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ANSÖKAN OM BIDRAG TILL MISSIONSRESA 
 

 

Young Missionaries är en gren av Gå ut mission. Gå ut mission är en 

missionsorganisation som samarbetar med flera samfund och andra organisationer. Vi 

jobbar främst med pionjärmission i Västafrika och Asien, där vi genom åren fått se 

många nya församlingar som frukt av vårt arbete.  

Young Missionaries är ett koncept där vi låter ungdomar testa på och tränas i mission. Vi jobbar 

alltid med lokala partners. På Young Missionaries-resorna vill vi göra en insats genom att under 

säkra former hjälpa olika församlingsplanterande initiativ med evangelisation. Deltagarna i teamet 

är inte med som åskådare utan uppmuntras och utmanas i att vara med i förkunnelse, bön, 

vittnesbörd, drama, lovsång m.m. Under resorna lägger vi också tid bland annat på undervisning, 

teamsamlingar och handledning. Utöver resorna har vi några samlingar under året där man kan 

mötas upp och möta många andra ungdomar som varit ute eller ska ut på resor. 2012 gjordes den 

första Young Missionaries-resan till Albanien och sen dess har vi fått sända ganska många 

ungdomar i mission och en hel del väljer att fortsätta att åka ut på flera resor och tränas i 

ledarskap.  

Vill ni veta mer om Gå ut mission och Young Missionaries är ni välkomna att höra av er eller kolla 

vår hemsida: www.gautmission.org.   
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Personuppgifter 

Namn: _______________________________________________________ 

Personnummer: ________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________ 

E-post: _______________________________________________________ 

Mobil: _________________________________________________________ 

Resmål: _______________________________________________________ 

Utresedatum: ___________________________________________________ 

Planerad hemkomst: ______________________________________________ 

Kostnader för resan: ______________________________________________ 

Bank: __________________________________________________________ 

Clearingsnummer och kontonummer: _________________________________ 

Telefon till anhörig eller målsman: ___________________________________ 

Adress till anhörig eller målsman: ___________________________________ 

 

Kontaktperson i Gå ut mission 

Namn: Joel Lundgren  

E-post: joel@gautmission.org 

Telefon: +46705860319 

 

Ansökan 

Ankom den:  ___________________________________ 

Mottaget av: ___________________________________ 

Beslut fattas om: _______________________________SEK   

Datum: _______________________________________ 

 

Kombinera gärna denna ansökan med ett personligt brev om varför du vill åka  
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