
...så att mitt hus blir fullt!
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Efter en lång resa från Skandinavien 

kom vi äntligen fram till Bangladesh. 

Vi tog en nattvila i Dhaka för att nästa 

dag bege oss mot kampanjplatsen. En 

bilresa som skulle ta åtta timmar blev 

tolv timmar. Men det gjorde inget, 

teamet var givetvis trötta men oerhört 

glada och förväntansfulla på att få se 

och vara med om vad Gud har planerat 

och tänkt för de älskade bengalerna i 

Kära medarbetare! I december månad 
åkte Johnny & Miriam Pettersen, Irena 
Derki och Johnnys moster Gunvor till 
onådda Karlihart i Bangladesh. Vi är glada 
över att kunna säga att kampanjen bar 
frukt i form av gensvar till evangeliets 
budskap, helandemirakler, uppmuntran 
och styrka bland troende för fortsatt 
arbete att sprida evangeliet bland sitt folk 
och att träna lärjungar.

Karlihart i Norra Bangladesh.

På den första kampanjkvällen var 

det ungefär 400 människor samlade. 

Förväntningarna var höga för vad som 

skulle ske just den kvällen! Johnny 

predikade evangeliet med en stor passion 

för folket. När inbjudan gavs till att ta 

emot Jesus som sin frälsare var det en 

vacker bild man fick skåda när över 300 

människor tog sina första steg till ett liv 

med Jesus.

A
v Irena D

erki

LYCKAD KAMPANJ    

OM GUD ÄR FÖR OSS, VEM 
KAN DÅ VARA EMOT OSS?!

UNDERVISNING FÖR IPMI-ELEVER

Varje dag onsdag-lördag hade vi lektioner 

för IPMI-klassen. Denna grupp tränas 

vid varje kampanj av evangelisterna till 

nationella församlingsplanterare 

 Synskadad flicka fick sin syn tillbaka

IPMI-elev

Suklal Kisko

Jag bor i Biranpour området. Jag började att gå 

på IPMI för ett år sedan. Jag lär mig nya saker på 

IPMI-lektionerna om Guds ord. Det har hjälpt mig att 

predika för mitt folk. Min dröm och längtan är att nå 

mitt folk med Guds evangelium.



K AMPANJ I  BANGL ADESH

i Bangladesh. Denna vecka var det 

helande, lärjungaskap och förvaltarskap 

som skulle undervisas för dessa 

blivande församlingsplanterare och 

uppföljningsarbetare. När Johnny 

undervisade om helande var eleverna med 

och lyssnade med stor längtan, för att 

senare på kampanjkvällarna praktisera 

det de hade lärt sig. Irena och Miriam 

undervisade om förvaltarskap respektive 

lärjungaskap och eleverna var med och 

fick med sig alla punkter för att kunna 

praktisera dem på de olika områdena i 

livet. Tolken tackade och sa att det behövs 

mer av den här typen av undervisning i 

Bangladesh!

JESUS HELAR

Många helande mirakler skedde 

under kampanjen. En kvinna som var 

halvsidesförlamad blev fullständigt helad 

när hon bad till Jesus. En man kunde 

inte gå utan sin käpp, men efter bön till 

Jesus slängde han sin käpp och gick hem 

glad efter mötet! En kvinna som hade en 

tumör lika stor som en pingisboll blev 

helad. Det var ca 50 helandevittnesbörd 

på scenen under hela kampanjen! 

MÖTET FÖRDRÖJS

Innan Johnny skulle upp för att predika 

den tredje kvällen kom två muslimska 

ledare och krävde att mötet skulle ta 

en halvtimmes paus pga. de muslimska 

böneutropen. Det blev en diskussion kring 

detta och vi var tvungna att skjuta upp 

mötet med en halvtimme. I det mänskliga 

undrade vi: Hur ska det här gå, kommer 

folket att stanna kvar på kampanjplatsen 

under en halvtimmes tystnad?

Men Gud är god! Vi är utsända 

på Hans uppdrag. Det blev en 

fantastisk kampanjkväll! 800-900 

människor var samlade den kvällen 

och ca 350 gensvarade till evangeliet. 

Folket stannade och det blev härliga 

helandevittnesbörd om vad Jesus hade 

gjort. En muslimsk kvinna var döv på 

vänstra örat och efter bön till Jesus 

kunde hon höra klart. Många med 

nedsatt syn blev helade och kunde 

se tydligt efter att de bad till Jesus 

Kristus vår Herre!

Själv predikade jag den fjärde 

kvällen. Då var över 1000 människor 

samlade. Ungefär 350 människor 

skrev på uppföljningslappar om att de 

tagit emot Jesus för första gången i 

sina liv. Även den kvällen blev många 

helade från nedsatt syn. En flicka som 

var brännskadad blev fullständigt 

helad och all brännskada försvann 

när hon bad till Jesus. Med Johnny 

som ”coach” vid min sida 

fick jag lära mig många 

nya saker som kommer att 

vara användbart i framtida 

kampanjer.

På den sista 

kampanjkvällen var över 2000 

människor samlade. Flera 

hundra kom fram för att ta 

emot Jesus som sin Herre och 

frälsare, trots att Johnny var 

tydlig med att inbjudan enbart 

gällde de som aldrig hade sagt ja 

till Jesus tidigare.

EN LYCKAD KAMPANJ

Vi är oerhört glada över att kunna 

meddela att 1652 människor har 

skrivit på uppföljningskorten 

under hela kampanjen, och att 

dessa kommer att följas upp och ges 

lärjungaträning av personer som har 

blivit utvalda för den uppgiften. Vi är 

tacksamma till vår Herre över alla de 

människor som blivit helade under 

kampanjen.

Tack vare ditt stöd och din gåva har det 

varit möjligt för oss att ta oss an detta 

uppdrag; att predika evangeliet för folket i 

Karlihart i Bangladesh. För om Gud är för 

oss, vem kan då vara emot oss?!

Jag bor i närheten av Karlihart. Jag 

tycker att det ska bli bra att arbeta 

här. Jag ser fram emot att arbeta med 

uppföljningen. Jag har varit kristen i tio 

år. Min längtan är att se fullföljelsen av 

missionsbefallningen i mitt land. Att vi har 

haft kampanjen här i Karlihart har varit 

en ny erfarenhet för mig, det är många 

muslimer som är positiva och det har varit 

en välsignelse för oss. De lokala kristna 

har varit med under kampanjen och de 

har stöttat oss i Kampanjarbetet. Många 

kommer komma med i församlingar.

IPMI-elev

Aroti Hembrom

”1652 människor har skrivit 
på uppföljningskorten under 
hela kampanjen”

Din missionär
Irena Derki

Miriam undervisar IPMI-klass

Synskadad kvinnan botad

Elever i IPMI



Emma Makhoul och Mathilda Fridlund 

gör sin praktik i församlingsplanteringen 

i Katrineholm men är även med på 

onsdagskvällarna i en mångkulturell 

församlingsplantering i Norrköping. 

Jonathan Olsson gör sin praktik i 

församlingsplanteringen i Eskilstuna och 

gör följande utlåtande om sitt nuvarande 

pionjärår:

- De fyra senaste åren har jag suttit 

på en arbetsplats och undrat om det 

verkligen var detta som var meningen 

med mitt liv. När Gud kallade mig att gå 

Pionjär så förstod jag att så inte var fallet. 

Sakta, men säkert har jag börjat att hitta 

tillbaka till den längtan som drev mig 

för flera år sedan; att få se människor 

komma till tro och vara med i arbetet för 

Guds rikes utbredande - i Sverige och i 

världen. Pionjärkursen spelar en stor roll 

i detta. Jag får hjälp att bli utrustad till 

tjänst - både genom teori och praktik i 

en nystartad församling. De kommande 

missionsresorna är också något jag ser 

fram emot med mycket spänning. Året på 

PIONJÄR

Pionjär hjälper mig att växa och det tackar 

jag Gud för.

SPÄNNANDE MISSIONS-

PRAKTIK VÄNTAR

På dessa orter finns eleverna aktivt med i 

våra församlingsplanteringar och tjänar 

på olika sätt. De hjälper till i gudstjänster, 

leder bönesamlingar, deltar i Alphaarbete, 

predikar, leder lovsång och evangeliserar 

på olika sätt. Emma säger: 

- Pionjär är ett utmanande år där man 

får lära känna sig själv, sina gåvor och 

Gud! Man får gå ut ur sin bekvämlighet 

för att möta nya människor!

Förutom praktiken får de också 

praktisk och relevant undervisning 

två tillfällen i månaden i Katrineholm 

av Gå ut missions evangelister och 

medarbetare. Där får de lära sig 

mer om församlingsplantering och 

kampanjmission men även kyrkohistoria, 

omvärldstrender, ledarskap, hur man 

utformar en predikan och många andra 

ämnen.

Under våren väntar tre veckors 

missionspraktik i Guinea där eleverna 

kommer att få vara med på en av Gå ut 

missions kampanjer. De kommer också 

ha egna mindre möten och samlingar där 

de får undervisa troende och predika för 

dem som inte tidigare hört evangelium. 

Förra årets pionjärklass vittnade om att 

missionsresan var en oförglömlig resa 

med många nya spännande upplevelser.

”PÅ PIONJÄR FÅR JAG TESTA 

MINA VINGAR”

Vi tror att vår Pionjärutbildning är en 

PIONJÄR - EN VÄXTPLATS
I augusti fick vi tre nya elever till vår pionjärkurs som vi driver tillsammans med Team 
Med Uppdrag i Aneby. Det är tre inspirerade elever motiverade till att lära sig mera och 
sugna på att få vara med i pionjärt missions och församlingsarbete.

Mathila och Emma

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 din adress till info@gautmission.org
så skickar vi blankett!



NYA KAMPANJ-
MÖLGHETER I

SRI LANKA

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

JANUARI
26 Lidingö Folkhögskola NFU-dagar
- Rickard Lundgren

28-30 Kristiansand, Norge 
Salemkirken - Rickard Lundgren

30 Nxt Church Göteborg
- Andreas Cucca

FEBRUARI
3 London, ACE - Rickard Lundgren

4-6 Oskarshamns 
Missionsförsamling
- Jonas Andersson

14-21 KAMPANJ SRI LANKA
- Jonas Andersson

18-20 Froland, Norge 
Misjonsmenigheten
- Rickard Lundgren

MARS
4-5 Passion 2011, Missionskyrkan 
Nässjö - Andreas Cucca

4-6 Oskarshamn Missionskyrkan
- Rickard Lundgren

5 årsmöte Gå ut mission

9-13 Hægeland, Norge Luthersk 
Frikirke - Rickard Lundgren

11-14 Finland - Jonas Andersson

23-25 utbildningsdagar SMK 
församlingsplanterare i Mölndal

APRIL
11-18 april Kampanj i Bangladesh
- Rickard Lundgren

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

TACK FÖR DITT STÖD

väldigt god växtplats för den som längtar 

efter att växa i sin tro, utvecklas i sina 

gåvor och upptäcka Guds plan för sitt 

liv. I församlingsplanteringarna finns 

möjligheter till att tjäna på olika sätt och i 

undervisningen utmanas man till att våga 

pröva nya saker. Mathilda berättar:

- Jag har varit intresserad av mission 

länge och på Pionjär får jag testa mina 

vingar på riktigt inom mission samtidigt 

som jag får så bra undervisning om hur 

man gör det! Något av det bästa tycker 

jag är det mångkulturella mötet med 

människorna i Norrköpings stadsdel 

Hageby.

Pionjär drivs genom Liljeholmens 

folkhögskola och är en 

studiebidragsberättigad utbildning. 

Vi hoppas på en ännu större klass till 

nästa år. Så tipsa personer som du tror 

skulle vara intresserade av vår kurs. Mer 

information om den hittar du på vår 

hemsida: www.gautmission.org Jonathan

Kära understödjare! Ett nytt år har dragit igång med många 

kampanjmöjligheter i Afrika och Asien och många evangelisationstillfällen 

i de svenska församlingsplanteringarna. Jonas Andersson reser om två 

veckor till Sri Lanka för att hålla en kampanj i ett översvämningsdrabbat 

Sri Lanka tillsammans med Mikael Boman från svensk Pionjärmission. 

Vi vädjar om Ditt engagemang för den här kampanjen. Dina förböner och 

ditt ekonomiska stöd kommer att betyda allt för buddisterna i Sri Lankas 

fjällvärld som aldrig har hört talas om vår frälsare Jesus Kristus! Gud 

välsigne dig!


