
 

 

Gå ut mission 
...så att mitt hus kan bli fullt!    

Då sade herren till sin tjä-
nare: Gå ut på vägar och 
stigar och uppmana enträ-
get människor att komma 
in, så att mitt hus blir fullt.                          
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K
a
m

p
a
n

je
r b

la
n

d
 o

n
å
d

d
a
  -  V

ä
c
k
e
lse

 o
c
h

 F
ö

rn
y
e
lse

  -  F
ö

rsa
m

lin
g
sp

la
n

te
rin

g
 

Mitt i detta totala mörker började vi 

att be för de som var sjuka. Min man, 

Hemen, fick då be till frälsning med 

en ung kille! Trots denna 

fruktansvärda storm så blev alltså 

ändå människor frälsta! En enda 

människas namn skrivet i livets bok 

är värt allt. Vi vet att för dem som 

älskar Gud samverkar allt till det 

bästa. Det kom bland annat fram en 

kvinna i den mörklagda kyrkan till 

Anna-Sara och Britt-Marie. Hon 

förklarade att hennes pojke var blind. 

Tjejerna befallde då att pojken skulle 

bli frisk i Jesu namn. Nästa dag kom 

mamman på kvällsmötet och vittnade 

om att hennes pojke som varit blind 

nu kunde se. Halleluja! Vilken 

mäktig Gud vi har! Hon tog även 

med sig hela sin släkt till motet nästa 

dag. Jesus älskar Bangladesh!  

 

Tidigt varje morgon undervisade och 

inspirerade vi de lokala ledarna. 

Gensvaret var mycket positivt. Med 

spetsade öron och hög disciplin tog 

de emot budskapen som vi framförde. 

På kvällsmötena praktiserade de 

sedan det de hade lärt sig. För att se 

det hela lite positivt kan man säga att 

det bisarra ovädret svetsade ihop oss 

Kära medarbetare! I början 

av maj genomförde Gå ut 

mission tillsammans med 

Johanneskyrkan EFS i 

Halmstad, en kampanj i ett 

samhälle i Bangladesh som 

heter Bollavpur. Tillsammans 

med de tre kyrkorna i 

Bollavpur hölls denna 

kampanj, som fick så totalt  

genomsyra och påverka hela 

samhället! 
                               Av Irena Derki 

Måndag den 4 maj fick jag och 

min man sammanstråla med sex 

andra personer på Arlanda 

flygplats. Från Katrineholm: 

Rikard Lundgren, Hemen och 

Irena. Från Halmstad Reine, 

Britt-Marie, Mikael och Anna-

Sara. Från Linköping Tim. Vilket 

gäng av läkare, präster, 

evangelister, sjuksköterskor, 

försäljare, designers och 

ekonomer! Tillsammans skulle vi 

resa till ett land som ingen 

förutom Rickard hade besökt -

Bangladesh. Under en veckas tid 

skulle vi berätta det glada 

budskapet om Jesus Kristus för 

människorna i ett muslimskt 

samhälle vid namn Bollavpur. I 

teamdeltagarnas ögon kunde man se 

att de alla var fulla av  förväntan på 

vad vår Gud skulle göra.  

 

Första kampanjmötet hölls onsdag- 

kväll. Efter ett fint välkomnande   

med dans och sång gick Rikard 

Lundgren upp för att predika om Jesus  

för folket. Bara någon minut efter att 

han började predika började det att 

blixtra och åska. En cyklon kom över 

platsen med ett våldsamt oväder. Det 

regnade så extremt mycket att 

människorna flydde hem var 

och en till sitt. Vindarna slet 

sönder tältet och marken blev 

snabbt lerig. Det grep tag i 

våra hjärtan att få se hur några 

av de få troende stannade kvar 

mitt i stormen och ropade 

desperat med upplyfta händer 

till Gud: Vårt folk måste få 

höra om Dig! Teamet fick 

springa och söka skydd 

tillsammans med en del 

bengaliska kvinnor och barn i 

en liten kyrka. Elektriciteten 

hade gått och för att 

överhuvudtaget kunna se något 

i mörkret plockade vi upp våra 

mobiltelefoner för att lysa upp. 
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Kvinnan från Bollavpur fyller noggrant i uppföljningskortet med namn och 

adress och bekräftar att hon tagit emot Jesus som sin frälsare och Herre!  

Mannes blinda öga är friskt!  

En förvandlad plats 



 

 

och bengalerna till ett enda 

gemensamt team och det skapade 

även ett enormt revansch-sug hos oss 

allihopa!  

 

På kvällsmötena fick vi se 

evangeliets kraft manifestera sig 

mäktigt när Rickard och Reine 

predikade det enkla budskapet. 

Många hundra muslimer och hinduer 

valde varje kväll att följa Jesus och 

bekänna honom som sin Herre och 

frälsare!  Det var helt enormt att få 

bevittna Guds verk! Han är den som 

drar alla till sig. Andra kvällen kom 

det 600 personer. Tredje kvällen kom 

det 1400. Fjärde kvällen var över 

halva Bollavpurs befolkning på vårt 

möte då 2600 personer var samlade! 

Otroliga under och tecken skedde. 

Här följer några exempel: En pojke 

som var halvsidesförlamad blev  

helad, en stum började att tala, en 

flicka med nedsatt syn kunde se 

tydligt och klart, en pojke med 

förvridna ben började springa 

obehindrat. Halleluja! Gud helade så 

många att om jag skulle nämna alla 

skulle det inte få plats i nyhetsbrevet. 

 

Men jag skulle vilja få berätta om 

tre tonårstjejer som hade olika 

sjukdomar. En hade ett förvridet öga, 

den andra hade svårt med andningen 

och den tredje hade smärta i kroppen. 

När vi bad för dem blev alla helade 

och Herren berörde deras hjärtan. Jag 

och Anna-Sara fick dagen därefter 

åka hem till flickornas familjer för att 

se hur de hade det. På vägen till 

flickorna kom en kvinna ut på vägen 

med sitt sjuka barn och ville att vi 

skulle be för barnet. Vi gjorde detta 

och fortsatte sedan vidare. När vi kom 

hem till flickorna blev vi behandlade 

som kungligheter. Det lilla som de 

hade lade de fram: kex och äpple. 

Med stolthet visade de oss hur de 

bodde, alla djur på gården och 

fruktträden som de ägde. Ryktet att vi 

var där spred sig snabbt till grannarna 

och fler strömmade till. Efter 

massa blöta pussar och en hel 

del kramar var vi tvungna att gå 

tillbaka till kampanjplatsen för 

att möta upp teamet. Vi gladde 

oss verkligen över att se hur 

glada och tacksamma tjejerna 

var över att Jesus hade helat 

dem. 

 

Den sista kampanjdagen åkte 

Rickard enligt planerna hem till 

Sverige tillsammans med Tim 

och Mikael. Nu bestod teamet 

alltså bara av fem personer. 

Ingen av oss hade tidigare varit 

ansvariga för att driva en sådan 

här kampanj. Men tillsammans 

med Gud är allt möjligt. Denna 

sanning bekräftades för oss  

denna sista kväll. Platsen var 

nämligen packad till 

bristningsgränsen av 3500 

människor! Längst fram i 

publiken stod de tre 

tonårstjejerna som vi hade 

besökt. När Reine Jansson inbjöd till 

frälsning och att ta emot Jesus gick 

dessa tre fram först av alla för att ta 

emot Honom! Med dem följde sedan 

ett myller av människor som ville ta 

samma beslut, närmare 1000 

personer. Framme vid scenen stod de 

tre kompisarna med tårarna rinnandes 

ner för deras kinder.  

 

Fyllda av förundran, hjärtan som 

blivit gripna och med stor tacksamhet 

till vår Herre Jesus återvände teamet 

 

Bollavpur är en förvandlad plats! 2827 personer, över hälften av befolkningen sökte frälsning i mötena!  

Halvsidesförlamad pojke har blivit frisk! 



 

 

Gå ut mission 

Min gåva skall användas till: 
 
 Gå ut mission generellt 
 
 Höstens kampanjverksamhet  
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hem till hotellet för att börja sin 26 

timmar långa hemresa till Sverige. 

Totalt har 2827 unika människor 

gensvarat till frälsningsinbjudan 
och skrivit sina namn och adresser på 

uppföljningskorten. Halleluja! 

 

Mina vänner och syskon i Herren, 

utan era böner och ert ekonomiska 

stöd hade vi aldrig kunnat få vara med 

om detta! DU var med och befolkade 

himlen med 2827 nya själar! Tack 

Johanneskyrkan för er medverkan och 

tack till er kära medarbetare för ert 

fortsatta givande till missionen. 

Slutligen… ett stort TACK till vår 

Kung, Frälsare och Hjälte Jesus 

Kristus! 

 

Hälsningar Irena Derki 

Sedan sommaren 2008 har Kathe 

Broberg från Katrineholm funnits 

med som en av medarbetare på Gå ut 

missions kansli i Katrineholm. Men 

under hösten och vintern har hon tagit 

en utbildning inom bokföring och är 

sedan marsmånad halvtidsanställd för 

att sköta den och andra viktiga 

administrativa uppgifter. Kathe är 

även ofta den som svarar i växeln. 

Har du som understödjare till 

verksamheten några frågor så 

samtalar gärna Kathe med dig om 

detta.  

 

Vi tackar Gud för Kathe och vill 

härmed få hälsa henne officiellt 

riktigt välkommen in i den här 

tjänsten för Guds rike. Vi vill även 

be om att du som läsare av brevet 

omsluter Kathe och hennes familj 

med dina förböner. 

”Herren välsigne din ingång... 

från nu och till evig tid!” - ps 121 

 

Ny medarbetare på kansliet 

Tim, Reine, Irena, Rickard, Anna-Sara, Mikael, Britt-Marie och Hemen 



 

 

Juli 

2-3 Uppdrag Sverige, Löttorp, 

Rickard Lundgren 

 

2-4 Kampanj Agape Eskilstuna 

Andreas Cucca 

 
5 Linköpings Missionsförsamling 

Rickard Lundgren 

 
12 Thomaskyrkan Malmö 

Andreas Cucca 
 
22-26 Sommarbibelskola 

Missionsbåten Christina 

LIDKÖPING+SPIKEN 

Andreas Cucca 

Gå ut mission och Team med uppdrag 

startar i höst utifrån Liljeholmens 

Folkhögskola linjen: ”Pionjär”. Nio 

elever har antagits men det finns 

fortfarande några platser kvar. Vi 

uppmuntrar därför dig som vill ha en 

Box 112 

641 22 Katrineholm 

tel. 0150-66 24 20 

Fax. 0150– 519 79 

info@gautmission.org 

www.gautmission.org 

 

 

Bankkonton: 
Pg. 13 92 21-6 

Bg. 5831-6910 

Norskt konto: 3080.30.54.505 

Danskt konto:119900 1680 2565 

Finskt konto:  405529-288764 

 

Kalender 
24-26 Konferensen Korsmärkt - 
Donsö 

Rickard Lundgren 

29 Juli-02 Augusti Ungdomsläger 

Finskapingst, Gräfsnäs lägergård 

Andreas Cucca 

 

24-26 Konferensen 

KORSMÄRKT, Donsö 
Missionsförsamling  

Rickard Lundgren 

 

Augusti 

 
31/7-2/8 Tältmöten i Torhamn 
Jonas Andersson 

 

14 Finska Pingstförsamlingen Borås 
Andreas Cucca 

 

28 Attholmen 
Rickard Lundgren 

 

29-30 Hillerstorp 
Jonas Andersson 

 

September 
11-13 Gå ut missions konferens 
“Equip” i Vargön Salemkyrkan 

 

14 Arboga Pingstförsamling 
Jonas Andersson 

 

24-28 Evangelist och missions 
konferensen “ACE” N.Irland 

Alla GUMs evangelister 

Gå ut mission 

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

Sök in till vår PIONJÄR-linje… NU!!! 
utbildning inom pionjärt missionsarbete i 

Sverige och utlandet att söka. Kursen är 

studibidragsberättigad och vi kan lova 

dig ett oförglömligt år som kommer att 

styrka och forma dina pionjära 

egenskaper! Under kursåret finns du med 

och planterar nya församlingar i Sverige 

och driver kampanjer bland världens 

onådda folk i tredje världen! Ta chansen, 

låt en av de platser som finns kvar bli 

din! För mer information: 

www.gautmission.org 

Team med Uppdrags lärare och Gå ut missions handledare välkomnar sökare till PIONJÄR i Katrineholm.  


