
...så att mitt hus blir fullt!
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Skörden är Stor
men arbetarna blir fler

Med det menar jag att vi först blir utrustade 
med kraft i den Helige Ande och sen hamnar 
vi plötsligt vid jordens yttersta gräns!!!

Kära vänner och läsare av 
nyhetsbrevet! Oktober månads 
kampanj genomfördes av 
Salemkyrkan i Vargön. Sedan 
2007 har de gjort missionsresor 
med Gå ut missions. Nu reste 
ett team från församlingen 
till en av Bangladesh små 
landsbyar; Pirganj! Väl hemma i 
Sverige för några veckor sedan 
fick vi följande intervju med 
Salemskyrkans pastor Rikard 
Eugenzon.

Hur har ett sådant här 
engagemang för mission uppstått 
i er församling?
- När jag kom som pastor från Västerås 
till Vargön så upplevde jag att missionen 
var på sparlåga i Salemkyrkan. Jag började 
då be till Herren över detta och gjorde 

mig en målsättning 
om att åtminstone en 
tredjedel av församlingens 
medlemmar, dvs 100 
personer, under en 10 års 
period ska ha varit ute 
på en missionsresa. Efter månader i bön 
kom jag i kontakt med Gå ut mission och 
såg att genom den här organisationens 
villighet att även betjäna svensk kristenhet, 
kunde vi lyfta vår församlings medvetande 
omkring mission. Vi lever ju i en tid där 
det är viktigt för människor att få smaka 
och prova det som de ska engagera sig i. Vi 
var tre stycken som reste ut första gången 
och våra berättelser och vittnesbörd när 
vi kom hem smittade av sig på många 
i församlingen. Idag 5 år senare har 20 
personer varit med på de 5 kampanjer vi 
har fått vara med och göra. 

Hur skulle du beskriva Pirganj 
som ni kom till?
- Apostlagärningarna 1 och 8! Med det 
menar jag att vi först blir utrustade med 
kraft i den Helige Ande och sen hamnar 
vi plötsligt vid jordens yttersta gräns!!! 

Vi bodde i en större stad några timmars 
bilresa från Pirganj. Så den här veckan fick 
vi över 48 timmar i minibuss på mycket 
gropiga sandvägar! Pirganj upplevdes mest 
av oss svenskar som ett enormt risfält 
med två små hus! Där hade man rest upp 
tältet och riggat ljudanläggningen. Det 
visade sig senare att vi befann oss mitt 
emellan två små landsbyar och att folk 
på eftermiddagen kom vandrande från 
bägge landsbyarna till kampanjplatsen. Med 
traktorer, cyklar, mopeder, häst o vagn såg 
det kampanjteamet till att det också kom 
människor från andra landsbyar längre 
bort till mötena. Vi hade ungefär 1000 
människor varje kväll och vår upplevelse 
var att vi hade många nya människor 
framför oss varje kväll. De två husen var 
inte kyrkor men det fanns ändå två lokala 
pastorer med oss på kampanjen. Så vi 
tyckte det var fantastiskt att verkligen få 
leva i uppfyllelsen av Apg. 1:8!

Det är fantastiskt att få vara 
med och befolka himlen!



K AMPANJ I  BANGL ADESH

Hur blev förkunnelsen om 
Jesus mottagen i det muslimska 
Bangladesh?
- Mellan 400–500 människor steg varje 
kväll fram till oss för att ta emot Jesus 
som sin personlige frälsare! Det var 
väldigt öppet att förkunna på platsen och 
sammanlagt blev 2179 uppföljningskort 
med namn och adress utfyllda vilket vi 
tycker är fantastiskt! Under och tecken 
skedde också. De första kvällarna var 
det mest diffusa smärtor i kroppen 
på folk som de kunde vittna om, men 
allt eftersom kampanjen fortskred var 
det mer påtagliga saker som t.ex. 
tumörer som försvann! Plötsligt 
stod en av pastorernas hustru på 
scenen med tårarna rinnandes nedför 
kinderna och vittnade om hur hon 
som inte kunnat läsa bibeln på 3 år pga. 
att synen blivit så dålig, nu kunde läsa 
perfekt! En annan kvinna hade för tre 
månader sedan brutit nyckelbenet när 
hon blivit påkörd och även fått andra 
smärtor i kroppen. En doktor hade inte 
kunnat hjälpa henne med de tilltagande 

smärtorna men nu kunde hon vittna om 
hur Jesus hade gjort henne frisk. Det är 
fantastiskt att få vara med och befolka 
himlen!

Hur var det att undervisa och 
träna de unga nya begaliska 
ledarna i vår pionjärskola?
- Otroligt roligt och inspirerande att få 
vara med och betjäna denna helt nya och 
unga klass. Vi talade 

om Korsets kraft och det som har skett 
genom Jesu offer, död och uppståndelse. 
Vi fick förmedla massor av grundläggande 
och solid bibelkunskap till dem som 
de med glädje tog till sig. Vi fick också 
profetera personligt över många av dem 
och förlösa tro och nytt hopp hos dem.

Vilka andra intryck har ni från 
Bangladesh?
- Vi reste upp till en kristen skola med ett 
internat för 250 flickor i norra Bangladesh 
som vi har förmedlat ekonomiskt stöd 
till de senare åren. Det var väldigt 

inspirerande att få 
besöka dem men vi 
kunde då även märka 
att det råder en 
konkret kamp i 
andevärlden. Under

Då tänkte jag: 
nu har du tagit dig vatten över 
huvudet...!

Plötsligt stod en av pastorernas hustru på scenen med 
tårarna rinnandes nedför kinderna och vittnade om hur 
hon som inte kunnat läsa bibeln på 3 år pga. att synen 
blivit så dålig, nu kunde läsa perfekt!



K AMPANJ BANGL ADESH

 några dagar höll nämligen några 
fanatiska muslimer en slags kampanj 
utanför internatet. De hade riktat 
högtalarna in mot internatet istället 
mot folkskaran som de hade 
framför sig och det var uppenbart 
att de ansåg det som viktigt att 
deras predikan från koranen skulle 
höras av de kristna flickorna.

Vad tänkte du när du insåg 
att ni skulle få genomföra 
den här kampanjen utan 
någon av evangelisterna från 
Gå ut mission med på resan?
- Då tänkte jag: nu har du tagit dig 
vatten över huvudet…! Det har 
ju varit extremt skönt att inte 

behöva ha det yttersta ansvaret 
som evangelisterna brukar ha. Men 
allt är så välorganiserat där nere 
av våra kära bengaler så det funkar 
riktigt bra. Vi hade ju även ett starkt 
förbönsstöd och engagemang 
hemifrån från vår församling. När 
vi kom hem visade vi en video och 
vittnade om vad Gud hade gjort 
och det togs emot med entusiasm. 
Jag har även blivit intervjuad i två 
olika radioprogram. Jag upplever att 
jag växt på den här uppgiften och 
är på både våra och bengalernas 
vägnar enormt tacksam till Gå ut 
missions understödjare som gjorde 
det möjligt för oss att nå ut med 
evangeliet till jordens yttersta gräns!

Rikard Eugenzon
Pastor i Salemkyrkan i Vargön

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!



NOVEMBER
1 Förs.bibelskola Pingst Valdermarsvik,
Rickard Lundgren

 9 Borås Kristna skola
Rode Möller

10 MIssionskyrkan Oskarshamn
Andreas Cucca

11. november: Tabernaklet, Skien (formiddag), 
Betesta, Heddal (kveld)
14. november: Betel, Nærnes
15. november: Betesta, Slemmestad
16. november: Randesund Misjonsmenighet
17.-18. november: Hægeland Frikirke
Miriam & Johnny Pettersen

12-20 KAMPANJ GUINEA
Rode Möller

14-17 Kampanj församlingsplanteringen i Hageby 
Andreas Cucca

18-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

23-24 EFS/Svenska Kyrkan Äspered
Jonas Andersson

25. november: Filadelfia, Vennesla
Miriam & Johnny Pettersen

29 Pingstkyrkan Valdemarsvik
Andreas Cucca

JANUARI
10-12 Kick-off helg GUMs evangelister

14-20 KAMPANJ I BENIN

FEBRUARI
1-3 Östadkullebygdens frikyrkoförsamling
Rickard Lundgren

5 Kvällsbibelskola Vårgårda Missionskyrka
Rickard Lundgren

13 Församlingsbibelskola Pingstkyrkan, Nässjö
Jonas Andersson

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: FI53 4055 2920 0887 64

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

www.lbolja.se

När Jesus sa; Gå ut i HELA världen och 
gör ALLA FOLK till lärjungar (mina 
markeringar), så menade han just detta. 
Hur kan det då ändå komma sig att vi nu 
efter mer än 2000 år av uppdraget klart 
och tydligt för oss, ändå har så många 
områden och folkgrupper där det inte 
finns en enda kristen? Hur kan det vara så 
att det finns folkgrupper med miljontals 
människor där 99,9 % av dem aldrig 
ens har hört namnet Jesus? Svaret är 
smärtsamt enkelt. Ingen har gått till dem 
med evangelium. Hur kan vi som Guds 
församling helt missat dem? Hur kunde vi 
glömma bort de onådda...?

Gå Ut Mission existerar för detta syfte 
– att nå de onådda med evangelium. Vårt 
högsta dröm är att tillsammans med 
troende från hela Kristi Kropp få vara 
med och nå så många av de ännu onådda 
folkgrupperna i världen innan det är vår 
tur att få flytta hem till Herren. 

I all för många 
år har stora 
populationer 
människor, 
och allt 
för många 
små och 
stora länder 
helt varit som bortglömda 
när det pratats mission. Det vill vi vara 
med och ändra på. DU kan vara med och 
ändra på det! Nu laddar vi och ber för 
det kommande året.  Vår målsättning är 
att igen sträcka oss längre än vad som är 
mänskligt möjligt. Att igen tro Gud om 
de där extra resurserna, de där öppna 
dörrarna som annars ser så stängda ut, 
ja att få vara med och göra det mänskligt 
omöjliga. Med en så enkel handling att 
kanske avstå ett paket var ifrån vårt 
paketberg den här julen och istället lägga 
det där extra på vad Julen handlar om, 
frälsning för HELA världen, så kan du och 
jag vara med och vända trenden. Var med 

och ge en 
extra julklapp till 
de bortglömda folkgrupperna i 
jul. Varje given krona är med och ger det 
bästa vi kan ge någon på den här planeten 
– ett möte med Jesus. Om vi drar ett 
snitt bakåt (i GUMs historia) så blir 10 
personer frälsta för 400kr. Vilken julklapp! 
Stort tack på förhand för ditt hjärta för 
de bortglömda. God Jul!

Julklapp till de 
bortglömda

Internationell direktor
Jonas Andersson


