
...så att mitt hus blir fullt!
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Mary Woodworth Etters vision om att 
evangelisera hela USA genom att plantera 
massor av nya kyrkor.

Jag blev helt uppslukad av häftets 
innehåll. Till dess hade jag bara kämpat 
och bett för ”enhet mellan kristna” och 
var övertygad om att enhet handlade om 
att alla kristna en dag ska sitta i samma 
hus, sjunga samma sånger och höra 
samma predikan – då är det ”enhet!” 
Men i den atmosfär och Gudsnärvaro 
som rådde i Vineyardkonferensen tog 
jag utanför konferensen ett stort och 
mycket avgörande personligt beslut om 
att mitt liv skulle handla om att skapa 

Gå ut mission använder mycket av sin tid, 
sina resurser och sina medarbetare i att 
plantera nya församlingar i Sverige. Redan 
1990 upplevde organisationens grundare, 
Rickard Lundgren på en Vineyard 
konferens i Göteborg hur Herren lade på 
hans hjärta att han skulle få vara med och 
plantera nya församlingar i Sverige.

förutsättningar så att, så många som 
möjligt, nya församlingar kan grundas 
och att nya människor kommer till tro på 
Jesus i dessa!

Enhet är när kristna tror på samme 
Jesus Kristus. Mera enade går det 
inte att bli! I Honom är vi ett. När vi 
tillsammans tror på Honom uppfyller 
vi hans översteprästerliga bön om 
enhet i Johannes evangelium. Ju fler 
församlingar vi har desto större blir 
denna enhet av alla människor som tror 
på Jesus, Amen!

Läs om alla planteringar på nästa sida!

FÖRSAMLINGSPLANTERING  

Jag minns som igår den stunden när 
jag för 20 år sedan gick på toabesök 
under ett seminarium om helande 
med John Wimber. På vägen tillbaka 
in i Lisebergshallen fastnar jag för ett 
litet häfte vid namn ”Churchplanting” 
som fanns i en anspråkslös 

boksnurra. Jag köpte nog aldrig häftet, 
utan ”skumläste” det under 20 min och 
ställde sedan tillbaka det(!) Häftet var 
egentligen bara en grov beskrivning över 
hur den amerikanska pingströrelsen 
The Foursquare Church arbetar utifrån 
sina två kvinnliga grundare, evangelist 
Aimee Semple McPherson och aposteln 
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FÖRSAMLINGSPLANTERING I SVERIGE

KATRINEHOLM 2002 inleddes utifrån Gå ut mission 
en dialog med Pingstkyrkan i Katrineholm - där Rickard 
och Karin Lundgren var medlemmar - om att starta 
en ny församling i staden vid namn Agape. Under ett 
församlingsmöte hösten 2003 sände och välsignade 
ledningen  i Pingstkyrkan familjen Lundgren och 
ytterligare en familj att på flyttningsbetyg gå vidare i 
arbetet med orden ”Går det inte är ni alltid välkomna hem!” 

2004 insattes församlingens förste pastor och sedan dess 
har antalet medlemmar gått både upp och ner. I skrivande 
stund insätts Hemen Derki som pastor tillsammans med 
sin hustru Irena. Församlingen består idag av 20 personer, 

både äldre och yngre med en 
relativt låg medelålder på bara 
runt 30 år.

agapekatrineholm.se

SÖDERKÖPING Utifrån Svenska Missionskyrkans och Gå 
ut missions initiativ startades ett församlingsplanterande 
arbete vid namn Lifechurch under hösten 2008 i den 
östgötska kuststaden Söderköping. Under våren 2009 
flyttade Gå ut missions medarbetare - och tillika 
medlemmar i Agape Katrineholm - Linnea och Andreas 
Holm med sina barn till Söderköping.

Utifrån deras kallelse och vision om att få se en 
församling bildas i Söderköping genomförs nu olika former 
av evangelisation och kontaktskapande verksamhet. 
Några människor har kommit till tro på Jesus och en liten 
kärngrupp runt familjen håller på att ta form.

l ifechurch.se

SKÖVDE Sedan 2007 har Gå ut mission stått i relation till 
församlingen Bönens Hus i Skövde. Församlingen har varit 
en av de främsta understödjare som Gå ut mission har haft 
och vi har fått bistå med förkunnelse, undervisning och råd.

Under åren 2009 och innevarande år har Gå ut missions 
ordförande Per Marklund varit församlingens anställde 
pastor och Rickard dess ordförande. Från och med 
försommaren har Gå ut missions evangelist Andreas Cucca 
flyttat till Skövde och installerats som församlingens 
föreståndare.

Församlingen heter numera Grace Skövde.

gracenet .se

ESKILSTUNA Utifrån Gå ut mission och församlingen i 
Katrineholm startades år 2006 ett församlingsplanterande 
arbete i Eskilstuna. Människor kom till tro och 2007 kom 
Gabriel Blad in som medarbetare. Från och med 2008 
leder han och hustrun Maria tillsammans med ytterligare 
några medarbetare församlingen Agapekyrkan vars 
regi och stöd idag sker utifrån Svenska Missionskyrkan. 
Bortsett från ledargruppen har de flesta av församlingens 
medlemmar kommit till tro på Jesus genom församlingens 
evangelisation och flera har döpts. Församlingen får idag 
betjäna 25-30 människor genom att vara ett andligt hem 
för dem.

agapeeskilstuna.se

LINKÖPING Utifrån Svenska Missionskyrkans initiativ 
anställdes år 2008 Rickard Lundgren i Linköpings 
missionsförsamling för att lägga grunden för ett 
församlingsplanterande arbete i den nya stadsdelen 
Ekängen. I detta nybyggarområde med exklusiva villor och 
massor av barn (35% av invånarna!) har Rickard och flera 
av Gå ut missions evangelister, enträget fått samla en grupp 
troende som idag når ut till sina grannar. De samlas till bön 
och bibelstudium i sex olika hem och på söndagarna till 
gudstjänst i skolans matsal.

I skrivande stund har Rickard just avslutat sin 
anställning och överlämnat arbetet till pastor Christina 

Törnberg som tack vare Svenska 
Missionskyrkans stöd har flyttat 
in i Ekängen med sin familj.

ekängen.nu

NORRKÖPING Utifrån Svenska Missionskyrkans initiativ 
har Rickard under hösten 2010 åter blivit deltidsanställd 
i Östra Götalands distrikt för att arbeta med ett 
församlingsplanterande arbete i Norrköping i stadsdelarna 
Hageby och Navestad.

Enligt trendforskarna kan hälften av Europas nationer 
om bara 40 år vara ledda av muslimska regeringar 
pga invandringen och storleken på dessa barnfamiljer, 
hand i hand med västvärldens demokrati, globalisering, 
sekularisering och pluralistiska synsätt. Därför är visionen 
för arbetet i Hageby/Navestad att grunda en multietnisk 
församling för att kunna nå ”nysvenskarna.”

Be för oss!



Flickan blev botad från förlamning

uttryck för den andliga längtan som dessa 
människor bär på.

Deras hjärtan var öppna när vi sedan 
tog vid och förkunnade evangeliet. 
Responsen lät inte heller vänta på sig. 
Varje kväll gick hundratals människor 
fram för att be med i bönen om att ta 
emot syndernas förlåtelse . Varje kväll 
ökade också antalet personer som deltog 
på mötena. Sista kvällen var uppemot 
tretusen personer samlade. 

Sista kvällen var nog också resans 
höjdpunkt. Det blev en värdig avslutning 
på en lyckad kampanj. På mötena 
under kampanjen var det uppemot åttio 
procent kvinnor representerade så när 
Anna-Sara Johanson, ungdomspastor 
i Pingstkyrkan i Älmhult, gick upp på 

KAMPANJ I BANGLADESH

Vid första kvällsmötet hade cirka 
sexhundra personer mött upp. Många 
hade nog ingen aning om vilken 
tillställning de hade kommit till eller 
vad som väntade dem. Vi predikade 
med glädje och övertygelse om 
Guds kärlek och Jesu död på korset. 

Hundratals gensvarade på inbjudan och 
vid bönen för sjuka rörde Gud vid många 
människor.

På morgonen dagen efter hade vi 
undervisning för ledare och andra som 
är på väg in i tjänst. Dessa personer har 
överlåtit sig och bestämt sig för att vara 
med och nå sitt land med evangeliet. Det 

är alltid lika inspirerande och berikande 
att få möta syskon från andra länder och 
kulturer. Trots motstånd och svårigheter 
håller de fast vid sin kallelse att tjäna 
Jesus. Under fyra dagar undervisade vi 
dem i ledarskap och hur man läser och 
studerar Bibeln. Efter varje pass hade 
vi också en bönestund då vi bad för 
varandra. Vi uppmuntrade dem att vara 
frimodiga vittnen för Gud i Bangladesh. 
En del av dem fick också personliga 
hälsningar in i sina liv.

Jag har varit på många kampanjer 
tidigare och det som slog mig den här 
gången var att det var ett sådant lugn och 
en sådan frid på kampanjplatsen. När 
lovsångsteamet tog vid för att tillbe och 
upphöja Gud var alla med på noterna. De 
sträckte sina händer mot himlen och det 
kändes som de gjorde allt för att delta 
i lovsången, även om de aldrig sjungit 
sångerna tidigare. För mig blev det ett 

ETT FOLK SOM 
STRÄCKER SIG 
MOT GUD

A
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I början av maj drog Henrik Thornell och 
ett team från Johanneskyrkan Kornhill 
i Halmstad med pastor Reine Jansson i 
spetsen till norra Bangladesh för ännu 
en kampanj där. Det var ett laddat och 
förväntansfullt gäng som kom till en liten 
plats utanför staden Panc Bibi.

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!
Vi erbjuder även autogiro. Maila till info@
gautmission.org din adress så skickar vi blankett!



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

SEPTEMBER

30 aug - 7 sep Kampanj i Sri Lanka
- Jonas Andersson

3 - 4  Kickoffhelg med Restore 
(Pingstkyrkan Norrköping)
- Andreas Cucca 

4  Vårgårda möten
- Rickard Lundgren

5 Agape Eskilstuna 
- Henrik Thornell

13 Arboga Pingstförsamling
- Henrik Thornell

23 - 26  ACE konferens
- GUMs evangelister

28 Fjällstugan Jönköping
- Rickard Lundgren

OKTOBER

1-8 Möten Island
- Jonas Andersson

8 - 11 Möten Finland
- Jonas Andersson

5-9  Kampanj Bangladesh
- Andreas Cucca 

8-10 Johanneskyrkan Åtvidaberg 
- Rickard Lundgren

15-17 Pionjär10 Fiskebäck
- Andreas Cucca

23 – 24 Kvällsmöte och
Gudstjänst i Bergstena
- Jonas Andersson

24 Agape, Katrineholm
- Andreas Cucca 

28 Arboga Pingstförsamling
- Andreas Cucca 

29-31 ”Face to face” konferens, 
Equmenia i Skövde 
- Rickard Lundgren

NOVEMBER

8-15  Kampanj Togo
- Jonas Andersson

19-20 Ålesunds missionsförsamling, 
Norge 
- Rickard Lundgren

19-21 Missionskyrkan Oskarshamn
- Andreas Cucca 

30 LP-möte Pingstkyrkan Skövde
- Andreas Cucca

KALENDER

 

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

TACK FÖR DITT STÖD

scenen sken kvinnornas ansikten upp 
på ett speciellt sätt. Och Anna-Sara 
sparade inte på krutet utan förkunnade 
evangeliet sprudlande glad och full av 
energi. 

När det var dags för människor att 
berätta vad som hänt efter bönen för 
sjuka verkade vittnesbörden aldrig ta slut. 
Sextio personer berättade om hur de hade 
blivit botade från olika slags krämpor. 
Vilken glädje det är att få vara med om 
detta! Men de som var mest glada av alla 
var nog medarbetarna som hade jobbat 
med kampanjen. De applåderade och 
jublade mest av alla. 

Vi tror att det är Guds tid för 
Bangladesh och att Gud vill använda 
dessa personer att dela evangeliet och 
utbreda Guds rike, så be gärna för dem. 

Ett stort tack till dig som gjort 
kampanjen i Bangladesh möjlig med ditt 
understöd.

...sa min svärfar till mig i bästa välmening 
när han 2002 hörde att Gå ut mission 
utöver det internationella missionsarbete, 
även skulle börja plantera församlingar 
i Sverige. Det var östgötsk visdom som 
han själv hade fått ta emot från de äldre 
när han i sin ungdom gick i tankarna att 
investera. Hade Gå ut mission sett till 
sin "egen läst" (strumpans överdel!) så 
hade vi inte nått längre än utanför 50 
skyltarna i Katrineholm. Men tack vare 
"din läst", kära läsare och medarbetare 
har vi under snart 10 år nått riktigt, 
riktigt långt ut. Både bland de onådda 
folken i världen med kampanjer, men 
också med uppstartandet av församlingar 
bland vårt eget folk. Just nu ser Gå 

ut missions budgetprognos för det 
närmaste halvåret, tyvärr riktigt dyster 
ut. Fantastiska kampanjer i Sri Lanka, 
Togo och Bangladesh står i fara att bokas 
av efter utskicket av detta brev. Jag har 
den tron att du som finns med och läser 
vårt nyhetsbrev, gör det för ett Gudomligt 
syfte. Nämligen att det ska vara din 
kanal ut med frälsning och helande bland 
världens miljarder som lever i fattigdom, 
sjukdom och mörker. 

Käre vän! Jag vädjar av hela mitt 
hjärta: sträck dig åtminstone så långt 
lästen räcker - och var med med din 
ekonomiska gåva och möjliggör mission 
hemma och borta! Tack för att du finns!

- Rickard Lundgren
Pastor och evangelist
Henrik Thornell

”STRÄCK DIG INTE 
LÄNGRE ÄN LÄSTEN 
RÄCKER”


