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Världens fräsigaste barnmöten!

Vi är ju alla muslimer och hinduer här i 
byn, men ändå verkar de kristnas Gud 
bota oss alla...

Kära medarbetare! 
I november höll Rickard med team 
ännu en kampanj i Bangladesh. Det 
var framförallt barnen och de äldre 
som nåddes den här gången med 
evangelium om Jesus Kristus.

Förvånat utbrister borgmästaren i 
mikrofonen till Doshtonpurs medborgare 
som var samlade framför honom: - Vi 
är ju alla muslimer och hinduer här i byn, 
men ändå verkar de kristnas Gud bota oss 
alla, så fantastiskt?! Jag tittade åt sidan på 
min pappa Bosse Carlsson och min gode 
vän från Norge, läkare Einar Aronsen, 
vi skrattade lika gott alla tre över 
borgmästarens utlåtande! 

För barnen och de äldre
När vi hade närmat oss Doshtonpur 
kvällen innan blev vi först glada över 
att se tusentals människor ute på fälten 
överallt. - Här måste det måste det vara 
mycket folk, utropade jag! Men det visade 

sig oturligt nog vara så att årets 
sista risskörd förde alla byns 
invånare mellan 13 och 45 års 
ålder ut på fälten i skördearbete 
från 6 på morgonen till 22.00 på 
kvällen! Kvar i Doshtonpur fanns de små 
barnen och de riktigt, riktigt gamla. Trots 
den låga medellivslängden i Bangladesh, 
dök det upp människor som såg ut som 
de var 100 år! Vi undrade verkligen hur 
det skulle gå med den här kampanjen när 
så mycket folk saknades i Doshtonpur? 
Men vi fann oss fort till rätta med att Gud 
som älskar alla människor, ville tydligen 
ha oss här för barnen och de äldre. Och 
vi kan försäkra er om att det blev några 
av de absolut fräsigaste barnmöten och 
dagledig andakter som kanske någon 
konferens eller ålderdomshem har fått 
uppleva någonsin! Eller hur ska man 
annars beskriva upplevelsen av att nästan 
alla barn och äldre varje kväll rusar upp 
på sina fötter för att ta emot Jesus som 
sin frälsare?! Eller att få höra de sötaste 

små 6-7 åringar med morfars hjälp stå och 
vittna från scenen om hur cancer tumören 
i magen, nacken, armhålan är borta?! Eller 
mormors glädje när hon efter 12 år åter 
kan få se sina barnbarn igen?!

Dialogpredikan
Första kvällen hade vi ungefär 350 
personer samlade i Doshtonpur, men 
sista kvällen var det lite över 1000. Och 
vi är faktiskt fascinerade över hur mötena 
utvecklade sig. Det faktum att nästan alla 
ville ta emot Jesus som sin frälsare, och 
att de p.g.a. sin ålder behövde mycket 
enkel, grundlig och tydligt illustrerad 
undervisning, gjorde att kampanjen blev 
en form för dialog med människorna om 
Jesus Kristus. Dialog med en hel landsby i 
en bortglömd avkrok i Bangladesh! För att 
beskriva det på ett västerländskt 

Föräldrafritt under novemberkampanjen i Doshtonpur 
(finn fem fel i bilden!)
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sätt så kan man säga att vi under 5 
kvällar hade en väldigt stor ”Alfakurs” 
i Doshtonpur! Sista kvällen bestod min 
predikan till hälften av frågor och svar 
från människorna. Upplevelsen var att vi 
lämnade 1000 trossykon i Doshtonpur 
som själva har fått lära sig och högt 
uttala många sanningar om Jesus, Den 
Helige Ande, vår gode himmelske Far, 
församlingen, bön, bibel och enhet i 
Kristus.
Barnens glädje och entusiasm var helt 
fantastisk. Den lokala pingstpastorn 
och katolske prästen var kanske mera 
chockade och helt mållösa över vad som 
skedde framför deras ögon. De hade 
innan kampanjen ungefär 40 medlemmar 
vardera. Men nu stod de kväll efter 
kväll inför grannar och kända personer 
i byn som ropade ut: - Vi älskar Jesus i 
Doshtonpur! Den katolske prästen kom 
en dag gråtande till mig och sa: - Varför 

har vi inte gjort det här 
tidigare under de 35 
år vi funnits här? Hela 
byn vill ju vara med i 
våra församlingar nu!? 

Vi tröstade honom med att det är just 
därför att de finns där som Gud nu kan ge 
dem en så stor tillväxt, som även kommer 
kräva mycket mer arbete, tålamod och 
tro än de senaste 35 årens. Tredje kvällen 
frågade jag de 700 som var där om de 
som visste var en kyrka fanns kunde lyfta 
sin hand? Fem händer…. Då tog jag fram 
prästen och pastorn för att berätta om 
sina församlingar. Det var gripande att få 
se hur särskilt den katolske prästen från 
scenen började tala till enskilda som han 
kände och lovade dem att de skulle mötas 
nästa vecka.

Gud manifesterar sin kraft
När Bosse predikade ena kvällen så 
fick han under 
förbönen ett 
kunskapsord 
om att Gud ville 
hela någon som 
hade fått sitt 
knä förstört i en 
olycka. Vi frågade 
länge och väl vem 

som hade blivit helad i sitt knä men fick 
ingen respons. Andra kvällen bad Rickard 
speciellt för att döva öron skulle öppnas. 
Då fick en äldre kvinna tillbaka sin hörsel 
och kom fram och vittnade om följande: 
- Jag har blivit botad två kvällar i rad nu! 
Jag har varit döv de senaste 8 åren, men nu 
kan jag höra! Och igår kväll när jag var här 
blev jag botad i mitt trasiga knä som min 
ko sparkade sönder för några år sedan! På 
grund av dövheten hörde hon inte kvällen 
innan att vi efterlyste henne. Vilken kraft 
det är i användandet av nådegåvorna och 
våra förböner. En annan kväll predikade vi 
om kvinnan med blödningar som var sjuk 
i 12 år och hade använt allt hon ägde och 
hade på läkare, men till slut blev helad av 

...när jag var här blev jag botad 
i mitt trasiga knä som min ko 
sparkade sönder för några år 
sedan

Mormor kan nu se sina barnbarn igen!

Einar ber för Doshtonpurs invånare

Men nu stod de kväll efter kväll 
inför grannar och kända personer 
i byn som ropade ut: - Vi älskar 
Jesus i Doshtonpur! 



Evangelisterna och Bosse iklädd rustning!
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Rickard, Bosse och Einar

Jesus. Den kvällen kom det fram en kvinna 
till Einar och bad om förbön för hon hade 
det likadant som kvinnan i bibeln. Dagen 
efter vittnade hon om sitt omedelbara 

helande! En man kom fram och berättade 
att han hade haft migrän i just 12 år och 
använt allt han ägde och hade för att söka 
hjälp hos läkare, men under predikan om 

kvinnan blev han frisk! Många rörde vid 
Jesu mantel den här veckan i Doshtonpur. 

Undervisning på evangelistskola
På dagarna höll Bosse och Einar 
undervisning för ett 30 tal av våra elever 
vid vår evangelistskola i Bangladesh. 
Inspirerat kunde eleverna efter veckans 
undervisning upprepa Bosses 8 punkter 
om vad församlingen är och hur Andens 
rustning ser ut och fungerar. Einar höll 
fin och uppskattad undervisning om 
vikten av att våga vara sig själv, äkta och 
ärlig. Rickard hade även ett pass om 
församlingen som fick rubriken: ”-To pull 
the goat on the field!” 

Tack för ert stöd, era förböner och er 
utsändning!

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 arbete 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 skill-
nad 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.

DIN AKTIEVINST – SKATTEFRI TILL MISSION!

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

MARS
1-3 Gråbo missionsförsamling
Rickard Lundgren

6-7 ACE Leadership meeting
Jonas Andersson

9-10 Jonsereds Missionsförsamling
Jonas Andersson

13-15 Outreach Augsburg, 
Tyskland
Pettersen

17 Kaufbeuren, Tyskland
Johnny Pettersen

17-25 KAMPANJ BANGLADESH
Rickard Lundgren

18-21 Strassenkirche, Warszawa, 
Polen
Pettersen

23 BFP Regional, Trostberg, 
Tyskland
Pettersen

24 Missionskyrkan Nässjö
Jonas Andersson

24 Kaufbeuren, 
Tyskland
Miriam Pettersen

27-31 Påskkonferens Halmstad
Jonas Andersson

28-31 Kampanj Pingstkyrkan, 
Valdemarsvik
Rickard Lundgren, Andreas Cucca

APRIL
7 Betelförsamlingen Jönåker
Rickard Lundgren

7 Agape Katrineholm
Anton Karlsson

8-14 KAMPANJ GUINEA
Jonas Andersson

10 Månadsbibelskola Pingstkyrkan, 
Nässjö
Rickard Lundgren

11-14 Strassenkirche, Weiden, 
Tyskland
Pettersen

14 Salemkyrkan Vargön
Rickard Lundgren

15-22 VIETNAM
Rickard Lundgren

21 Oasekirche, Garmisch-
Partenkirchen, Tyskland
Pettersen

25-28 Strassenkirche Kaufbeuren, 
Tyskland
Pettersen

26-28 Hope2013 
ungdomskonferens, Pingstkyrkan 
Nybro
Andreas Cucca

28 Missionskyrkan Eksjö
Anton Karlsson

KALENDER

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

weborder.clubtele.se
08-50 00 80 90

Om drygt två veckor vänder jag åter 
näsan, tillsammans med en grupp på 9 
norrmän från församlingen Betesda i 
Eiken  mot Bangladesh! Någon frågade 
mig en gång om inte Gå ut mission istället 
borde heta ”Bangladesh-missionen”?! 
Trots att vi också arbetar i Västafrika, 
Sydost Asien och framför allt Europa, så 
finns Bangladesh med i våra brev minst 
en gång i kvartalet. Vi ser just detta som 
en Guds nåd och ett stort privilegium. 
Öppen offentlig evangelisation i ett 
muslimskt land med tusentals människor 
som månad efter månad överlåter sina 
liv till Kristus. År efter år… Bangladesh 
har fortfarande 98% muslimer. Det är 
fortfarande ett av världens fattigaste 
länder. Världens högsta befolkningstäthet 
med 160 miljoner inklämda på en storlek 
av bara Götaland. Tänk om vi åtminstone 
kunde låna ut Sarek till dem?! Hälften av 
dem är under 25 år. Medellivslängden är 
57 år och 80 miljoner av befolkningen kan 
inte läsa. Finns det då någon som helst 
orsak till att människor från världens 
rikaste land, mest glesbefolkade och med 
längsta medellivslängden och med nästan 
100% läskunnighet…INTE SKA ÅKA till 
Bangladesh varje vecka med budskapet 
om frälsning, välsignelse, tröst och hopp!? 

Pojken tillsammans med mig på bilden vet 
nu definitivt vem Jesus är och han lär sig 
tom engelska på den kristna skola vi varit 
med och byggt upp i Bangladesh.”

Vi reser den här gången till samhället 
Motipur i nordvästra Bangladesh. Vad 
möter oss där? Jo, definitivt människor. 
Äldre, medelålders, unga, sjuka, friska, 
trötta, desillusionerade och många utan 
hopp. Med det perspektivet känns det 

redan nu fantastiskt att det bara handlar 
om dagar innan flera tusen av dem i 
Motipur har funnit meningen med livet, 
frälsning och helande! Men ingenting 
är självklart i vår värld. Därför behöver 
vi ditt understöd ekonomiskt och dina 
förböner. Hjälp oss hjälpa! Ge så vi kan ge! 
Be så vi kan se!

Näsan vänds åter mot Bangladesh!

Rickard Lundgren


