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I 15 år har den Evangeliska kyrkan i 
Kongo bett Svenska Missionskyrkan 
att sända evangelister som kan 
hålla kampanjer i Kongo. Gå ut 
mission fick därför under 2008 
förfrågan från SMK om att delta i 
en framtida kampanj. 2009 träffade 
Jonas och Rickard Evangeliska 

kyrkan i Kongos missionsföreståndare. 
Därefter besökte Rickard i februari 
under fyra dagar staden Kimpese för 
att instruera församlingarna i deras 
kampanjförberedelser. I augusti reste 
Carl-Olov Hultby och Rickard Lundgren 

Sedan slutet av 1800 talet har Svenska 
Missionskyrkan sänt missionärer till de 
båda Kongolesiska nationerna i centrala 
Afrika. Enträget arbete har resulterat i att 
de kristna idag är i majoritet i länderna. 

ut som Svenska Missionskyrkans 
evangelister i en femdagars kampanj. 

Det var fest och förväntan bland 
kampanjens deltagare. Som mest samlade 
vi drygt 5000 människor och hundratals 
av dem var barn och tonåringar. Runt 
fotbollsplanen gick en fyra meter hög mur 
som var helt fullsatt av tonåringar som 
fick ta del av evangeliet om Jesus. Många 
körer från de olika kyrkorna deltog och ett 
50-tal pastorer fanns på plats. De troende 
i Kongo har långa möten. De sitter hela 
dagen, från nio till sena kvällen, nästan 
utan något matintag och lyssnar till olika 
förkunnare, gör offergång (ger kollekt) 
håller nattvard, men får framför allt 
aldrig nog av att lyssna till sina olika 
körers speciella ”Kilombosång” - en 
entonig urgammal sångstil där texten 
ofta upprepas om och om igen. Men vilka 
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ÄNNu ETT SAMARBETE MEllAN  

missionskyrkan och 
Gå ut mission

texter! Jesus befriade mig från synden, 
Jag är ren i Jesu blod, Satan är besegrad, 
Anden leder och tänder mig osv. 

Med i kampanjen fanns också ett 
modernt lovsångsteam från huvudstaden 

Carl-Olov Hultby och Rickard lundgren



I slutet av juni besökte jag det allt 
mer expanderande och växande 
missionsarbetet som Gå ut mission 
får vara med och möjliggöra i det 
nästan helt muslimska Guinea på 
Afrikas västkust. Syftet med besöket 
var att få utvärdera arbetet genom 

att möta och samtala med en del av de 
pastorer som vi genomfört kampanjerna 
tillsammans med, samt ge ledarträning 
och själavård till den koordinator som Gå 
ut mission har fått i Guinea. Han heter 
Oury Sow och har successivt tränats 
och instruerats av evangelist Jonas 
Andersson nästan varannan vecka under 
de senaste två åren. Detta har gjort att 
den ena efter den andra kampanjen, med 
varierade resultat har kunnat genomföras 
i städerna Kindia, Kamsar, Koundara, 
Dubreka, och Kissidougou. Under de här 

kampanjerna har åtta av Gå ut missions 
evangelister och medarbetare samt sex 
av Pionjärlinjens elever hunnit med att 
besöka landet. Herren har verkat på 
denna nation.

Det var mycket inspirerande att få 
besöka några av pastorerna som tagit 
hand om resultaten efter kampanjerna. 
De kunde alla vittna om hur 
deras församlingar hade vuxit 
med mellan 50 - 100% efter en 
kampanj. Det pratades fortfarande 
om helandena som hade skett i 
mötena och inte minst de svenska 
evangelisternas hängivenhet hade 
gjort ett starkt intryck hos många. 
Pastor Dorian berättade lyckligt 
om hur många muslimer hade 
börjat besöka församlingen flera 
månader efter kampanjen därför 

att de blev nyfikna när dubbelt så många 
människor mot förut började samlas till 
gudstjänst. Pastor Joseph hade tidigare 
bara en rishög som kyrka och skolsal, men 
tack vare de många nya medlemmarna 
hade han beviljats en pengagåva från 
pingströrelsen i USA för att bygga en 
kyrka och väggarna var redan uppe när 
jag besökte honom. 

En ung pastor uttryckte så tacksamt:
- Efter kampanjen går vi kristna med 

höjda huvuden genom gatorna. Folk 
känner en gudsfruktan när de inser att vi 
tjänar den Gud som skakade vår stad med 
frälsning och under för 1,5 år sedan! En 

verkar. De kommer i hänryckning. Dansar 
i Anden. Skriver under Andens kraft 
profetiska budskap i sanden som andra 
får gåvan att tyda, och en erkänd kristen 
ledare drömde en natt att en hemsk 
bussolycka skulle ske, vilket det också 
gjorde ett dygn senare. Jag var tagen 
av denna andliga frihet och förnyelse 
som missionskyrkans ”systerkyrka” i 
Kongo fortfarande lever i. De svenska 
missionärerna och de kongolesiska 
ledarna menade att detta var en unik 
kampanj i det att så många människor 
sökte frälsning och så många kunde vittna 
om helande under bara 5 möten.

Carl-Olov och jag tror att den här 
kampanjen och pastorerna fick en stark 
förnyelse och inspiration när det gäller 
fortsatt evangelisation av Kongo.

Fullträff - Bingo i Kongo!

Kinshasa som var rikskändisar genom 
sina musikvideos på Kongolesisk TV. 
Det var uppmuntrande att få möta 
kändisar och talangfulla musiker som 
med tårar tjänade Jesus av hela hjärtat. 
Två av kvällarna kom även den kristne 
guvernören för den provinsen vi befann 
oss i, Bakongo. Han var så välsignad av 
kampanjen att han offentligt gav 2000 

dollar till våra möten!
Mitt på fotbollsplanen där vi hade 

mötena hade man rest ett högt kors, som 
så många svenska kristna lägergårdar 
även ofta har. Det var starkt att varje 
kväll få göra en inbjudan till dem som 
ville ta emot Jesus att gå fram och nästan 
fysiskt ”omfamna det urgamla kors” som 
sången lyder. Varje kväll var det flera 
hundra som sökte frälsning vid korset 
och sammanlagt var det 1794 personer 
som registrerades som frälsningssökande 
av medarbetarna som arbetade med 
uppföljningen. Dessa personer hade 
då alla fått sitta ned efter mötet i ett 
närliggande hus för andlig vägledning 
och registrering till dopklass. Många blev 
också helade och visade gärna detta med 
att lyfta sin hand som tecken på att man 
blivit botad. Men bara ett 20-tal vågade 
sig upp på scenen för att vittna om sitt 
helande. 

De troende i Kongo räknar med att 
den Helige Ande kommer över dem och 

KAMPANJ I KONGO

Hundratals barn deltog i kampanjen

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

hållbara resultat 
efter fem kampanjer 
i det onådda Guinea

Oury Sow och Rickard lundgren
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av nyfrälsta människor med muslimsk 
bakgrund planteras, växte sig bara 
starkare för varje nytestamentligt brev vi 
tog itu med. Ödmjukheten, förkrosselse 
och ett stort beroende av Gud, i allt vi 
företar oss, blir tydligt märkbar när man 
ägnar timmar i bön tillsammans.

Jag vill härmed lägga fram Oury som 
ett viktigt böneämne för dig som läser 
detta brev. Han har en nyckelroll och 
behöver mycket nåd, visdom och kraft 
från Herren för att kunna fortsätta att 
lägga upp nya kampanjer.

del hade fått 50 nya medlemmar, andra 
upp emot 100 nya medlemmar. En helt 
ny församling med över 100 nyfrälsta 
människor hade t.o.m. fått se dagens ljus 
bara dagar efter kampanjen i Kisidougo.

Långt ifrån hälften av alla dessa 
nyomvända har döpts ännu, då man i en 
muslimsk kontext vill få jobba igenom den 
kristna trons grunder rejält och ge god 
lärjungaträning innan man tar upp den 
kamp och ibland förföljelse som inträffar 
efter eller vid dopet. Oury har idag tagit 
hand om 6 unga män som i de olika 

kampanjerna har fått fly för sina 
liv för att inte dödas av sin egen 
släkt då de bestämt sig för att följa 
Jesus och inte Muhammed. Det 
råder också en stor ovana bland de 
troende att förhålla sig till skaror 

av nyomvända muslimer eller animister. 
Detta gör att man i en del tillfällen nästan 
blir som handlingsförlamad inför den 
enorma arbetsmängd som nu tornar 
upp sig för de guineanska pastorer, 
diakoner och evangelister. Det är i den 
här frågan som mycket ansvar vilar på vår 
kontaktperson Oury Sow.

Under fyra dagar samtalade, bad och 
läste vi Bibeln från tidig morgon till sen 
kväll. Längtan efter att få se nya friska 
och livaktiga församlingar som består 

KAMPANJ I GuINEA

”De svenska evangelisternas 
hängivenhet hade gjort ett starkt 
intryck hos många”

intensiv sommar för miriam och johnny
Gå ut missions norska evangelister, 
Miriam och Johnny var denna sommar 
huvudtalarna på missionskonferensen 
Barnabas i Budapest, Ungern. Gå ut 
mission har sedan år 2000 deltagit 
vid flera tillfällen i denna konferens i 
östueropa. Miriam och Johnny har även 
denna sommar varit initiativtagare till 
en missionsresa med en buss full av 
ungdomar från deras hemförsamling. 
Det har varit en händelserik sommar för 

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

familjen Pettersen.

unGern I slutet av juli var vi 
inbjudna som förkunnare till det 
årliga ungdomslägret ”Barnabas” för 
östeuropeiska ungdomar. Det är samtidigt 
en missionskonferens för missionärer 
från Ungern, Rumänien, Ukraina, Serbien 
och andra östeuropeiska länder. Flera 

Många möte Gud under årets ”Barnabas”
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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
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 Oktober Agape, Katrineholm
- Andreas Cucca 

28 Oktober Arboga Pingstförsamling
- Andreas Cucca 

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

november
8-15  Kampanj i TOGO
- Jonas Andersson

19-20 Ålesunds missionsförsamling, 
Norge - Rickard Lundgren

19-21 November Missionskyrkan 
Oskarshamn - Andreas Cucca 

30 November lP-möte Pingstkyrkan 
Skövde - Andreas Cucca

KAlENDER

 

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

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Detta nyhetsbrev är 
sponsrat och skapat av:

.se

evangelister från Gå ut mission har genom 
åren besökt konferensen, och det märktes 
att de hade gjort intryck; många talade 
om de ”tokiga” svenska evangelisterna, så 
vi kände att vi hade ”stora skonummer” 
att fylla upp! 

Vi hade undervisning på dagarna om 
saker man bör känna till för att resa 
ut med missionsteam. Bland annat 
talade vi om att Jesus sänder ut oss med 
makt, auktoritet och förmågan att göra 
lärjungar av alla folkslag. På kvällarna 

hade vi öppna möten med fokus på 
Den Helige Ande och överlåtelse till 
tjänst.

Under ett kvällsmöte kom en 
äldre dam fram på plattformen. Hon 
berättade att hon hade varit med om 
en allvarlig tågolycka för 17 år sedan, 
vilket hade gjort att flera nerver var 
skadade i nacken. Hon hade dagligen 
stora smärtor. Ansiktet sken som en 
sol när hon berättade att hon inte 
kunde känna några smärtor mer, utan 

var fullständigt helad! På konferensens 
sista dag blev deltagarna utsända genom 
förböner för att i olika team missionera 
fem östeuropeiska länder.

holland I början av augusti var 
det dags för den årliga teamresan för 
ungdomarna från vår hemförsamling, 
Betania. Totalt var det 48 anmälda i 
åldern 13-24 år. En del hade tidigare 
erfarenhet, andra var helt färska. Det var 
t.o.m några ofrälsta med på resan och sex 

TACK FÖR DITT STÖD

av dessa klarade inte att stå emot kraften 
i evangeliet, utan tog emot Jesus som sin 
frälsare under resan! 

Det hela startade med att peppa teamet. 
Flera av ungdomarna gjorde viktiga val 
som kommer att märka dem för livet. 
Vi gatuevangeliserade i Holland samt 
höll möten i flera församlingar. Ett av 
målen för resan var att visa ungdomar 
att mission funkar i praktiken, det fick 
dom se vid flera tillfällen. Bl.a. fick vi 
leda en narkoman till frälsning mitt i 
Amsterdams områden för prostituerade. 
På bussen hem kom frågan om vart 
teamresan går nästa år…

Kära läsare av nyhetsbrevet: Tusen tack 
för trofast understöd! Ditt ekonomiska 
stöd är nu direkt med och sänder ut 
Andreas Cucca på kampanj i Bangladesh. 

Guds välsignelse dig!

En lycklig kvinna vittnar om helande efter förbön

Missionär
Miriam Nesse Pettersen
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