan 
vi här i norden faktiskt får något så unikt 
som en semester. 

Vi ska inte alls ha dåligt samvete för detta. 
Men låt oss i tacksamhet till Gud använda 
denna vila till Hans ära genom att veta vad 
vi vilar upp oss inför. Förbereda oss mentalt, 
andligt och ekonomiskt. Under juli och 

augusti månad måste nämligen våra tomma 
bankkonton fyllas på mycket för att vi ska 
kunna möta höstens utmaning. 

Någon kanske undrar om vi aldrig ska 
upphöra med att vädja om hjälp till att ge 
Jesus till världens onådda folk?!  -Nej, för 
Ordet säger: Så länge jorden består skall 
sådd och skörd aldrig upphöra. För Gud 
är det tydligen lika självklart att hans folk al-
drig ska upphöra med att så evangelium och 
skörda människor för evigheten, som det är 
för oss att det blir sommar varje år! Det är 
uppenbart någonting självklart med mission.  
Tack på förhand för ditt ekonomiska stöd 
och dina förböner och en glad sommar 
önskar vi dig!

Mvh
Rickard Lundgren, Gå ut mission.

Gå ut mission
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

Norsk: 3080.30.54.505
Dansk:119900 1680 2565
Finsk: FI53 4055 2920 
0887 64

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

www.lbolja.

www.cgconsulting.se

JULI
6 Baptistkyrkan Södertälje
Rickard lundgren

11 Allians konfaläger, Mullsjö
Jonas Andersson

13 Olivehällkyrkan 
Rickard  lundgren

31 Growe! Klintagården, Öland 
Rickard lundgren

AUGUSTI

3-5 Gatekirke/Straßenkirche. 
Peiting Miriam Pettersen

11-15 Sommarfest Åmål
Anton Karlsson

23 Sommarkvällen på Attholmen 
Rickard 

24 Betel hönö

29-31 EFS församlingen Töllsjö 
Rickard

SEPTEMBER
7 Huskvarna Pingst
Jonas andersson

14 Missionskyrkan Södertälje 
Rickard lundgren

18-20 Gatekirke/ Straßenkirche- 
Oberstdorf, Miriam Pettersen

18-21 ACE Belfast
Evangelisterna

26-27 EFS Piteå
Rickard lundgren

KAlENDER

ANSÖK 
   NU!

PIONJÄR 14/15
www.gautmission.org

Synas med företagets logotyp 
Maila eller ring för mer information

TA UT SEMESTER?!


