
...så att mitt 

Kära vän och medarbetare! Året 
har nått sitt slut. Trots mycket 
kamp med sjukdom för oss i Gå ut 
mission så har detta det 15:e året 
för organisationen, genom Guds 
stora nåd blivit förgyllt med Hans 
enorma segrar! Av HELA hjärtat 
vill vi få tacka alla er, för bönerna, 
vänskapen och det ekonomiska 
understödet. Från oss alla till er alla 
en riktigt God Jul och ett riktigt 
gott nytt år! 

En ny fantastisk kampanj är genomförd, 
och här på flyget mellan städerna 
Guwahati och Delhi sitter jag fylld 
av tacksamhet - inklämd mellan 200 
soldater som ska förflyttas! Sedan 
torsdags kvällens möte har många 
tusen dyrbara människor fått höra 

evangelium för första gången! Sjuka 
strömmade till våra möten från alla 
kanter – väldigt få har råd till sjukvård - 
och många av dessa gick friska hem från 
mötena! 

Vi var fyra stycken som i början av 
november kom fram till distriktet 

Dibrugarh längst bort i östra Assam. 
Ann Kristin Lyngvær från Bibelskolan 
i Trondheim, Boneza Rumvegeri från 
Betelförsamlingen i Trondheim, Werner 
Nachtigal ledare för Global Outreach 
Day, förutom mig själv. Kampanjen skulle 
upprinnligen ha hållits på ett ställe, 
men två veckor innan drog de lokala 
myndigheterna tillbaka den tillåtelsen. 
I flygande fläng fick teamet som Gå 
ut mission underhåller nere i Assam 
organisera en ny kampanj i en annan stad, 
i ett annat distrikt. 

“Vi har aldrig upplevt något sådant här 
förut!” Det var en av många kommentarer 
från lokala hinduer och muslimer efter ett 
av kvällsmötena. En politiker som besökte 
kampanjen och höll ett litet tacktal 
utbröt: “hade aldrig trott att det skulle 
vara möjligt i Assam med en sådan här 
fridfull festival, där så otroligt många olika 
folkgrupper och religioner är samlade - 
de dansar av glädje  och har det bara fint” 
Den här politikern, som var hindu, ville 
spontant också ha förbön – mitt uppe 
på scenen! Vi bad för honom och Jesus 
berörde honom. 

Första kvällen kom ungefär 200 personer 
- precis allihop sökte sig fram vid 
frälsningsinbjudan + en kossa! Sista källen 
hade vi nästan 4000 personer där ute på 
Assams slätt! Det är en enorm kraft när 
så många, med en stämma ropar halleluja, 
dansar och fullkomligen stormar fram för 
frälsning och helande! Måste upplevas!

RAPPORTER OM HELANDE
En kvinna som rullades in på tredje mötet 
i rullstol, kom gående själv till fots på 
avslutningsmötet!
Vi hade precis satt oss på våra stolar i 
första mötet när två föräldrar bar fram 
sin lilla pojk. Werner och Boneza la snabbt 
sina händer på pojken och ber. Pojken 
var född stum, men började nu prata för 
första gången! 

Responsen var enorm från folket när 
pojken stapplande härmade oss när vi sa 
“amen”! En ung idrottsman hade skadat 
sig och kunde varken sitta eller böja sig 
ned under en lång tid. Stor glädje utbröt 
när han på scenen demonstrerade 5 
stycken knäböjningar! 

“I once was lost, but now I´m found!”

NYHETSBREV DECEMBER 2015

...så att mitt hus blir fullt!
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Assam

En ung kvinna hade varit med om en 
trafikolycka där hon fastnade under bilen 
och släpades med i över en kilometer...efter 
det kunde hon knappt gå utan att ramla 
omkull. Ann Kristin i vårt team såg när 
kvinnan kom till mötet, kraftigt haltande.  
Efter förbön kunde hon gå normalt! 
Många andra fantastiska mirakler gjorde 
Jesus, men plats och tid räcker inte till som 
det står i Johannes 20. 

PRAKTISK TRÄNING PÅ DAGSTID
På dagarna höll vi som vanligt träning för 
de troende. Werner och jag undervisade 
om praktiskt Jesus - liv och om själva 
syftet med den Helige Andes kraft. I en 
av mina studier fick Werner en toppen 
ide: “hade varit kul att besöka ett sjukhus 
i eftermiddag...”. Idéen delades med en av 
ledarna i kyrkan, och det visade sig otroligt 
nog att han var självaste sjukhuschefen på 
det lokala sjukhuset! Vårt team stack dit 
och bad för de sjuka, delade ut små gåvor 
- och hela 19 passienter samt besökande 
tog emot Jesus!

Tillsammans med vårt Assamesiska team 
har vi nu bestämt att all träning under 
kommande kampanjer skall vara så 
praktisk och konkret som möjligt. Första 
dagen undervisar vi. Andra dagen sänds alla 
ut i team, två och två, för att evangelisera. 

Tredje dagen samlades vi för att dela alla 
rapporter om vad Gud har gjort igenom 
dem! På det här viset blir både seminarierna 
och själva kampanjmötena en kick-off för 
en ny livsstil! 

TROTS MOTSTÅNDET
Hundratals affischer och banderoller blev 
nedrivna allteftersom de blev upphängda. 
Det lokala kampanjteamet hotades av 
fanatiska ledare. Ett kraftigt spöregn 
överfyllde slätten vi hade mötena på, ända 
fram till första mötet. Många av de som 
hade anmält sig som frivilliga medarbetare 
backade ur precis innan pga fruktan (och 
en del andra tog av sig den vita medarbetar 
kepsen och sökte sig fram för att bli 
frälsta de också, men amen för det!) Var 
och en i det Assamesiska ledarteamet 
som vi underhåller  drabbades av olika 
sjukdomar innan vi kom fram till Assam...
fienden är självklart rasande för detta att 
nya folk og stammar blir nådda med de 
goda nyheterna! Men Jesus är segerherren! 
Och vi fick tillsammans med Honom föra 
många, många från “lost till found”!

Tusen tack för förbön och tusen tack för 
ekonomisk stöd! 

Din missionär - Dag T Heggset
överst: Evangelist Werner med blind 

kvinna som fått sin syn

mellan: Ledarseminariet i Assam

Under. Rakning pågår i Assam!

EN BLICK TILLBAKA GENOM 15 ÅR MED 
GÅ UT MISSION!

Många är dem som lyft på ögonbrynen och undrat om 
de hörde rätt angående organisationens något ordoxa 
namn! Att på telefon försöka uppge e-mejl adressen rätt 
till myndigheter och andra instutioner är så komplicerat 
att vanlig brevpost redan är framme! Men i Bibeln är 
det annorlunda. På många ställen i gamla testamentet 
framträder uttrycket “Gå ut”. Som en stark befallning från 
Gud, given i avgörande situationer där Han vill rädda hela 
världen eller Sitt folk från undergång. 

Det är episka händelser som när Adam och Eva får ordern 
om att gå ut ur Edens lustgård för Herren förgör den. 
När Noa släpper ut all vår världs vilda djur samt sin egen 
familj ur Arken. När Abraham blir stamfadern för trons 
folk. När Moses ska föra hebréerna från Egypten till det 
förlovade landet. När Elia mötte självaste Herren själv i en 
stilla susning eller när israeliterna efter 70 års fångenskap 
ska befrias från babylonien osv...Organisationens namn 
påminner om den välsignelse och den Guds seger som 
alltid följer när vi lyder befallningen från vår Herre! 

När sedan befallningen på nytt ljuder i det nya testamentet, 
är det Jesus Kristus som uttalar den. Ett antal gånger 
sänder han ut de första lärjungarna att “gå ut” som får 

bland vargar, “gå ut” överallt på vägar och stigar, “gå ut” för 
att bära frukt som består, osv...Tänk att vi nu alla får leva i 
avslutningen av missionsbefallningen!  

Uppfyllelsen och slutförandet av den närmar sig nu allt 
fortare! Operation World talade för 29 år sedan om att 
det på jorden fanns 6000 fullständigt onådda folkgrupper 
kvar. I sommras släppte samma organisation den otroliga 
nyheten om att nu är det bara drygt 1500 folkslag kvar! 
På 20 år har alltså Kristi kropp klarat av hela 75% av den 
utmaningen vi står inför! De kvarvarande folkslagen är 
förvisso definitivt de svåraste att nå fram till av politiska, 
religiösa, historiska och ekonomiska orsaker. Men trots 
det borde det inte ta mer än ytterliggare 20 år,  så ljuder 
basunen i himlen - sista folkslaget är nått! Nästa fas i 
världshistorien börjar. 

Tänk så otroligt priviligierade vi är som får leva i 
avslutningen av Kristi kropps världsmission?! Med över 
2000 år bakom oss med ibland mindre, men också 
ibland större medvetenhet och lydighet gentemot Jesu 
befallning: GÅ UT OCH GÖR ALLA FOLK TILL MINA 
LÄRJUNGAR!

15 år
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Vad händer sen?

UPPFÖLJNINGSARBETET

På nästa sida kan ni se en liten del av vad vi fått bidra med 
dom senaste åren. Men hur kan vi då veta att all information 
vi ger är riktig? Jo, tack vare dem soma arbetar med 
uppföljningen.  Alla dessa människor med nyvunnen tro efter 
kampanjerna är för Gud oerhört dyrbara personer. Ständigt 
för Gå ut mission samtal med de lokala kyrkorna om så 
noggrann och omsorgsfull uppföljning som bara är möjlig i 
förhållande till tid och ekonomi. Man kan tryggt säga att de 
första momenten av uppföljning börjar direkt, sekunderna 
efter att en person tagit emot Jesus i ett kampanjmöte. 
Därför att det första dessa människor får lyssna till är 
nämligen 10 minuters undervisning av kampanjevangelisten 
om hur viktigt det är att de: 

1 . Skaffar sig en bibel och läser den. 

2. Att de genast kommande söndag ska uppsöka 

kyrkan och vara med på gudstjänsten där. 

3.  Att de redan samma kväll när de kommer hem ber 

en bön till Jesus om tack och hjälp.

Därefter får var och en av dem fylla i namn och address 
och telefon nummer på ett uppföljningskort som snabbt 
delas ut av ett 20-tal uppföljningsarbetare, för att det lokala 
uppföljningsteamet på platsen ska kunna komma på hembesök 
till dem eller skicka en inbjudan om en träff i en offentlig lokal. 

Denna återkoppling sker ibland direkt dagen efter kampanjen, 
men oftas någon eller flera veckor efter kampanjens slut. När 
sedan dessa lokala team gör en massa hembesök, under flera 
månader, så utspelar sig både fantastiska men även tragiska 
situationer. Ibland kan hela släkten samlas bakom ett enda namn 
som ska uppföljas! De får då alla undervisning och förböner. 
Långt fler än de som var på kampanjen får på så sätt höra om 
Jesus. Under och helanden sker. Men det sker också tyvärr att 
så svår förföljelse slagit till mot människor för att de kommit 
hem från kampanjen lyckliga över sitt möte med Jesus, att de 
nu därför inte vill träffa kristna. Ibland får ett kort möte ske i 
yttersta hemlighet. 

Konkreta rapporter med absoluta siffror över tillväxten av 
antalet nya kristna i ett område är svårt att få fram. Dels därför 
att uppföljningsarbetet pågår under en lång tid, men också 
därför att rapporterna om vad som sker, sedan ska gå i så 
många led innan de till slut hamnar i vårt nyhetsbrev. I varje land 
som Gå ut mission arbetar finns en nationell samfundsledare 
som är ytterst ansvarig för uppföljningen. Denne står i relation 
till distriktsansvariga ute i landet som i sin tur relaterar till 
de lokala pastorer som antigen själva gör uppföljningsarbetet 
eller sänder ut församlingens unga evangelister i detta uppdrag. 
För varje sådant led som uppföljarnas rapporter passerar, blir 
rapporten allt mer kortfattad och konkluderande tills den 
till slut mest låter: “allt går bra”, “folk döps”, “församlingarna 
växer” eller “nya församlingar planteras”. 

Det är frustrerande att inte kunna delge er som stödjer arbetet, 
mer exakt statistik som tydligt beskriver med och motgångarna 
längst ut på fältet. Självklart skulle det gå att genomföra men 
det skulle kräva att man bor under lång tid i landet och ägnar 
mycket tid och ekonomi åt det. För det handlar inte bara om 
ett undersökande arbete på plats i alla dessa byar och städer i 
Afrika och Asien...utan också om en mängd vitt skilda kulturers 
mycket olika uttryckssätt och värderingar omkring vad det är 
att vara en kristen. Vad som är en församling och hur mycket 
uppföljningsarbete som är möjligt att göra utan att riskera att 
dra loss en förkrossande förföljelse, med de allvarliga skador 
som det åsamkar arbetet.

Men ibland sker det att vi evangelister tillsammans med våra 
kampanjteam från Nordens kyrkor lyckas ta genvägen direkt 
till själva källan bland dem som arbetar med uppföljningen. Och 
vid nästan samtliga dessa tillfällen blir man så lycklig över att få 
höra hur drivlinan ned igenom alla “leder och knutar” fungerar 
och är i god kondition! En sådan situation uppstod nyligen när 
norrmannen Arne Raen från församlingen Betesda gjorde en 
extra resa till Bangladeshs mest nordliga landsbyar för att om 
möjligt kunna träffa nyfrälsta och deras pastorer på de platser 
han själv varit med och hållit kampanj i de senaste tre åren.

“ Det var mycket inspirerande att få träffa människor som 
kommit till tro efter kampanjerna, se deras enkla kyrkor och 
få prata med deras pastorer. På grund av ett terrordåd i norra 
Bangladesh där en italiensk, katolsk präst skjutits ner blev min 
möjlighet att resa runt mycket begränsad. Men med poliseskort 
fick jag ändå besökt en hinduisk landsby vid namn Rohim 
Vakshur. Pastor Lippa kunde berätta hur tacksam hon var över 
kampanjen som hölls för några år sedan och blev själva starten 
för hennes församling då 30 personer kommit till tro.  

-På grund av alla under som skedde i kampanjen så lever fortfarande 
byborna här med en medvetenhet om Jesus. Jag kan höra dem säga 
att Jesus lever för Han har gjort under i vår by, berättar Lippa! 

Hon har idag glädjande nog 70 medlemmar i sin församling och 
de driver även en skola för byns barn i sin enkla kyrkobyggnad.

På kampanjen vi höll nu i november i byn Shadamohol, fick jag 
träffa två pastorer som kunde berätta om att uppföljningen 
i deras områden hade resulterat i att de nu hade varsin 
församling med 50 medlemmar i. Och till min stora glädje var 
även distriktsledaren med under en kväll och kunde berätta 
om hur han just varit med vid en dopförättning i Chworongi 
där 71 personer låtit döpa sig! Jag var själv med på kampanjen i 
Chworongi 2014 utbrister Arne med ett stort leende!”

ARNE RAEN
Missionsansvarig Betesda Eiken, Norge

15 år



Februari 2001 anställdes Rickard som 
organisationens förste evangelist! Han reste 
genast ner till Sudan och predikade evangelium 
för 10-tusentals onådda arabiska muslimer på 
en fullsatt fotbollsstadium! Fyra månader senare 
anställdes även Henrik Thornell som evangelist 
vid Rickards sida och de började hålla kampanjer 
i Östeuropa, Bangladesh, Indien och Pakistan. Gå 
ut mission hade kommit på fötter och nischade 
sig med tre Gudagivna prioriteringar: 

1) Kampanjer bland onådda folkgrupper. 
2) Väckelse och förnyelse i hela Kristi kropp. 
3) Församlingsplantering i norden. 

Sedan dess har skaran utökats till att idag 
innefatta 10 duktiga och mycket erfarna 
evangelister. Inget missionsuppdrag är för stort, 
för litet eller för svårt för dem. Allt är oavsätt av 
nåd och kan endast utföras i Guds kraft! Utifrån  
organisationens motto i Lukas 14:23 “Gå ut på 
vägarna och stigarna”, är vi nu mer än klara för 
att tjäna Jesus om det så är vid invigningen av 
olympiska spelen eller med tre bhutaneser uppe 
i himalyas otillgängliga fjäll! 

EVANGELISTER

STARTEN

Efter nästan åtta år i norska missions-
organisationen Troens Bevis, flyttade Karin 
och Rickard Lundgren i slutet av år 2000 (lite 
motvilligt!) tillbaka till Sverige. Guds starka 
och tydliga befallning hade träffat dem och 
uppdraget var att starta Gå ut mission. 

En styrelse på sex personer träffades i slutet 
av året bestående av pastorer och äldste från 
fyra olika frikyrkosamfund. Fyra stycken av 

dom är kvar än idag och tre nya har tillkommit. 
Med från Norge hade Lundgrens endast sig 
själva, en bärbar dator med trasig skärm, en 
liten bläckskrivare och en blå kontorsstol, som 
fortfarande används! Karin anställdes den 1 
januari 2001 på halvtid för att sköta bokföring 
och nyhetsbrev.
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Dag HeggsetJohnny Pettersen Rodhe Haslinger

Henrik Thornell

Andreas Cucca

Jonas Andersson

2001

2004

20062003

•	 Församling i Katrineholm.  
•	 Under året kommer cs 20.000 till tro i 

Europa, Asien och Afrika. 
•	 Gå ut team startas 
•	 Stödförsamlingar uppstår till arbetet
•	 Första kampanjen hålls i Thailand 

År 2003

•	 10 kampanjer hålls bara i Pakistan

År 2004

År 2001

•	 Församling i Eskilstuna.
•	 40 församlingar har planterats i världen 

genom missionsarbetet!
•	 Första kampanjen i Benin.

År 2005

Tre år senare har 100 
församlingar startats runt om 
Benin! Idag är det ca 800st

•	 Jonas 
Andersson 
heltidsanställs.

•	 Skola för barn 
till slavar byggs 
och startas i 
Pakistan.

•	 10:e 
missionsresan 
till Turkiet. 

 

År 2006

Nästa steg

Sedan 2009 har Gå ut mission tillsammans 
med Team med Uppdrag i Aneby drivit en 
studiebidrags berättigad folkhögskolelinje där 
unga människor tränas och utbildas till att leva 
som kristna pionjärarbetare. Av de 28 personer 
som hitintills gått utbildningen är 70% idag aktiva 
som församlingsplanterare, pastorer, missionärer, 
evangelister, lovsångsledare eller bäst av allt...är 
pionjärer för Jesus där de bor och arbetar!

PIONJÄR

Från 2003 planterades nya 
församlingar i Katrineholm 
och Eskilstuna. Genom 
vidare utbildning, coachning 
och ekonomiskt stöd från 
Equmeniakyrkan har sedan 
2009 även församlingar 
grundats i Linköping, 
Söderköping, Norrköping och 

NYA FÖRSAMLINGAR

Våra evangelister:
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Lina Cucca Daniel Smenes
Anton KarlssonAndreas Cucca

2009

2010

2012

2013 2015

15 år•	 Jonas Andersson heltidsanställs.
•	 Skola för barn till slavar byggs och 

startas i Pakistan.
•	 10:e missionsresan till Turkiet. 

År 2006

•	 Pionjär startas!
•	 Församling i 

Linköping och 
Söderköping

•	 Första kampanjen 
hålls i Guinea. 

År 2009

•	 Ledarskapsskola startas i Bangladesh.
•	 Församling i Norrköping. 

År 2010

•	 Över 25 000 personer samlade på en 
fotbollsarena när Pionjärutbildningen 
håller en kampanj i Guinea. 

•	 Första kampanjen i Vietnam

År 2012

•	 Första kampanjen i indiska provinsen  
Assam. 

•	 Mandingofolket i Guinea och 
kalashfolket i Pakistan tar emot Jesus!  

•	 ACTA pionjärutbildning startas i 
Tyskland. 

År 2013

 
Under åren har fler och fler av 
nordens församlingar uppräck detta 
missionsarbetes styrka, med dels den 
tydliga förankring i nordens församlingar 
men också förankringen i missionsfältets 
lokala församlingar. Som en stor 
välsignelse från Gud ansluter sig nya 
församlingar till arbetet för de upplever  
det motiverande och känner delaktighet. 
Idag är det nästan 30 församlingar i 
norden som ser på Gå ut mission som en 
del av sitt missionsarbete och offrar och 
ber regelbundet för arbetet.

STÖDFÖRSAMLINGAR

ETT STORT TACK!!

Det som Jesu missionsbefallning framförallt annat 
handlar om är att göra människor till lärjungar. Och 
de ska bli sådana lärjungar att de hela tiden själva 
tränar upp andra att bli lärjungar. Då uppstår en 
multiplikation, en rörelse som själv söker sig vidare 
och som engagerar alla människor. Ingen blir en 
passiv bänkslitare. Alla blir aktiva lärjungar. För 
att få igång en sådan rörelse driver Gå ut mission 
sedan ett par år en Facebook grupp som unga 
människor kan tillhöra och  genom den få kort 
videoundervisning om mission varje vecka under 
ett helt år. På somrarna arrengeras gruppresor till 
Östeuropa där ungdomarna själva får leda teamen, 
vara predikanterna och be för de sjuka!

UNG MISSIONÄR

•	 Församlings nätverk bildas i 
Nykvarn

•	 Ung missionär startar
 

År 2014

MISSIONSKONFERENSEN EQUIP!
Sedan starten för 15 år sedan har Gå 
ut mission genomfört missionskon-
ferenser för att motivera och inspir-
era Kristi kropp att nå ut till världens 
onådda. Den första konferensen hölls i 
Filasdelfia, Nyköping. Sedan har genom 
åren konferenser genomförts i City-
kyrkan/Stockholm. Östadkullebydens- 
Frikyrkoförsamling, Munkaskogs 
kursgård, Pingskyrkan/Skövde, Salem-
kyrkan/Vargön, Ekumeniskt i Fågelmara 
Missionsförsamling och senast Kors-
kyrkan Östervåla.

I Norge har även missionskonferens-
er hållits i Betel Trondheim, Filadelfia 
Lillesand och Betesda Eiken.

Genom alla dessa konferenser har Gå ut 
missions andra prioritering om väckelse 
och förnyelse i Kristi kropp aktualiser-
ats för nästan 4000 personer i Norden 
och engagerat drygt 30 olika förkun-
nare från Sverige, Norge, Danmark, Fin-
land, Storbritannien, NordIrland, Indien, 
Sydafrika och USA!

För att kunna plantera flera församlingar 
i Sverige skapades nätverket “Gå ut team” 
2003 och under 5 år tränades ett 40-tal 
unga kristna genom nätverksträffar och 
missionsresor till  att bli pionjära ledare. 
Tillsammans med dessa människor blev  
det sedan möjligt att börja plantera nya 
församlingar

GÅ UT TEAM

•	 Över 130 kampanjer i 15 
länder,

•	 Över en halv miljon 
människor har sökt frälsning.

•	 Drygt 2700 nya församlingar 
startade. 

SEDAN STARTEN



www.lbolja.se

www.cgconsulting.se
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ANNONSER

GOD JUL - ÖNSKAS ALLA LÄSARE AV VÅRA ANNONSÖRER!

ISÅS Asedan 1723



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

   Gå ut mission generellt

   Jag vill bli autogirogivare skicka mig info och blankett

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄXLAR

Privat eller Företag - www.affinity.se
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www.nyamusik.se

ANNONSER



 

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

TACK FÖR DITT STÖD!

DECEMBER

4-6 Pingstkyrkan Ulricehamn
Jonas Andersson

6 Fræna Pinsemenighet 11.00
   Norvestkirka, Kristiansund 17.00
   Dag Heggset

11 Pingstkyrkan Huskvarna
Jonas Andersson

11-13 Kaufbeuren Tyskland 
Rickard Lundgren

17 Teamträningsskolan, Värnamo
Jonas Andersson

31 UNITE, Jönköping
Jonas Andersson

JANUARI

5-8 Missionsresa Thailand,
Rickard Lundgren

15-17 GUMs evangelisthelg

29-31 - Betesda Eiken, Norge 
Rickard Lundgren

KALENDER

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt 
uppdraget?

Maila eller ring för mer information

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Box 112
641 22 Katrineholm
telefon: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

Ge din gåva via: 

Postgiro 13 92 21-6

Bankgiro 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

Så lät IKEAs slogan i många år 
därför att de säljer både soffor, 
köttbullar och örngott. Som 
Guds barn är ju den slogan något 
vi borde vara kända för. Vi är ju 
den största familjen som finns 
på hela jordklotet nu - drygt 
2,5 miljarder som bryr sig om 
varandra, ber för varandra och 
känner förtroende för varandra 
som äkta syskon. Halleluja - We 
are family!

Hos oss i familjen Lundgren är 
det helt fantastiskt att få jubla 
över det faktum att vi åter är en hel familj 
efter att Karin varit under avancerad 
sjukvård i nästan 10 månader för 
allvarlig bukspottskörtelinflamation med 
multiorgansvikt som slog ut henne helt 
i november 2014. Bilden du ser, togs för 
två månader sedan och vår önskan är att 
ni genom den ska ta emot den oerhörda 
tacksamhet som vi känner till er, för alla 
era förböner och kärleksfulla tankar 
som definitivt räddade Karin från döden 
under detta år där hon varit igenom 34 
olika operationer/ingrepp. TACK - We 
are family!

Men även Gå ut mission är som en familj 
för ALLA som vill se världens onådda 
folkslag komma till Jesus. Understödjare, 
förebedjare, evangelister eller medlem i 
en stödförsamling. Oavsätt har vi faktiskt 
förts ihop av Gud pga vår kärlek till Jesus! 
De ömsesidiga banden av kärlek och 
förtroende mellan oss är så starka att 
vi kunnat räkna med varandra i hela 15 
år! Och vi evangelister fortsätter under 
2016 att tacksamt, ödmjukt, i kärlek och 
i förtroende räkna med varje förebedjare 
och understödjare som en familjemedlem, 

som träder in och 
möjliggör uppdraget. 

Familjen gör oss 
frimodiga och därför 
leder Gå ut mission 
den här våren en 
massiv “invasion” 
av Thailand! Minst 
60 st nordiska 
själavinnare har 
hitintills mobiliserats 
för att vara med. 
Fler rekryteras hela 
tiden. Från februari 

till Juni “anfaller vi från luftrummet” och 
dirigeras sedan av thailändska syskon ut 
för att hålla kampanjer i åtminstone 15 av 
Thailands 77 provinser! 2016 är året då 
tio tusentals nya thailändare ska få höra 
om Jesus för första gången! Familjen ska 
göra en historisk skillnad i sydostasiens 
mest onådda land - Thailand! 

Tack för att vi i denna massiva satsning 
kan räkna med dig lika mycket som du 
räknar med oss - We are family!

Rickard Lundgren

We are family!


