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Gå ut missions satsning på vår egen 
kontinent stärks nu ytterligare 
när organisationens missionärer 
Johnny och Miriam Pettersen nu 
går i gång med evangelisation och 
församlingsplantering i central-
Europa.

En av Gå ut missions 
tre prioriteringar är 
församlingsplanteringar i Norden. 
Detta är också målet med 
kampanjerna i Asien och Afrika; 
att människor inte bara ska få ett 
möte med Jesus, men också bli hans 
efterföljare och vare en del av en 
lokal församling. Vi glädjer oss över 
att se hur evangeliet går fram i många 
länder i världen, och vi fortsätter 
självklart med kampanjer i de onådda 

länderna med samma intensivitet som 
förut. Men hur är det med situationen 
i vår egen världsdel? Från Europa är 
rapporterna nästan enbart; stagnation 
och tillbakagång. Gå ut mission får höra 
ropet från länder och städer i vårt eget 
Europa, och vi vill ta ansvar.  Vi är redan 
igång sedan 8 år tillbaka med att starta 
församlingar i Sverige. Våra evangelister 
håller helg efter helg väckelse- och 
förnyelsesmöten överallt i Norden. 
Vår Pionärlinje utbildar för tredje året 

framtida församlingsplanterare! Nu har 
möjligheten kommit att även kliva ut 
med denna verksamhet i andra delar av 
Europa.

Kallelsen till egen världsdel
Kyrkotillväxt-forskare säger att det måste 
vara minst 2% evangeliska kristna i ett 
land för att de ska kunna nå sitt eget land. 
Faktum är att det är flera länder i Europa 
som inte kan skylta med “så många” 
kristna, och behöver därför hjälp utifrån...

Behoven i Europa är stora. Belgien har 
0,3% evangeliska kristna och Österrike 
0,5%, enligt uppslagsboken Operation 
World. I Tyskland ser statistiken något 
bättre ut, men också i detta Europas näst 
största land är behoven stora, speciellt 
i södra Tyskland. Landskapet Bayern, 
med 11 miljoner människor har stora 
städer utan en enda levande församling. 
Det finns många vackra katolska kyrkor 
i området och traditionerna knutna 
till dessa kyrkor är starka, men det är 
långt mellan pånytt-födda kristna. För 

12 år sedan, under tiden på Sarons Dal 
bibelskola, faktiskt med Rickard Lundgren 
som lärare, fick vi upp ögonen för mission 
i Europa! Vägen från kallelse ögonblicket, 
till verkligheten har emellertid varit 
krånglig och lång, men äntligen - den 1 
september 2011 hade dagen kommit 
för familjen Pettersen att sändas ut! 
Med en bas här i Bayern är nu målet 
församlingsplantering i Södra-Tyskland, 
Österrike och Belgien.

Gatukyrkan
Förr en tid sedan kom vi i kontakt 
med Even Walter Grüner. Han är en så 
kallad norsk “tyskerunge”, född precis 
efter andra världskrigets slut. På grund 
av omständigheterna var Evens hat till 
Tyskland verkligt, men Gud kallade 
honom att förlåta och tjäna detta folket. 
Tillsammans med familjen har han 
arbetat i olika städer i Bayern i nästan 
40 år. De sista 15 har han stått på gatan 
nästan varje helg i sommarhalvåret med 
sin ”Gatukyrka”, som egentligen är ett 
partytält med en boksnurra och ett 
erbjudande om en kopp kaffe och ett gott 
samtal - enkelt, men effektivt! Innan varje 
Gatukyrke-satsning, “spionerar” Even på 
den andliga atmosfären i städerna och 
letar efter nyckelpersoner som han kan 
bygga församling tillsammans med. Det 
er ett idogt arbete, inte som under en 
kampanj i Afrika, där folk kommer i stora 
hopar, men i loppet av de här åren har 
han med denna strategin faktiskt grundat 
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“...inte som en kampanj i Afrika, 
där folk kommer i stora hopar, men 
under loppet av de här åren har han 
med denna strategin faktiskt grundat 
130 församlingar!”
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...och vidare till Sri Lanka
Den första veckan i november var det 
dags för en ny kampanj där Johnny och 
Miriam Pettersen delade på en kampanj 
med Svensk Pionjärmission, Mikael 
Boman i det vidunderliga Sri Lanka.

Ett väder under!
Under planeringen av kampanjen 
fick det lokala teamet möta stora 
motgångar och många svårigheter. Man 
blev tvungen att byta kampanjplats 
två gånger! Till slut fick de en 
öppning i Chilaw, en timme norr om 
Colombo. Där i ett område med en 
del katoliker, men också en starkt 

buddhistisk befokning hölls kampanjen. 

I åtta dygn innan vi kom, regnade det 
utan uppehåll och själva kampanjplatsen 

var en enda gyttjepöl. I loppet av de fyra 
kampanjdagarna kom hela tiden rapporter 
om massivt regn i de kringliggande 
landsbyarna, men vi bad till den Jesus 
som stillade stormen, och han stoppade 
regnet i en omkrets på 2 km från 
kampanjområdet! Vädermiraklet blev ett 
samtalsämne över hela staden!

Trög start - stor seger!
Början var tuff. Folk var märkbart 

skeptiska och rädda. På det första mötet, 
fick ett par hundra besökare en tydlig 
introduktion i vem Jesus är. Knappt 10 
sökte frälsning, men ingen vågade vittna 
om helanden denna kvällen. Men rykten 
sprider sig, som vi alla vet ganska fort, 
och det var en ständigt ökande skara 

som fann vägen till kampanjplatsen. På det 
sista mötet var närmare 1000 singaleser 
och tamiler på plats! En affärsman som 

Uppföljningskort fylls i av några kvinnor

130 församlingar! Even har nu inbjudit 
oss att vara en del av detta arbetet 
och detta är vi hjärtligt tacksamma 
för - vi har mycket att lära av denna 
entreprenör och plogspets!

Skörden är stor
Utsända av vår norska hemförsamling 
Betania, Hauge i Dalane och av Gå ut 
mission är vi nu på plats, och har stora 
förväntningar till vilka tillrättalagda 
gärningar Herren har planerat för 
oss! Vi har lagt livet i Norge bakom 
oss, sagt upp arbeten och sålt bil 
och möbler. Vi tänker vara här i en 
oöverskådlig framtid. I början har vårt 
fokus mest varit språkträning och att 
finna sig till rätta i ett nytt land. Men 
vi har också redan hunnit med två 
gatukyrko-kampanjer och predikat i en 
del små församlingar, och märkt att folk 

är hungriga på Gud och på det han kan 
göra. Också i Europa är skörden stor, 
och behovet för arbetare är ständigt där 
skon klämmer mest, som det ju också 
var på Jesu tid.  Folk är trötta på religion 
och tradition, men är öppna och nyfikna 
på en levande tro. Flertalet av Europas 
vuxna befolkning har kanske hört teorier 
om Gud och Jesus. Men för att citera 
Job 42, 5: “Bare rykten hade jag hört om 
dig, men nu har mina ögon sett dig!” Jesus 
är nämligen bättre än sitt rykte! Men 
hur ska de kunna se Honom om Hans 
ambassadörer stänger in Honom bakom 
tjocka kyrkodörrar? När folk inte vill 
komma till kyrkan, måste kyrkan komma 
till folket, därför- Gatukyrkan!

Paret Pettersens tillsammans med Even W. 
Grüner och Gatukyrkan. Miriam 
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“Vädermiraklet blev ett samtalsämne 
över hela staden!”

“Då började han skaka i hela 
kroppen och kom springande till 

kampanjplatsen.”
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var i en affär i närheten hörde budskapet 
som rungade ut i hela grannskapet. Då 
började han att skaka i hela kroppen och 
kom springande till kampanjplatsen. Han 
var en av flera hundra som blev frälst i 
Chillaw under dessa fyra dagar!

Enhet blant de troende
I närheten av kampanjplatsen 
låg ett sjukhus, och efter det 

första mötet kom polisen för att 
framföra ett klagomål från sjukhusledningen över 

ljudnivån. Men under kampanjen blev det ett annat ljud i pipan, allt 
eftersom Jesus helade de sjuka, till och med dem som läkarna hade gett upp 

hoppet om! Genom Guds kraft blev människor 
helade som hade haft hjärnblödningar 
och var delvis förlamade, eller varit 
utsatta för trafikolyckor och andra 
misslyckade operationer. Det var 
också många manifestationer när onda andar fick 
fly då evangeliet blev proklamerat! Varje 
dag hade vi seminarier för upp till 
hundra pastorer, ledare och lokala 
kristna, och de var verkligen 
entusiastiska för kampanjen och 
stod tillsammans för de förlorades 
skull. Pastorena jobbade dag och 
natt och var så tacksamma för att 
vi kommit hela den långa vägen från 
Skandinavien för att hjälpa dem med 
att vinna Chilaws invånare för Guds 
rike.
Tusen tack för ditt stöd som gör 
det möjligt för oss att bringa 
evangelium enda till jordens 
yttersta gränser!

Kvinna som blev helad i magen

“...Jesus helade de sjuka, till och 
med dem som läkarna hade 
gett upp hoppet om!”

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!



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

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
6 Gråbo missionsförsamling
Rickard Lundgren

13-15 ”Kick off” för Gå ut missions evangelister

25-26 Ralingsås Team med Uppdrag
Jonas Andersson

27-29 Salemkirken, Kristianstad, Norge
Rickard Lundgren

FEBRUARI
8-9 Våga Tro, Karlskoga
Jonas Andersson

12-13 Kornhill, Johanneskyrkan Halmstad
Rickard Lundgren

17-19 Vågsbydg Misjonskirke, Norge
Rickard Lundgren

18-19 Ballymoney, Nordirland
Jonas Andersson

23-26 Kampanj Finland Borgå
Jonas Andersson

MARS
7-8 Församlingsplanterarkonferens Hjortberga, 
Rickard Lundgren

9-11 Sävedalens Missionsförsamling.
Rickard Lundgren

10-11Missionskyrkan Ekenässjön
Jonas Andersson

14-15 ACE, London
Rickard Lundgren

21-22 Gemensam Framtid dagar, Stockholm, 
Rickard Lundgren

23 Jonsereds Missionskyrka
Jonas Andersson

24 Årsmöte föreningen GÅ UT MISSION, Mjölby.

25 Vidablickskyrkan, Norrköping
Rickard Lundgren

29 mars - 1 april Hægeland Lutherske Frikirke, 
Norge, Rickard Lundgren

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt uppdraget?
Maila eller ring för mer information

Nu går vi mot jul.  
Adventsljusstakarna, julstjärnorna, 
dofterna av julhyacinter och 
nybakade lusse-katter,  guidar oss 
mot julhelgens crescendo. Julens alla 
goda rätter, mys kring granen och en 
och annan julklapp. Familj och släkt 
kommer tillsammans och i ganska 

många hem samlas man kring det 
som vi kallar julevangeliet. Julens glada 
budskap om att Gud givit det största 
gåva, den finaste julklapp världen 
någonsin tagit emot - Sig själv i Jesus 
Kristus. Denna gåva som vi också, var 
och en får ta emot är den gåva som vi 
i Gå Ut Missions arbete får räcka ut 
till världens onådda.

Kanske förbereder du inför 
julen just nu när du får ta 
emot det här brevet. För 
många har det varit en upptakt 
med förberedelser och pyssel. 
I Gå Ut Mission har vi laddat 

med dubbla kampanjer! Faktiskt är 
det så att när du tar emot detta brev 
i din hand så har våra missionärer 
Andreas och Lina Cucca med team 
precis, kommit hem från Bangladesh 
där över 1400 personer sökt frälsning. 
Och i just denna stund är Johnny 
och Miriam Pettersen i full gång och 
proklamerar evangeliet och ber för 
sjuka i Burkina Faso. 

Fast kanske vi inte egentligen kan säga 
att detta är en särskild uppladdning 
inför julhelgen för vår del. Så här ser 
det ju ut i vår kalender titt som tätt 
och fattas 
bara! Gåvornas 
gåva är given 
från Himlen. 
Världens 
onådda ropar  
ännu denna 
julhelg ett 
tyst, men 

hjärtskärande rop efter räddning. Men 
julens glada budskap har sin giltighet 
och livsförvandlande kraft hela året. 
Därför trycker vi på. Därför satsar vi 
allt, ibland huvudstupa och tömmer 
alla våra fickor, madrasser och konton 
när året går mot sitt slut. 

Snart börjar ett nytt år. Uppdraget är 
givet. Skörden är stor. Arbetarna finns 
som är villiga att gå. Vill du vara med 
och satsa igen? Vill du vara med och 
vända minus till plus i de onåddas liv 
och på missionens konton? Det skulle 
vara årets julklapp för oss. Det ger 
oss fortsatt frimodighet att möta ett 
nytt år. Det gör oss fria att fortsätta 
sjunga hela vägen ut på nästa kampanj 
- nu är det jul igen, och nu är det jul 
igen, och julen varar hela året!

GOD JUL 
och GOTT NYTT ÅR!

önskar 
föreståndare Rickard Lundgren

Internationell direktor Jonas Andersson
och HELA Gå ut mission

Nu är det jul igen, 
och nu är det jul igen, 
och julen varar hela året!


