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I över 20 år har jag med stor glädje 

och tacksamhet predikat evangelium, 

missionerat onådda länder och 

planterat församlingar. Det har aldrig 

varit lätt - men det har till slut nästan 

alltid gått till fantastiska segrar! 

Under den gångna hösten drabbades 

jag dock av uppgivenhet och missmod. 

Detta trots allt fler rapporter om 

framgång från de olika missionsfälten och 

allt fler vittnesbörd från människor här 

hemma i Norden om hur Gud använt Gå 

ut missions medarbetare till förvandling 

i deras liv. Och trots förböner och kraftig 

Kära medarbetare! Gå ut missions 
läsare av nyhetsbrevet har i över 10 
år fått ta del av hela 121 månatliga 
segerrapporter och underbara 
glädjeämnen. Vilken Gud vi har! 
Men samtidigt; om vi bara delar 
den sidan av arbetet kan bilden lätt 
bli skev, opersonlig och omöjlig att 
identifiera sig med. Därför vill nu 
Rickard Lundgren, Gå ut missions 
grundare och föreståndare den här 
gången få vara mycket personlig 
och även få dela sidor av kamp och 
uppgivenhet med dig. Det är en 
annan sorts segerrapport... 

hjälp av missionensunderstödjare och 

stödförsamlingar, blev jag mer och mer 

uppgiven och såg bara mer och mer 

meningslöshet, oavsett vad som skedde.

ARBETET STANNAR UPP
De sista åren har varit tuffa emotionellt. 

Flera av våra kontaktpersoner i 

utlandet har under den sista tiden 

varit igenom akuta hjärtoperationer. 

Uppföljningsarbetet efter alla kampanjer 

är helt beroende av dessa människors 

”helhjärtade” insats. Åter andra av dem 

har dött och fått gå före till vår Frälsares 

eviga himmelrike.

Vi saknar och sörjer med deras familjer. 

Andra har på kort varsel fått fly ut ur sitt 

land för sina liv och vänder sig till oss 

med vädjan om hjälp. Andra har fallit 

i sin tjänst och behöver rehabiliteras. 
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UTAN ORD NÅR  

BUDSKAPET TILL 
VÄRLDENS ÄNDE

Missionsarbetet får ofrivilliga avbrott. 

Det sätter spår i själen. Man förstår inte 

och börjar som bibelns Job att undra: 

Gud, jag trodde jag visste, men hurdan är 

du egentligen och när tänker Du gripa in?

SLITSAMT FÖRSAMLINGSARBETE
Vi planterar också församlingar i 

Sverige som efter några år blir överlåtna 

till församlingsbyggande pastorers 

ledarskap och omsorg. Pressen på dessa 

pastorsfamiljer har väsentligt tilltagit det 

senaste året. De har så få medarbetare. De 

kämpar med allt vad de har och är, varje 

dag, för att de små församlingsplantorna 

ska få fortsätta växa, vilket de också gör, 

så sakteliga. 

Men i och med tillväxten förstärks ännu 

mer den akuta bristen på medarbetare 

som kan ta hand om tillväxten. Man 
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hamnar fort i en negativ spiral. Som 

familj utsattes vi även under sommaren 

för en serie stölder i vårt hem och även i 

vår hemförsamling. Gå ut mission hade 

bristande ekonomi och låg efter med flera 

månadslöner till de anställda. Min hustru 

Karin föll illa på vårens is och blev helt 

sjukskriven pga. svåra ischiassmärtor. 

Hon genomgick senare en diskoperation i 

juli och återhämtar sig nu från den.

Jag började i slutet på hösten att 

fundera på min uppsägning till styrelsen 

för Gå ut mission. Inte för att jag inte 

längre trodde på Gud. Han är så självklar 

för mig, men när Hans omedelbara 

ingripande syntes dröja på alla områden, 

blev jag less. 

KOMPAKT MÖRKER
Flera bad för mig. Andra själavårdade. 

Allt hjälper. Men inte alltid omedelbart, 

och mörkret kändes kompaktare och 

tyngre för varje vecka allt eftersom hösten 

gick. Jag ville till slut inte tala mer. Jag 

ville inte vara en Ordets man. Någon 

annan skulle få sköta det. Då lät Gud 

själva himlavalvet vara Hans röst. 

Jag var i San Diego och var på grund 

av tidsskillnaden vaken på natten och 

tröttare på dagen. Jag tittade upp i den 

svarta natten på stjärnorna och insåg 

att Gud talar genom dem till alla jordens 

folk om Sin existens. Gud påminde mig 

om bibelordet i Psalm 19:2-5 som säger 

att Han på detta vis, varje dag, varje natt 

når ut till alla dessa onådda folk. I Mecka, 

i Alger, Phnom Penh, Hanoi, Ankara, 

Tokyo... till alla jordens ändar. 

En vila för min själ började 

ta vid omkring detta att 

Herren verkar till och med 

genom himlavalvet som 

saknar ord. Himlarna 

vittnar om Guds härlighet, 

himlavalvet förkunnar 

hans händers verk. Den 

ena dagen talar om det för 

den andra, den ena natten 

kungör det för den andra, 

utan tal och utan ord, deras 

röst hörs inte. De når ut över 

hela jorden, deras ord når till världens 

ände. 

FULLFÖR TJÄNSTEN
I slutet av november fick jag ett bibelord 

av en god vän i Norge som jag arbetade 

tillsammans med under nästan 8 år i 

Sarons Dal. Jan Arne Bjelland sände mig 

Kol. 1:25. Dess tjänare har jag blivit i kraft 

av det uppdrag Gud har gett mig för er 

räkning, att överallt predika Guds ord. På 

norska stod det: för att fullborda Ordets 

tjänst.

Den Helige Ande slog på ljuset i min 

mörka skalle. Jag insåg att jag behöver 

inte ta ansvar för allt och alla. Hur allt 

går eller inte går. Hur alla mår eller inte 

mår. Det är inte mitt verk utan Guds! Jag 

ska bara fullföra Ordets tjänst tills jag tar 

mitt sista andetag! Och det är ju det bästa 
jag vet! Vilken befrielse!

Jan Arne har i flera år, varje fredag, 

skickat mig och andra personer en kort 

e-mailhälsning och ett bibelord. Jan Arne 

är en väldigt glad man. Men han talar 

inte långa meningar. Han använder 

inte så många ord. Han är kanske inte 

predikanten vars röst hörs i kyrkornas 

talarstolar. Men ändå så når hans 

hälsningar från Guds Ord liksom 

själva himlavalvet ut över hela jorden, 

ja ända till världens ände! Jag kan inte 

upphöra att vittna om hur han ofta 

med profetisk precision sänder mig de 

rätta orden från Herren själv.

Organisationens ekonomi blev i 

slutet av det här året bättre än vad 

den någonsin varit. Uppföljningen går 

fram som bara den på alla håll och 

kanter! 

EN TJÄNST UTAN ORD
Vi människor fördömer så lätt gärna 

varandra fast vi inte vill. Men min egen 

son Lukas gör inte det. Trots att han pga. 

av sitt förståndshandikapp bara kan 

tala 3-4 ord, så förkunnar han Herrens 

händers verk dag som natt för alla jordens 

folk genom den han är. Lukas livsglädje är 

stor och han är fri från självfördömelse! 

Ingen människa på jord känner sig 

fördömd i Lukas närhet! Han har högsta 

hedersdoktorsgrad vid alla jordens 

universitet i att få människor att känna 

sig: erkända. Fariséerna flyr för sina liv 

vid blotta åsynen av hans leende!

Lukas har redan vid 9 års ålder fått föra 

människor till tro på Jesus, fått förmedla 

både fysiskt och själsligt helande till 

behövande människor. Var och varannan 

vecka rör han någon till tårar och får 

dem att fundera på Skaparen Själv. Han 

är en viktig tjänstegåva i Guds här som 

trofast varje söndag är med och bygger 

församlingen Agape Katrineholm. 

Lukas betyder: ”Strålande” och han 

är ofta föremål för Jan Arne Bjellands 

omsorgsfulla frågor och förböner. I 

min sons ansikte ser jag Guds händers 

verk och erinrar mig hur fantastisk 

himlen en dag kommer att bli. Inte en 

enda fördömande blick. Snacka om Up 

syndrom istället för Down…! Tack Jesus 

för livet, familjen, vänner, tjänsten, 

församlingen och alla understödjare!

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

Jan Arne Bjelland

Rickard med sin son Lukas



STÖDFÖRSAMLINGAR

NYA STÖDFÖR-
SAMLINGAR
FÖR GÅ UT MISSION 
Gå ut missions verksamhet ute i världen 

och i Norden förankras mer och mer 

för varje år i Kristi kropp. Kristna 

församlingar i en bred ekumenisk 

skala ställer sig bakom arbetet som 

stödförsamlingar och skapar genom sina 

förböner och ekonomiskt understöd en 

sund utsändning av organisationens 

evangelister.

Idag har organisationen 26 

stödförsamlingar. De två senaste är 

Oskarshamns missionsförsamling 

och EFS kyrkan i Halmstad. Här 

uttalar sig representanter från dessa 

två församlingar om sin roll som 

stödförsamling.

- Genom Gå ut mission 

är vi med och ger 

evangeliet till dem 

som ännu inte hört. 

Det är ett nödvändigt 

komplement till 

bistånd och social verksamhet som 

många kyrkor bedriver. Gå ut missions 

information är nära oss genom hemsidan 

och nyhetsbrevet. Uppföljningen med 

nya församlingar upplevs trovärdig. 

Besök av Gå ut missions evangelister 

ger inspiration för församlingen. Varje 

församling som blir stödförsamling till 

organisationen blir med om att slutföra 

Jesu uppdrag så att en ny värld kan 

skapas.

Anette Magnusson  - Missionsrådet i 

Oskarshamns Missionsförsamling.

- Som församlings-

ledning har vi 

förtroende såväl 

för Gå Ut Mission:s 

sätt att bedriva 

missionsarbete som 

för dess medarbetare. För oss har 

samarbetet inneburit att vi fått en kanal 

för, men också stöd i att träna och leda ut 

människor i en meningsfull och av Herren 

välsignad korttidsmission. Vi känner 

det angeläget att bygga ett långsiktigt 

kortmissionsarbete, därför har vi också 

valt att bli en stödförsamling åt GUM.

Per-Eive Berndtsson - Präst i 

Johanneskyrkan Kornhill, Halmstad.

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!



KANSKE DIN 
FÖRSAMLING 

OCKSÅ VILL 
VARA MED...

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

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

4-6 Oskarshamn Missionskyrkan
- Rickard Lundgren

4-6 Bergstena
- Rode Möller

5 årsmöte Gå ut mission

9-13 Hægeland,
Norge Luthersk Frikirke
- Rickard Lundgren

11-14 Finland
- Jonas Andersson

24 Konfirmationsundervisning 
Nässjö Missionskyrka
- Jonas Andersson

23-25 utbildningsdagar SMK 
församlingsplanterare i Mölndal

APRIL
11-18 KAMPANJ BANGLADESH
- Rickard Lundgren

16-17 Pingstkyrkan Vagnhärad
 
24 april Nytt liv-konferensen, 
Gullbrannagården

MAJ
1 Kornhill Johanneskyrkan Halmstad
- Jonas Andersson

6-8 Equip Jämjö, Fågelmara

9-17 KAMPANJ GUINEA

Komplett kalender finns på hemsidan

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

...och stå bakom Gå ut missions arbete? Det blir till välsignelse i bägge 

ändarna det. Var frimodig och ta kontakt!

Till slut vill vi få tacka för trofast stöd och hjälp från dig som läser 

brevet. Det är genom mångas gemensamma engagemang och bidrag som 

Asiens och Afrikas fattigaste folk kan få uppleva Jesus Kristus som sin 

frälsare! Nu under våren är det bl a Bangladesh och Guinea som gäller! 

Med önskan om Guds välsignelse
- Gå ut mission

Sedan 2007 har det varit möjligt att 
låta vinster gjorda på fonder och aktier 
få bli skattefri om de ges till en ideell 
organisation, som t ex Gå ut mission!

Dina aktieutdelningar blir alltså mer 

värda om de ges till mission, än om de 

bara tas ut som en privat vinst. Gå ut 

missions missionsarbete som får betyda 

frälsning för tusentals människor varje 

år i inland och utland, möjliggörs endast 

genom Dina satsningar och gåvor.

Fråga därför Herren hur Du ska göra 

med Din aktievinst detta år. Utnyttja 

denna möjlighet som Svenska staten ger 

oss att låta besparingar få göra en skillnad 

inför evigheten framför Guds tron i 

himlen!

GÖR SÅ HÄR:
1. Bestäm före bolagsstämmorna nu i 

februari - mars vilken aktieutdelning 

Du vill donera. 

2. Banken har specifik blankett som de 

hjälper Dig att fylla ut. 

3. Spara kvittot. Det ska bifogas 

deklarationen påföljande år. 

Kontakta oss på
E-post: info@gautmission.org
Telefon: 0150-662420

FRÅGOR?

DIN AKTIEVINST
- SKATTEFRI
TILL MISSION!


