
...så att mitt hus blir fullt!
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Efter tre polisstopp, bland annat 

på grund av att polisen beslagtagit 

vår chaufförs legitimationsbok, så 

var vi äntligen framme i Dubreka. 

Det var med stor förväntan och 

spänning inför vad Gud skulle göra 

denna vecka som vi gick till första 

kampanjkvällen. Det började med ca 

200 besökare varav muslimska ledare 

var på plats för att hälsa oss välkomna. 

En relativt stor skara var från Fulani 

folket, vilket är en stam som är i stort 

sett helt onådd. Detta fyllde våra hjärtan 

med glädje. Det blev en segerkväll 

och ca 100 personer gensvarade på 

frälsningsinbjudan. På grund av det strikt 

troende muslimska ledarna vågade inte 

folket vittna om sina helanden. Men det 

var en kvinna som bröt tystnaden den 

första kvällen och kom fram och vittnade 

om hur hon kände ”något” röra vid hennes 

kropp och smärtorna hon hade försvann. 

Halleluja! 

Lite nedslagna var vi dock efter mötet på 

grund av den dåliga responsen angående 

helandevittnesbörd men vår koordinator 

Oury Sow uppmuntrade oss att stå på 

i Jesu namn, folket blir helade men de 

vågar inte vittna p.g.a. de muslimska 

Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. (Joh 1:15)

Halleluja! Kära nyhetsbrevsläsare, precis som i bibelversen ovan fick vi 
erfara och se hur ljuset övervinner mörkret när evangeliet predikades 
i Dubreka, Guinea. Visst var det en kamp och strid men mörkret var 
tvunget att ge vika. Följ med oss på en spännande läsning om vår 
kampanj i Västafrika!

ledarna - ”tro mig de kommer och 

vittnar imorgon”, sa han. Och mycket 

riktigt Oury hade rätt. Andra kvällen 

var det en mindre folkskara samlad 

men helandevittnesbörden var fler och 

ett par vittnade om att de blev helade 

första kvällen men att de inte vågade gå 

fram. Bland annat en kvinna som hade 

spetälska blev fri och helad när Jesus 

rörde vid henne.  Tre människor som haft 

sämre syn kunde nu se bättre. En annan 

kvinna som haft smärta i leder p.g.a. 

reumatism hade nu inga problem att röra 

på lederna. Halleluja! Det är bara Jesus 

som kan ge verklig befrielse från värk och 

smärta.

Gud har kontroll och vet vad Han gör. 

Detta var något som präglade hela veckan 
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MOTSTÅND I OMRÅDET, MEN

EN SJÄL ÄR
VÄRT ALLT

”Med dessa ord i min 
ande predikade jag 
hjärtat ur mig och 
gav det Gud gett mig”



De fick en nytändning för att fortsätta 

i sin tjänst att utbreda Guds rike i det 

område där de arbetar. Någon fick en 

bild av hur det andliga klimatet såg ut 

i Dubreka och fick en nöd för orten och 

började be. 

Gud är verkligen intresserad av villiga 

kärl som Han kan flöda igenom. Oavsett 

bakgrund och sammanhang du kommer 

ifrån, om du är man eller kvinna. Ställ 

ditt liv till Guds förfogande och han 

kommer att använda dig. Det är vad jag 

och Irena gjorde och du har själv läst 

vad som hände. Det var fantastiskt att få 

tjäna med Irena och få se hur ytterligare 

en kvinnlig evangelist blommade ut i de 

gåvor Gud har gett henne. Hon predikade 

med kraft och smörjelse ifrån ovan.

Tack för att ni som understödjare och 

förebedjare har gjort ytterligare en 

kampanj bland Fulani folket möjlig. Må 

Gud välsigna er rikligen!

predika, kom de människor som tidigare 

gått förbi och ignorerat budskapet 

om Jesus och stannade och lyssnade. 

Innan frälsningsinbjudan gick ut hade 

ytterligare 200 personer stannat i mörkret 

vid vägkanten för att lyssna på evangeliet. 

Vi trodde knappt det var sant och vi fick 

än en gång beskåda ett verk som bara vår 

Gud kan åstadkomma genom att Anden 

kallar dem till sig.

På frälsningsinbjudan gensvarade 

ca 100 personer och vi minns speciellt 

en ung man som Anden manade på att 

komma och få frid med Gud. Både jag och 

Irena lade märke till honom och han var 

starkt berörd av budskapet och ytterligare 

en gång sa vi till varandra, om denna 

vecka enbart var för den mannen så var 

det värt allt, för en själ i himlen kan inte 

mätas med någonting annat. Totalt var det 

omkring 250 personer som gensvarade på 

frälsningsinbjudan denna vecka i Dubreka 

och flera utav dem var från Fulani folket. 

Seminarierna där 

vi undervisade och 

uppmuntrade pastorer 

och ledare präglades av 

en stark profetisk Ande 

ifrån himmelen och flera 

utav dem var förvånade 

över att så unga kvinnor 

går så starkt med Gud. Vi 

profeterade över dem och 

lade händerna på dem för 

att sända ut dem i tjänst 

ännu starkare än tidigare. 

och som vi fick inse än en gång. Det som 

står i Sak. 4:6 är på riktigt. ”Inte genom 

styrka, inte genom kraft utan genom min 

Ande”, säger Herren. För varje kväll fram 

till och med den fjärde kampanjkvällen 

minskade antalet besökare och våra 

hjärtan prövades med vilket motiv det är 

vi predikar. Är det stora skaror som vi ser 

och strävar efter eller ser vi de människor 

och individer som vår Gud har skapat 

och bryr sig om. Jag och min kära syster 

i Herren, Irena, uppmuntrade varandra 

med att om det så bara är en enda själ 

som finner frälsning så är det värt allt. En 

själ till i himlen är värd all tid, kraft och 

energi som denna vecka kostade oss.

Inför den sista kvällen kom Guds Ande 

stark över mig och påminde mig om att 

människorna i Dubreka är skapade till 

Guds avbild - till att prisa och ära honom. 

De är hans klenoder och målet för deras 

liv är att för evigt vara tillsammans med 

Honom i himmelen. Med dessa ord i min 

ande predikade jag ”hjärtat ur mig” och 

gav det Gud gett mig.

När vi kom till kampanjplatsen 

var det knappt 100 personer och jag 

påminde mig om vad Gud sagt; ”de är 

mina klenoder skapade för att prisa 

mig”, och jag motiverade mig själv med 

att om det så bara finns en enda ofrälst 

själ som hittar hem ikväll så är det värt 

allt. I samma ögonblick vände sig Oury 

till mig och säger: - När böneutropen 

från moskeén tystnat så kommer de! 

Jag personligen trodde inte på det men 

Gud förlåt min otro, för när böneutropen 

från moskeén tystnat och jag började 

KAMPANJ I GUINEA

Kvinna botad från spetälska Reumatismen försvann efter förbön

Rode Möller &
Irena DerkiInbjudan och medarbetare i full aktivitet med uppföljing

”Totalt var det omkring 250 
personer som gensvarade på 
frälsningsinbjudan”



PIONJÄR

TACK HÅKAN!
Evangelist Håkan Andreasson har 

under ett par år varit associerad till Gå 

ut mission som en av organisationens 

evangelister. Men då Håkan och hans 

hustru Mira känner att de nu ska lägga 

Håkan
och Mira 
Andreasson 
med dotter

sitt fokus på församlingen och familjen 

så valde de vid årsskiftet att avsluta 

samarbetet med Gå ut mission. Vi tackar 

Håkan och Mira för deras tid i Gå ut 

mission och önskar dem all Herrens 

välsignelse vidare i livet!

ANSÖKNINGSVILLKOR
19-28 år. Gärna bibelskolestudier 
eller liknande erfarenheter.

KURSTID
22 aug 2010 - 10 jun 2011

LÖPANDE INTAGNINGAR 
FRÅN 1 APRIL. BEGRÄNSAT 
ANTAL PLATSER.

Gå ut mission erbjuder en pionjärinriktad 
linje i samarbete med den kristna 
ungdomsorganisationen Team Med Uppdrag. 
Aldrig förr har behoven varit så stora och 
möjligheterna så många som idag att kunna 
göra Jesus känd i vår värld! 

På Pionjärkursen får du relevant 
undervisning, teori och praktik i ämnen som 
rör evangelisation, församlingsplantering 
och mission. Klassen samlas i Katrineholm 
två dygn i veckan för undervisning, 
coachning och inspiration. Resten av veckan 
finns du med i någon av Gå ut missions 
församlingsplanteringar i mellansverige. 

Brinner du för mission? Är du nyfiken på 
församlingsplantering? Skulle du vilja utmana 
dig själv och gensvara på din pionjärlängtan?
Då har vi en utmaning för dig!

UPPSLAGSBOKENS DEFINITION PÅ EN PIONJÄR
En nyskapare och banbrytare. En person som törs gå före och visa vägen. 
Person som spelar en aktiv roll i ett uppbyggnadsskede.

Eleverna ges också erfarenhet och nyttig 
insikt i pionjärmission genom resor och 
kampanjer i andra kulturer i Asien, Afrika 
och Europa. Under vissa praktikveckor finns 
det möjlighet att stanna kvar i arbetet i 
Sverige eller åka utomlands. 

Pionjär är en utbildning i samarbete med  
Liljeholmens Folkhögskola och berättigar till 
studiemedel.

För mer information gå in på tmu.org under 
rubriken Pionjärkurs.

Vill Du stödja 
missionen genom 
att ge en gåva?

Sätt in Din gåva till: 
Postgiro 139221-6 eller Bankgiro 
5831-6910
Märk “Missionsgåva”

Tack för din Gåva!



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: 405529-288764

APRIL
16 Agape Norrköping
- Andreas Cucca

17 Centrumkyrkan Boxholm
- Jonas Andersson

18 Johanneskyrkan Kornhill 
Halmstad
- Jonas Andersson

19 Kornhill Bibelskola Halmstad
- Jonas Andersson

19 Bibelskola Pingstkyrkan Arboga
- Jonas Andersson

19  Alphakurs Citykyrkan
- Rode Möller

19 - 26 KAMPANJ Bangladesh
- Rickard Lundgren

25 - 5 KAMPANJ Guinea
- Jonas Andersson, Andreas Cucca
Praktik bibelskola Pionjär

MAJ
2 Bönens hus, Skövde
- Rode Möller

4 - 8 KAMPANJ Bangladesh 
- Henrik Thornell

7 - 9 Uddevalla Kingdom, 
Pingskyrkan
- Rickard Lundgren

JUNI
2 - 6 KAMPANJ Guinea
- Rode Möller

4 - 6 Kampanj i Agape Eskilstuna
- Rickard Lundgren

KALENDER

 

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

Missionsexperten, Ralph Winter säger: 

- De fristående kristna organisationerna 

har tagit över de lokala församlingarnas 

missionsverksamhet. Dessa organisationer 

har en genuin längtan att utföra Jesu 

missionsbefallning. Men så uppfattas de inte 

alltid av lokala församlingar. Ibland har 

organisationerna inte heller Kristi attityd, 

som gav sitt liv för församlingen. Därför har 

misstro utvecklats trots att bägge strävar mot 

samma mål. 

Den anglikanska kyrkoherden John Stott 

säger:

- Spänningen mellan den parakyrkliga 

organisationen och församlingen är den 

urgamla spänningen mellan auktoritet 

och frihet. Ett missionsarbete oberoende 

av församlingen är dåligt, samarbete med 

församlingen är bättre, en tjänst som kan 

liknas vid ”församlingens förlängda arm” är 

det bästa!

Är Gå ut mission en parakyrklig 

organisation? Svaret är självklart att så 

är fallet. Vi existerar parallellt vid sidan 

av de nordiska församlingarna. Men, vi är 

tacksamma för att vi samtidigt får lov att vara 

församlingarnas förlängda arm ut i mission! 

Vår styrelse består av pastorer som betjänar 

församlingar. Vi startar lokala församlingar i 

Sverige och samarbetar omkring kampanjer 

och församlingsplantering med de etablerade 

kyrkosamfunden i Sverige.

På missionsresorna finns ofta ledarteam 

från nordiska församlingar med och vi har 

22 stödförsamlingar bakom arbetet. Våra 

kampanjer i utlandet genomförs uteslutande 

på kallelser och initiativ från kyrkorna och 

samfunden i dessa länder. Evangelisterna 

besöker helg efter helg etablerade församlingar 

i norden där man genom förböner och kollekter 

sedan sänds ut  till världens onådda. Vi 

driver månadsbibelskolor som styrker lokala 

församlingar på alla plan. Vår verksamhet 

handlar hela tiden om församling och utgår 

från en församling för att resultera i en 

annan församling! I augusti håller vi tex en 

kampanj i Kongo på förfrågan av Svenska 

Missionskyrkan! Tack gode Gud!

Men innan dess är det mycket som ska 

göras. Kampanjer, församlingsplanteringar, 

pionjärlinjen vi driver med 8 elever och för att 

inte tala om alla helger i nordens församlingar 

där människor söker frälsning, blir helade och 

befriade. Själv reser jag nu till Bangladesh för 

att träna församlingsplanterare och hålla en 

kampanj. Ytterligare tre kampanjer ska hållas 

denna vår. Men pengarna är slut. Vi behöver en 

omedelbar och kraftig förstärkning med hela 

100.000:- för att inte kollapsa. Kristi kropp - 

hör Guds ord:

Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och 

går till verket med starka armar. För den 

betryckte öppnar hon sin hand, hon räcker ut 

sina armar mot den fattige. (Ords. 31:20) 

En förlängd arm - det är det bästa! Guds 

välsignelse.

TACK FÖR DITT STÖD

EN PARAKYRKLIG ORGANISATION?! 

Föreståndare Gå ut mission
Rickard Lundgren

DIN AKTIEVINST
- SKATTEFRI
TILL MISSION!

GÖR SÅ HÄR:

1. Bestäm före 
bolagsstämmorna vilken 
aktieutdelning Du vill 
donera. 

2. Banken har specifik 
blankett som de hjälper 
Dig att fylla . 

3. Spara kvittot. Det ska 
bifogas i deklarationen 
påföljande år.


