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KAN DU RÄDDA OSS?!

Det var Jonas som ringde från Sverige. Året 
var 2010 och familjen Heggset hade just 
tagit semester under vårt år som norska 
missionärer i Thailand. Jonas fortsatte; “Ett 
vulkanutbrott på Island har skapat ett ask-
moln som täcker stora delar av Europa, in-
gen av oss evangelister i Norden kan flyga 
ut. Jeg vet att ni är på semester, men frågar 
ändå...kampanjen börjar om två dar!!!

För det första hade jag då av hälsomäs-
siga orsaker inte hållit någon kampanj el-
ler förkunnat på 5 år och där satt jag nu på 
semester i Hua Hin. Men jag och familjen 
kände starkt att detta skulle jag göra och 
jag rusade till ambassaden i Bangkok. Undret 
skedde: På en dag fick jag visum, något som i 
vanliga fall tar minst 3 dagar!

Jag “hoppade” på ett flyg och några timmar 
senare landade jag i Bangladesh huvudstad, 
Dhaka. Det var som att leva mitt i en dröm; 
människorna stirrade och verkade inte ha 
sett folk (eller var jag en mars - människa?) 
som mig. Bilar, cyklar,getter, motorcyklar och 
allt möjligt cirkulerade runt mig! Men snart 

fick jag träffa den kristne ledaren för hela ar-
betet, Albert Mridha, tolken Isac och många 
andra fantastiska människor.

“Redan ikväll ska du predika!”, var något av 
det första Albert sa. Så jag fick hoppa direkt 
in i den lilla bilen  och åkte i många timmar 
norrut tills vi kom fram till kampanjplatsen. 
En liten by med kanske bara 200 invånare.

Jag var spänd i kroppen, tankarna och frå-
gade mig: “Hur kommer det att gå? Kommer 
jag bryta ihop? Kommer gåvan att förmedla 
evangelium fortfarande att fungera?” Jag gick 
fram til scenkanten - och ca 1000 onådda 
människor stirrade på  
mig och förväntade sig att nu skulle något 
bra hända. I det ögonblicket upplever jag hur 
jag får hitta “hem”! Som det mest naturli-
ga i hela värdlen får jag förkunna de goda 

nyheterna om Jesus och den sista kvällen i 
veckan var mer än 5000 människor samlade 
där ute på ett öde fält bland Bangladesh 180 
millioner muslimer. 

I november reser jag igen ut til detta fan-
tasisks land! Närmare bestämt 11 - 15.no-
vember. Jag upplever det som jag står i 
skuld til landet och folket, som Paulus säger 
till romarna i Rom.1: 14. Kampanjen hålls i 
norra delen av landet. Tillsammans med mig 
kommer som medpredikant Tim Tödt från 
Sverige som varit där tidigare. Från Norge 
kommer även Mia Christine Helgemo och 
Asbjørn Mortensen.

Var nu med oss och skriv missionshistoria! 
Någon GER, någon BER och någon GÅR! 
Tillsammans blir vi dynamit! Tack för att du 
är med oss och hjälper till!

Dag T. Heggset
Evangelist i Gå ut mission

“Tillsammans blir 
vi dynamit!”

Dag Heggset och  Isak



INTERVJU

Lina, hur gick det till när Du blev en en resande evangelist 
i Afrika, Asien och Sverige?
Jag hade en stor kärlek till mission redan som barn, uppvuxen i en 
familj med stort engagemang i SOS. Någon tanke på att jag själv 
skulle bli missionär fanns inte då. Men inte långt senare fick jag 
ett profetiskt tilltal från en pastor och vän till familjen som sa att 
han såg mig predika evangeliet om Jesus till jordens alla hörn. Så 
småningom började en kallelse växa på insidan av mig, och några 
år senare, vid ett tillfälle när jag bad, såg jag framför mig hur jag 
stod på en scen framför en folkskara och predikade. Det kändes 
fantastiskt och pirrigt och alldeles för overkligt, och det var inget 
jag riktigt trodde på, och jag glömde nästan helt den där synen. 

Efter bibelskolan flyttade jag hem till lilla Bottnaryd och undrade 
vad Gud nu hade för plan, och ett år senare träffade jag min man 
Andreas, som redan var evangelist i Gå ut Mission sedan några år, 
och jag började följa med honom på hans resor. 

På första resan fick jag hålla en uppvärmningspredikan på några 
minuter en kväll, och redan andra gången jag reste på kampanj 
med Gå ut Mission fick jag chansen att predika på ett möte. Det 
var fantastiskt, och jag kände verkligen att Gud ledde mig! Det 
kändes nästan som att den helige Ande predikade själv, och jag 
bara hängde på! Först några månader senare slog det mig vad jag 
varit med om och jag mindes synen jag sett flera år tidigare, och 
jag blev så förundrad och tacksam till Gud över hur Han lyckats 
ta mig hela vägen dit Han hade lovat! Nu reser jag på kampanjer 
ca 2-3 gånger om året, både tillsammans med Andreas och på 
egen hand.
 
Det verkar vara få kvinnliga kampanjevangelister...
hur är det att vara evangelist och kvinna i Sverige och 
världen?
Lite ensamt ibland. Att vara kampanjevangelist är en del av mitt 
liv som de flesta inte riktigt kan relatera till, och jag är tack-
sam för de kvinnliga kollegor jag har och som jag delar detta 

med, även om vi är få. Och jag är övertygad om att vi skulle 
vara fler om alla med en kallelse på insidan vågade tro på den!
 
Vad klappar ditt hjärta mest för?
Mission bland onådda folk, församlingsbygge, familjen, naturen 
och att skapa med små medel (jag gillar inredning och sånt, men 
har inte så mycket pengar över, så det blir en del loppis och gör-
det-själv).
 
Vad har du på gång närmast?
Ja, det närmsta året kommer jag ligga rätt lågt med missionen, 
för att fokusera på familjen. Jag och Andreas ska nämligen få vårt 
första barn i december! Men vi hoppas på att redan till slutet på 
nästa sommar ha möjlighet att åka alla tre till norra Thailand för 
pastorsseminarier och förberedelser för att ha kampanjer där. I 
övrigt ska vi förhoppningsvis hinna renovera tvättstugan innan 
december, och sen ska jag bara ta det lugnt!

Vad vill du hälsa till dem som får Gå ut missions nyhets-
brev?
Guds vägar är verkligen outgrundliga! Om Gud har gett dig en 
kallelse, på något sätt talat till dig om din framtid, så håll fast 
vid att Han kommer att ta dig dit på ett eller annat sätt! En av 
mina favoritfilmer från Disney är Råttatouille, som handlar om 
en mus som blir kock i Paris med hjälp av en kökspojke. Och 
i slutet skriver en restaurang-kritiker i en rescension att “vem 
som helst kan inte bli en stor konstnär, men en stor konstnär kan 
komma var som helst ifrån”. Alla  är inte kallade till kampanjevan-
gelister.  Alla är inte kallade till företagare, ungdomsledare eller 
lärare. Men när Gud har en plan, spelar det ingen roll varifrån 
du kommer eller vilka förutsättningar du saknar! Ju mindre dina 
mänskliga möjligheter är, desto mer ära till Gud när Han gör 
det omöjliga genom dig! Våga tro på den dröm som Gud lägger 
i dig, och du kommer en dag att titta tillbaka och tänka “Hur i all 
världen lyckades Gud pussla ihop det här?”.

Lina Cucca, en av Gå ut 
missions evangelister 
från Bottnaryd gjorde sin 
första missionsresa redan 
som 19-åring till Thai-
land med bibelskolan och 
missionsorganisationen 
SOS. Idag är hon 24 år 
och har varit med och 
predikat om Jesus på 10 
kampanjer!

intervju med  

Lina Cucca



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

FöRSAMLINGSPL ANTERING

intervju med  

Lina Cucca
“DEN BLEV FÖR GAMMAL...!”
Sedan Adams och Evas dagar ligger allt i 
vår värld, från det materiella till även oss 
människor under ”förgängligheten”. Allt 
åldras. Allt vittrar sönder. Blir poröst och till 
slut oanvändbart. Vi får släppa taget om det 
gamla och blir först då redo att välkomna 
det nya, även om detta nya aldrig blir som 
det gamla var. 

I staden Nykvarn utanför Södertälje blev 
till slut kvarnen vid sjön Yngern för gammal. 
Man byggde en ny kvarn. Så ny, och tydligen 
populär att det sedan fick bli själva namnet 
på orten. Ironiskt nog finns inte den kvarnen 
heller kvar idag 150 år senare. I Nykvarn 
fanns för 50 år sedan flera församlingar. 
Utöver Svenska Kyrkan fanns både Pingst, 
baptist, frälsningarmén och missionskyrkan. 
Men de blev allihop bort sett från Svenska 
Kyrkan, till slut för gamla och lades ner en 
efter en. Vittrade sönder.

Från och med denna höst får jag och min 
pappa Bo Carlsson, tillsammans med 
Munkhagskyrkan i Mariefred och samfundet 
Equmeniakyrkan gå igång med att plantera 
en ny församling i Nykvarn! Vår bön och 
längtan är att det ska kunna växa fram en 

”husförsamlingsrörelse” av nyfrälsta som 
samlas i privata hem och som består av 
vänners, vänners, vänner… och som på så 
vis får sprida sig till hem efter hem. Detta 
går logiskt sett inte i vår tid och i ett högst 
privat Sverige utan Guds totala ingripande 
och Hans enorma mirakel kraft. Därför vill 
vi nu frimodigt få lägga denna utmaning i 
Nykvarn på dina axlar. Bed för Nykvarn och 
för mig och pappa!   

 

Mvh Rickard Lundgren

NYKVARN



 

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

TACK FöR DITT STöD

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

NOVEMBER
6 Centrumkyrkan Box-
holm, Rickard

7 Pionjär 14, 
Ryttargårdskyrkan, 
Linköping, Rickard 
Lundgren

8 EFS Växtkraft Skellefteå, 
Rickard Lundgren

9 Missionskyrkan 
SödertäljRickard Lundgren

9 - 17 BANGLADESH
Dag Heggset

12- 16 ASSAM, Indien
Anton Karlsson

15 Ungdomsmöte 
Emåkyrkan Bodafors
Jonas Andersson

23 Oppdal kristne Senter, 
Dag Heggset

22-30  THAILAND 
Skolevangelisation, Rickard 
Lundgren

DECEMBER

7 Munkhagskyrkan 
Mariefred, Rickard 
Lundgren

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

Det har blivit en hel del resetimmar. I 
skrivandes stund sitter jag nyligen hem-
kommen från en missionskonferens i 
Nordirland. Efter långa väntetider, fly-
gplatspromenader, snabbmat, pass och 
flygbiljetter upp och ner ur väskan, 
bälten som spänns på och av i säker-
hetskontroller, bussfärder, tågfärder, bil-
färder och ibland till och med båtfärder, 
tror jag de flesta av oss känner igen den 
sköna känslan av att komma hem, släppa 
resväskan och däcka i sin egen säng. 

Åt mig har getts all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar…, sa Jesus. I det stora perspek-
tivet finns det en dag då vi får komma 
hem, klappa på pärleporten, sänka ax-
larna och kliva in i evigheten. Men nu är 
tid att gå ut! I alla fall om jag har förstått 
Jesus rätt. Nu är inte tid att stanna upp, 
utan att öka farten. Så länge det finns ett 
enda förlorat får i världen, ger vi oss ut 

i ödemarken och söker det, för att det 
ska få komma hem. 
Den 11e till 18e november åker jag där-
för tillsammans med ett team till Assam-
regionen i Indien, för att hålla en mis-
sionskampanj. Assam har ca 32 miljoner 
invånare. I en del av regionens distrikt 
finns det mindre än 0,1 % kristna! Vi 
åker alltså till ett område som fullstän-
digt kryllar av förlorade får. Människor 
som Jesus älskar och längtar efter. Gå ut 
mission har tillsammans med de troende 
i Assam kiommit överens om att hålla 
hela 23 kampanjer i provinsen. Detta blir 
kampanj nr 8! 

Tack för att ni stått med oss genom åren 
och stöttar oss i uppdraget att gå ut. Var 
med och hugg i igen! 

Mvh Anton Karlsson

TID ATT GÅ UT!
ÅTTONDE KAMPANJEN I ASSAM


