
“Nu är vi vid jordens yttersta 
gräns…”
Ja så kändes det verkligen när vi 
åkte för att komma till den plats där 
vi skulle hålla en 5 dagars kampanj. 

Med rutorna nedrullade så fylldes våra 
lungor snabbt av dammet från de små 
stigarna man kallar vägar. Varmt och 
torrt. Hade det varit en charterresa hade 
någon börjat klaga. Men inte nu, här är 
alla missionärer, vissa på sin första resa. 
Attityden är - “skörden till varje pris”. Lite 
obekväm skumpig åktur är ingenting som 
hindrar. Jag och Lina stormtrivs verkligen 
bland våra älskade bengaler. Det är 
något speciellt med landet, kulturen men 
framförallt folket. Leende, vackra, dyrbara 
i Guds ögon. Varje resa är unik och var 
person som tar emot Jesus är unik. Man 
kan inte räkna kallt med något även om vi 
vet att Gud alltid är med oss när vi går ut 
och gör folk till Jesu lärjungar. 

Med oss på denna resa hade vi ett 
team som bestod av Mats och Mari 

Wennegrund från Helsingborg, Magnus 
Karlberg från Lammhult, Emma Hector 
från Bottnaryd samt Pionjäreleverna 
Andrés Forsberg, Anthon Bock, Niklas 
Lundström och Teodor Bergström. Mitt 
fokus var denna resa väldigt mycket på 
att träna eleverna i att vittna och predika. 
För dem blev det ett första möte med 
de onådda folken. Ett möte som jag vet 

rörde vid allas hjärta. 

“Vi får vara med - vilken förmån!”

Kampanjen hölls mitt ute i skogen och 
folk kom långväga ifrån. Hade vi kommit 
dagen innan, hade vi nog tänkt, hur ska 
folk hitta hit? Men jodå, folk hittade hit 
och de kom med en stor förväntan. 

“Nu är vi vid

jordens yttersta gräns…”

...så att mitt hus blir fullt!
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Under de 5 kampanjkvällarna fick 
tusentals människor höra evangeliet. Vi 
delade kampanjen med Mats och Mari 
Wennegrund som rätt nyligen kommit 
ut i tjänst bland de onådda. Det är 
härligt att se hur Gud leder människor 
ut i det som Han har bestämt. Det 
är fantastiskt att stå tillsammans i 

Lina Cucca bjuder in folket till att ta emot Jesus!

Pionjärelev Anton i full gång i en by och 
predikar 

Andres som är pionjär i Eskilstuna  
predikar i en by

Kvinna 60 år som haft ryggsmärtor i 3 
år och smärta i höger sida. Vittnar om 
helande!

evangeliets tjänst. Människor blev 
frälsta och helade. Jesus är verkligen 
trofast. Vi får vara med - vilken förmån! 
Totalt fick vi se över 2800 respondera 
på frälsningsinbjudan och fylla i ett 
kontaktkort. 

Bymöten
Under denna resan höll vi även möten 
i små byar där teamet var med och 
predikade och bad för sjuka. Vi blev 
inbjudna till muslimska och hinduiska 
hem där det samlades från 5 till 
närmare 50 personer. Det var härligt att 
se pionjärerna leda människor till Jesus. 
Vi fick även se hur Gud botade sjuka. 
En speciell händelse var när vi besökte 
en kvinna i ett enkelt lerhus där den 
enda inredningen var sängen som stod 
i ett hörn på jordgolvet. Kvinnan hade 
varit sjuk med stora ryggproblem i över 

Ursila 35 år kom till mötet med 
stora smärtor i ryggen och kunde 
inte gå upprätt. Jesus botade henne 
och hon kunde räta ut ryggen.

ett år och helt sängliggande i ett halvår. Vi lade 
våra händer på henne och bad för henne i 
Jesu namn. Efter förbön reste hon sig upp och 
rörde på sig på alla fyra ut ur huset. När hon 
kommit ut reste hon på sig. Det var då hon 
såg sina grannar som häpna stod utanför och 
bevittnade miraklet. Hon blev helt ursinning 
och började skälla ut sina grannar för att de 
inte hjälpt henne när hon varit sjuk. Vad gör 
ni här nu när jag blivit bra? Vi tror att Gud 
kommer ge henne kraft att förlåta.

Det var fantastiskt att se hur eleverna 
predikade evangeliet, bjöd in till frälsning och 
alla fick be med ett gäng till frälsning! Totalt 
sett under veckan tog närmare 100 personer 
emot Jesus i de små spontana bymöten som 
blandandra eleverna var med och predikade på.

Teodor håller en kort predikan på ett av 
kampanjmötena

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!

Din missionär
Andreas Cucca



PIONJÄRKURSEN

Du vet väl om att 
det börjar bli dags 
att ansöka till vår 
bibelskolekurs?

Ansökningshandlingar 
finns på hemsidan!

www.gautmission.org

“Jag hade så svårt att se mig själv som 
en pionjär, det verkade inte alls vara min 
grej. Kasta sig ut, vara frimodig, försöka få 
kontakt med okända människor, åka på 
kampanjresor.

Men i december var jag ute på en resa 
till Bangladesh. Det var riktigt kul. Fick 
testa på att hålla mindre predikningar, 
be för sjuka och bara vara med under en 

kampanj och se va Gud gör i världen idag.

Gud vill använda dig för den du är. Han vill använda det som gör dig sur som du 
vill se förändras bland människor du möter. Han vill använda det som gör dig glad, 
eller vad som helst. Det handlar inte bara om vad du borde bli det handlar om 
vem du är. Vad du redan har som Gud har lagt ner i dig, för att tjäna Gud och tjäna 
människor i din omgivning.”  / Niklas Lundström, pionjär i Norrköping

 “Jag ville bo i Katrineholm och göra 
någonting värdefullt för Gud, jag ville 
utmanas och utvecklas.

Jag tycker vi har lärt oss mycket och blivit 
mer självständiga, man lär sig tex. att 
församlingsplantering inte alltid är lätt 
och att få uppskatta de lilla fantastiska 
ögonblicken man får.

Att få hamna i en sådan fantastisk församling och bli stöttad från dem och 
handledare. Det har varit bäst. 

Om du vill utmanas, utforma ditt eget schema, bli handledd, få riktigt bra 
undervisning och göra något för Gud så kan du välja det här.“
    / Niklas Isebrink, pionjär i Katrineholm

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!



MARS
2-4 Pingstkyrkan Bjärnum
Andreas Cucca

7 Hageby församlingsplantering

8 Konfirmationsundervisning Missionskyrkan 
Nässjö
Jonas Andersson

10 Missionskyrkan Ekenässjön
Jonas Andersson

14-15 ACE, London
Jonas Andersson

23-25 Jonsereds Missionskyrka
Jonas Andersson

24 Årsmöte föreningen GÅ UT MISSION, 
Mjölby.

12-20 KAMPANJ BANGLADESH
Anton Karlsson

APRIL
5-8 Påskkonferens Kornhill Halmstad
Jonas Andersson

9-15 Island 
Jonas Andersson

12-15 Gatukyrkan Eggenfeld, Tyskland
Pettersen

16-25 KAMPANJ GUINEA 
Jonas Andersson, Andreas och Lina Cucca

16-30 Pionjärpraktik Guinea

22 München, Tyskland
Pettersen

26-29 Gatukyrkan Straubing, Tyskland
Pettersen

28 april - 8 maj KAMPANJER I SYDOSTASIEN
Jonas Andersson

MAJ

10-13 Gatukyrkan Pfarrkirchen, Tyskland
Pettersen

11-13 Möten i Norge
Jonas Andersson

24-27 Gatukyrkan Eichstätt, Tyskland
Pettersen

Komplett kalender finns på hemsidan

KALENDER

 

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

Vår gode Herde har siktet på det 
bortsprungna, hundrade fåret. Han 
gjorde på korset allt för att skapa 
förutsättningarna för att alla skulle 
bli hittade och räddade. Ibland när jag 
är ute bland de mest onådda folken i 
världen har jag ofta tänkt att siffrorna 
måste ju vara omvända! I länder 
som Bangladesh så är det, det enda 
räddade fåret som får följa med vår 
Herre på räddningsaktion för att de 
99 (läs ca 170 miljoner!), bortsprungna 
fåren ska hitta hem.

Ibland tror jag att vi måste stanna upp 
och tillåta denna sanning att drabba 
oss. Hundratals miljoner, ja miljarder 
av vilsna människor idag kommer 
aldrig att själva hitta vägen till frälsning. 
Vi måste ut och leta! I Bangladesh är 
det just nu inte svårt att hitta dem, de 
finns överallt och den andliga nöden 
och vilsenheten är enorm.

Därför sänder vi nu återigen en 
medarbetare för att låta Herdens 
rop ljuda bland detta onådda folk. 
13-17 mars är vår Anton Karlsson 

tillsammans med David Oliw från 
Svensk Pionjärmission på plats i 
staden Tanor, i mellersta Bangladesh, 
för att predika evangelium. Låt oss 
tillsammans göra allt vi kan för att 
vända siffrorna i Banladesh! Var med 
oss i bön och givande för att de ska 
få kalla tusentals med människor till 
frälsning och upprättelse. Den här 
kampanjen skulle inte vara möjlig för 
oss om inte du tillät Herren att röra 
vid ditt hjärta för de onåddas skull. 
Därför vill jag på förhand tacka dig 
för din kärlek och generositet.  Dagen 
kommer allt närmare då vi verkligen 
får ge oss ut för att söka det sista 
förlorade fåret. Tills  dess siktar vi 
på de stora skarorna som är redo 
för skörd. Denna månad finns de i 
Bangladesh. 

det hundrade fåret

Synas med företagets 
logotyp och stöd

samtidigt uppdraget?

Maila eller ring för mer information

Internationell direktor
Jonas Andersson


