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I Sonari fanns det mycket få troende och 
inte en enda kyrka. Däremot anordnade vi 
kampanjen ihop med församlingar som låg 
några mil därifrån. Och dessa var fantas-
tiskt hängivna över att folket i Sonari skulle 
få tag i Jesus. De skickade 250 medhjäl-
pare! Fler hade velat komma och hjälpa 
till, men det fanns inte möjlighet att ha 
fler volontärer på plats. Under vårt första 
kvällsmöte utgjorde alltså dessa redan 
troende volontärer ungefär hälften av de 
ca 500 personerna som anlänt. Trots den 
klena uppslutningen första kvällen var vi 
vid gott mod. För det var god respons på 
budskapet och Guds Ande var nära och 
berörde de som tagit sina beslut att följa 
Jesus och som för första gången hängav 

sig i lovsång. 

Det var många i Sonari som inte 
gillade att vi kommit till deras stad. 
Vi kunde de första dagarna mest 
bara röra oss mellan våra hotell-
rum och hotellrestaurangen, när vi 
inte höll seminarium eller kampan-
jmöte. Men vi lät inte rastlösheten ta över 
för vi hade ju varandra som sällskap och 
kunde om vi ville dessutom försöka klura 
ut olika kreativa metoder att äta kycklin-
gen och riset vi fick varje dag! 

Våra indiska medarbetare visade oss bilder 
på några människor från Assam som kom-
mit till tro under tidigare kampanjer, därför 

blivit rejält misshandlade. Det önskar man 
ju ingen. Men de olika fallen av misshan-
del hade lett till att ännu fler människor 
kommit till tro, när de sett äktheten och 
överlåtelsen hos dessa nya lärjungar. 

Med i teamet var Henrik Nilsson och hans 
dotter Elina från Mullsjö. Henrik och Elina 
höll god undervisning vid seminarierna 

I oktober anlände jag tillsammans med mina guldvaskar-kompanjoner till staden Sonari i Assam, 
i norra Indien. Vi hade lyckats få en fotbollsplan, mitt i staden, precis intill stadens busstation, 
som plats för kampanjen. Ja det var inte en sån busstation som du och jag kanske tänker på, 
utan en lite större parkeringsplats dit alla bussar kom för att hämta och lämna av folk. Här följer 
en rapport från vår vecka bland gatuströvande kossor och färgglada indier. 

Alexander intervjuar en kvinna som blivit helad

kampanjen tömde sonaris gator

Guds Ande var nära och 
berörde de som tagit 

sina beslut att följa Jesus.

Indien



och även varsin uppvärmningspredikan på 
kvällarna. Även Josef Utbult från Öckerö 
var med och gjorde detsamma. Josef och 
Elina sjöng 
också både 
på seminari-
erna och ett 
kvällsmöte och 
det var mycket 
uppskattat. 
Tillsammans 
med mig hade jag också Alexander Berve-
brink som är ungdomspastor i Malmbäck. 
Detta var andra kampanjen vi gjorde ihop 
och förutom att ta ett stort lass i under-
visning och bön för sjuka, höll han också i 
den tredje kampanjkvällen. Det var första 
gången för honom och han gjorde det 

mycket bra. 

Totalt hade vi fyra kampanjkvällar där det 
var god respons varje 
gång. Skaran växte för 
varje dag och sista 
kvällen var runt 6000 
personer samlade. Men 
det var också många fler 
utanför områdets murar, 
som nåddes av ljudet 

från högtalarna. Eftersom Sonari har runt 
17 000 invånare, innebär det att kanske 
drygt en tredjedel av staden fick höra bud-
skapet om Jesus! Vi slogs av hur tomma 
stadens gator var då vi, för säkerhetens 
skull, fick börja åka hemåt hotellet innan 
mötena var riktigt slut. 

Varje kväll var det fler som ville vittna 
om helande än vi hann med att ta upp 
på scenen. Nacksmärtor, ryggsmärtor, 
tuberkolos osv. Vittnesbördet som kan-
ske berörde mest var en mamma som 
kom upp på scenen bärandes på sin lilla 
dotter som haft så pass ont i magen i fyra 
månader att hon inte kunnat gå själv. 
Mamman berättade gråtandes hur Jesus 
helat hennes dotter, som fick gå lite fram 
och tillbaka på scenen. Till sist gav mam-
man i ett gyllene ögonblick äran till Jesus, 
då hon helt skakig i kroppen proklamerade 
att det var han som hade helat hennes 
dotter. 

De två sista kvällarna var det total fest. 
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alexander berättar
Predikan var precis avslutad. Frälsningsinbjudan hade gått ut, människor gensvarade på 

frälsnings-inbjudan, det var många människor denna kväll som hade räckt sin hand som ett 
tecken på att de ville ta emot Jesus som Herre i sina liv.  
 
Jag ledde dem i en frälsningsbön på engelska och det översattes till det lokala språket. 
Eftersom det översattes fick jag några sekunder som jag kunde ”titta” på det som skedde.  
Min blick fastnade på två, tre stycken som stod längst fram. Jag såg deras läppar röra sig 
då de bad med i bönen. Jag tänkte för mig själv; från denna stund är precis allt förändrat 
för dem, oavsett hur morgondagen blir för dem, så från denna stund tillhör de Jesus. Det 

blev så starkt för mig där jag stod, och såg ut över fältet med alla människor, detta är pre-
cis vad allt detta handlar om, att människor, som de min blick fastnade på, får möta Jesus! 

/ Alexander Bervebrink, Malmbäck

Vi slogs av hur tomma 
stadens gator var...

Sista kvällen var det fest med runt 6000 besökare på mötet. På 
bilden i ringen till höger, syns människor som sträcker sina händer 
för att de vill ta emot Jesus.

Henrik Berättar
Jag och min dotter fick vara med om några fantastiska dagar i Sonari, när vi var med på kampanj 

för första gången. Guds närvaro var så påtaglig och så många människor fick möta Gud för första 
gången, så det är svårt att sammanfatta allt som hände med helanden och alla som kom till tro. 

En speciell stund för mig var när jag samlade de lokala pastorerna och fick uppmuntra dem till 
att stå eniga i att ta hand om uppföljningen av de 1861 personerna som kommit till tro, och i 

uppbyggnaden av den nya församlingen i Sonari som kommer bli resultatet av kampanjen. Den 
glädje som fanns i ledarteamet efter allt Gud gjorde var en himmelsk försmak, och lockar till att 

följa med på fler kampanjer... / Henrik Nilsson, Mullsjö
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Hela teamet; Anton Karlsson, Elina Nilsson, Henrik Nilsson, 
Josef Utbult och Alexander Bervebrink, tillsammans med 
våra inhemska medarbetare.  

alexander berättar
Predikan var precis avslutad. Frälsningsinbjudan hade gått ut, människor gensvarade på fräl-

snings-inbjudan, det var många människor denna kväll som hade räckt sin hand som ett tecken 
på att de ville ta emot Jesus som Herre i sina liv.  
 
Jag ledde dem i en frälsningsbön på engelska och det översattes till det lokala språket. Eft-
ersom det översattes fick jag några sekunder som jag kunde ”titta” på det som skedde.  Min 
blick fastnade på två, tre stycken som stod längst fram. Jag såg deras läppar röra sig då de 
bad med i bönen. Jag tänkte för mig själv; från denna stund är precis allt förändrat för dem, 
oavsett hur morgondagen blir för dem, så från denna stund tillhör de Jesus. Det blev så starkt 

för mig där jag stod, och såg ut över fältet med alla människor, detta är precis vad allt detta 
handlar om, att människor, som de min blick fastnade på, får möta Jesus! / Alexander Berve-

brink, Malmbäck

Lovsångsteamets jublande 
lovsång smittade av sig på oss 
allihop och vi dansade och sjöng 
tillsammans med några tusen festliga 
indier.  Elina körde ”Raketen” med hela bunten. 
”Raketen” innebär att man klappar i händerna 
och stampar i marken i ökande takt och slutar med ett 
jublande skutt. Det var så festligt att man nästan skulle 
kunna tro att Indien vunnit VM-guld i cricket! 

Under veckan samlades 1861 stycken uppföljningskort in, med 
kontaktuppgifter till de nytroende. Namnet ”Sonari” betyder 
guldsmed och nu återstår det för de laddade arrangörsförsaml-
ingarna att tillsammans med våra lokala medarbetare, följa upp 
dessa dyrbara guldklimpar. Tack för dina förböner och gåvor, som 
skriver historia i Sonari. För när den stora guldsmeden Jesus kom-
mer på besök blir inget sig likt igen. 

Jag tänkte för mig själv: 
från denna stund är precis 
allt förändrat för dem...

Henrik Berättar
Jag och min dotter fick vara med om några fantastiska dagar i Sonari, när vi var med på kampanj 

för första gången. Guds närvaro var så påtaglig och så många människor fick möta Gud för första 
gången, så det är svårt att sammanfatta allt som hände med helanden och alla som kom till tro. 

En speciell stund för mig var när jag samlade de lokala pastorerna och fick uppmuntra dem till 
att stå eniga i att ta hand om uppföljningen av de 1861 personerna som kommit till tro, och i 

uppbyggnaden av den nya församlingen i Sonari som kommer bli resultatet av kampanjen. Den 
glädje som fanns i ledarteamet efter allt Gud gjorde var en himmelsk försmak, och lockar till att 

följa med på fler kampanjer... / Henrik Nilsson, Mullsjö
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Returadress: Industrigatan 44B, 571 38 Nässjö, Sweden. 

Den äldre Paulus sa detta till den betydligt 
yngre Timoteus. Mission är inte främst de äldres 
sak. Det är framför allt de ungas uppgift. På 
1800-talet gick tusentals unga människor ut 
från Europa till Afrika och Sydamerika. Dessa 
kontinenter är idag de kristna platserna på 
jorden där många miljontals människor kommer 
till tro på Jesus varje dygn. Unga kan med sin 
kraft, nytänkande och iver förändra världen. 
De attraherar också nya unga människor att bli 
Jesu efterföljare. Därför driver Gå ut mission två 
viktiga verksamheter; Ung Missionär (sommar-
team) och folkhögskolelinjen Pionjär. Men även 
Gå ut missions ledarskap behöver nu efter 15 år 
av ovan angivna orsak föryngras. 

Därför läste Gå ut missions förkunnare dessa 
ord när vi nu var tillsammans för två veckor 
sedan. Sedan lade vi våra händer på Jonas An-
dersson, och nedbad Guds välsignelse över hans 
nya tjänst inom Gå ut mission som organisation-
ens FÖRESTÅNDARE! Min egen uppgift vidare i 
organisationen är att fortsätta vara utlandsmis-
sionär, resande förkunnare och församlingsplan-
terare här i Norden.

För 13 år sedan träffade jag Jonas på ett 
nyårsläger i Blomstermåla. Han bar hela tiden 
runt på en bibel som nästan var större än han 
själv och gjorde intryck på mig. Hans ögon 
brann för Jesus och att berätta om honom för 

alla. Ganska snart efter detta var han 
en av Gå ut missions predikanter på 
kampanjer i både Pakistan och Bang-
ladesh. De senaste 10 åren har Jonas 
varit organisationens heltidsanställde 
med ansvar för utlandsmissionen i 
många länder. 

Arbetet har utvecklats kolossalt under 
Jonas hängivna arbete. Från bara 3 
associerade förkunnare i organisa-
tionen är vi nu 11 st! 18 understöd-
jande församlingar har blivit 30! Men 
utöver detta så är det i utvecklingen 
av själva missionsarbetet, på plats, i 

de olika missionsländerna som Jonas gåva och 
personlighet har varit till fantastisk välsignelse. 
Platsen räcker inte till men kort och gott har 
hundratusentals med själar vunnits för Jesus 
bland jordens mest onådda folkgrupper!

Själv är jag så tacksam till Gud och lycklig över 
att få överlämna föreståndarskapet i Jonas 
händer. Jag ser med stort hopp på framtiden 
och förstår att genom Guds nåd kommer det 
här arbetet få vara med och föra Kung Jesus 
tillbaka till vår jord! 

Frimodigt vill jag därför nu få be ALLA mot-
tagare av det här nyhetsbrevet om att nu 
skänka 200 kr var till arbetet som en välsig-
nande välkomsthälsning till Jonas! Gör var och 
en av oss detta – får den nya föreståndaren 
handlingsfrihet att redan under våren sända ut 
mängder av unga människor från Norden för att 
erövra världen med Jesu kärlek!

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄX-
LAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Industrigatan 44B
571 38 Nässjö
Tel: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

POSTGIRO 13 92 21-6

BANKGIRO 5831-6910

SWISH: 123 412 30 89

JANUARI
27-30 KAMPANJ BURKINA FASO
Anton Karlsson

31 GKF Hovin, Norge
Dag Heggset

FEBRUARI
12-14 Missionskyrkan Luleå
Rickard Lundgren

20 Missionskyrkan Nässjö
Jonas Andersson

21 Agape Katrineholm
Anton Karlsson

24 Hagebykyrkan Norrköping
Anton Karlsson

27-28 Missionskyrkan, Bergstena 
Anton Karlsson

28 Pingstkyrkan, Nässjö 
Andreas Cucca

MARS
3 ACE styrelsemöte London
Jonas Andersson

3 Hållplats, Ulriksbergskyrkan Växjö
Anton Karlsson

4-5 Passion Nässjö
Jonas Andersson

5 Gå ut missions årsmöte, Bergstena

11 Svenska Kyrkan Burås, Göteborg
Rickard Lundgren

12 EFS Vänersborg
Rickard Lundgren

12 Vetlanda Allianskyrkan
Jonas Andersson

15-30 OUTREACH THAILAND
Dag Heggset

kalender

TA C K  F ö r  D I T T  S T ö d  

ny föreståndare i gå ut mission

Och det som du har hört av mig…ska du anförtro åt pålitliga människor, 
som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. 2 Tim. 2:2

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt uppdraget?  Maila eller ring för mer information


