
Nu sänder vi ett dubbelt så tjockt 
nyhetsbrev mot i vanliga fall. Det 
innehåller självklart som vanligt en 
missionsrapport men vi ville också 
den här gången få ge ytterligare 
information som i vanliga fall inte 
får plats i våra brev. Det handlar 
om vilka Gå ut mission idag är, hur 
organisationen arbetar och varför 
vi håller på. I april gjorde Rickard 
Lundgren en missionsresa till 
Östasien som kunde genomföras 
tack vare snabbt understöd 
från er som läser nyhetsbrevet. 
Hjärtligt tack för den hjälpen!

                                  Av Rickard Lundgren
Det var oerhört spännande att åter få resa 
tillbaka till Östasien. Dels så var det 15 år 
sedan förra gången jag var där och höll 
ledardagar, men det var även så att bara 
några dygn innan avresa hade fortfarande 
inte pengar kommit in till uppdraget. 
Det var fascinerande att på nerresan till 
Östasienn, vid mellanlandningen i Bangkok, 
lyckas få ut pengarna som behövdes för 
att missionens understödjare hade varit 
snabba att gripa in. Jättetack på vägnarna av  
Herren! Mycket i Östasien har förändrats 
till det bättre jämfört mitt förra besök när 
det gäller välmående och infrastruktur. 
Även kommunismen har börjat klinga av 
en del. Men fortfarande är man så van vid 

att en stor andel av befolkningen står i 
nära relation till säkerhetspolisen att alla 
lever i en viss fruktan. Det var som att jag 
kunde känna igen gamla goda tider från 
Albanien under –90 talets början. När vi 
tex nu i Östasien reste på en stor fyrfilig 
motorväg, var alla trafikanter så rädda för 
att göra fel och då kanske bli anmälda till 
polisen av någon annan trafikant, att alla 
låg i en lång ringlande rad med bilar efter 
varandra i bara 40 km/tim och med 20 m 
mellanrum! Ingen vågade körde om någon 
annan. Det tog två timmar att resa 7,5 mil.

KÄRT ÅTERSEENDE
Gå ut missions missionsansvarige, 
Jonas Andersson hade redan innan min 
missionsresa haft flera förberedande 
planeringsmöten med den lokale 
Östasienesiske kontaktpersonen och 
ledaren och även genomfört en mindre 
missionskampanj förra året i Östasien. 
Själv visste jag inte vem den här 
kontaktpersonen var. Det bor ju nästan 
90 miljoner människor i Östasien! Men 
så fort vi möttes i huvudstaden Ho Chi 
Minh (tidigare Saigon), blev det ett mycket 
glatt återseende! Det visade sig att han 
var en av de 20 ledare som var med och 
lyssnade till min undervisning i 1998! Då 
var han ansvarig för ungdomsarbetet i 
ett av samfunden. Idag leder han ett nytt 
växande litet samfund bestående av drygt 
15 församlingar i landet. Han gör det 

med risk om att kunna uppfattas som ett 
västerländskt hot mot den kommunistiska 
regeringen. Men han har beslutat sig för 
att Östasien oavsett måste få lära känna 
frälsaren Jesus Kristus. 
Tänk så fantastiskt att Gud har en tråd 
genom våra liv där inget lämnas åt 
slumpen - Vilken nåd! 

Inspirerade av detta faktum vill vi nu 
i Gå ut mission tillsammans med våra 
syskon i Östasien utveckla kampanjer 
som kan skörda många för himmelen, 
utan att få betyda svåra repressalier med 
säkerhetspolisen. Det här skulle bli vårt 
andra försök. Först fick jag undervisa ett 
50-tal av hans församlingsmedlemmar i Ho 
Chi Minh under tre dagar från morgon till 
kväll om vad vi har i Kristus. Det var 

Vittnar om sitt helande och 
frälsning i Östasien!

Efter 15 år möttes de igen - 
Herrens nåd är oändlig!

...så att mitt hus blir fullt!
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både inspirerande att undervisa och att 
få uppleva Östasienesernas tacksamhet 
över undervisningen. Fjärde dagen kom 
en stor buss på morgonen som fylldes 
av 30 församlingsmedlemmar och 30 
personer yterliggare, icke kristna vänner 
som de hade tagit med sig för att åka på 
”strandkampanj” med Rickard Lundgren! 
Så reste vi till en vacker strand några 
timmar Minh där ”strandkampanjens” 
deltagare skulle få uppleva bad sol och 
väckelsemöten! 

MEDHAVDA
När jag satt på bussen ut till stranden och 
förundrades över det här tillvägagångssättet 
så tänkte jag på de lappar som fröknarna 
i min grundskola brukade skicka med 
mig hem inför en skolresa: ”Förtäring av 
medhavd matsäck”. Här i Östasienn gick 
tanken att nu handlade det om: ”Räddning 
av medhavda syndare”! På ett gammalt 
nedstängt tivoli med ett lika nedstängt 
hotell fick vi bo och hade under tre dagar 
väckelsemöten både förmiddag o kväll. 
Däremellan gick församlingsmedlemmarna 

promenader med de ”medhavda” och 
samtalade med dem om förkunnelsen. 
Svarade på frågor och satt i bön tillsammans 
med dem – oerhört vackert att få se! 

FRÄLSNING OCH HELANDE
I slutet av varje möte var det alltid några 
Östasieneser som, mycket försiktigt 
och stilla gav sina liv till Jesus. De var 
känslosamma och tårarna rann. Vid varje 
möte blev även någon helad, mest från 
smärta i ryggen och dålig syn. Ca 15 
vittnade totalt under dagarna om detta, 
och när de vittnade inför de andra blev de 
alla så stillsamt berörda och började gråta. 
När vi hade kommit fram till sista dagens 
sista möte klev till slut även de två sista 
”medhavda”, äldre herrarna fram för att ta 
emot Jesus. Den ene var professor i medicin 
och den andre en företagare. De sa så 
vackert till mig när jag tog deras händer: -Vi 
har under de här dagarna kommit fram till 
att allt som du har sagt om Jesus är sant. Vi 
vill därför inte leva utan Honom! Oj, oj vad 
tårarna flöt sedan när alla Östasieneserna 
ville hålla tack tal till mig för att de hade fått 

uppleva Jesus som sin frälsare och helare! 
Det var även väldigt mäktigt att få uppleva 
när dessa näpna, försiktiga människor i det 
onådda landet Östasienn lyfte sina händer 
i mäktig förbön mot mig. För de ville så 
gärna få välsigna dem som hade sänt mig 
till dem genom sitt ekonomiska stöd och 
sina förböner.  Önskar så att du skulle ha 
fått kunna uppleva intensiteten i deras bön 
allteftersom den Helige Ande ledde dem 
att be för var och en av er som läser det 
här brevet så det knakade! Nu har Du nya 
förebedjare! Mycket gripande och helt 
rätt!

I en middags paus gick jag ut och sträckte 
på benen lite. Jag var tacksam för att de 
“medhavda” tog emot Jesus en efter en, 
men suckade ändå lite till Herren över alla 
de andra 90 miljonerna som ingen nästan 
når. Jag bad: -Herre, låt mig få vara med 
och få starta upp fler parallella, pionjära 
processer som öppnar upp de troendes 
sinne i detta land! Plötsligt griper då en 
ung man mig i skjortärmen och drar med 
ett leende in mig på ett stort Östasienesisk 
bröllop med 600 gäster! Det här kändes 
som Jesus! Bröllop och middagar läser 
vi om lite här och där i evangelierna. Jag 
fick välsigna brudparet kort och även sitta 
ned med ett gäng glada herrar som satt 
och festade på ett tupphuvud! Även om 
jag inte kunde förkunna eller ens få i mig 
tupphuvudet, så var det fantastiskt att få 
gå och tala ut välsignelser från Gud över 
dessa 600 Östasieneser, och få nya vänner!

Som du läser och förstår är detta en väldigt 
ringa början i Östasien. Men det är just nu i 
början som exemplet, arbetsmetoder och 
förtroende sätts. Lyckas detta, kan vi sedan 
få se det börja växa i antal och i offentlighet 
i landsby efter landsby. Stad efter stad.  

“De bad för missionens 
understödjare så det knakade”

Rickard drogs in på ett stort bröllop och fick nya vänner!

Helhjärtat bad de till Gud för missionens understödjare



Dag Heggset tillbaka i Gå ut mission!

Därför är det oerhört viktigt att vi inte 
ger upp och framför allt att detta pionjära 
kampanjarbete i Östasien får omslutas 
mäktigt av mångas förböner. Nästa gång 
hoppas vi kunna göra likadant men då bussa 
in ännu mera ”medhavda” från fyra olika 
församlingar. Östasienns befolkning är en 
av världens mest onådda länder, och antalet 
kristna och församlingar i själva Östasien 

är mycket lågt. Vi skulle behöva en särskild 
grupp förebedjare som vill be för just 
Östasien de närmaste 6 månaderna. Likaså 
om någon känner sig manad, att avsätta en 
summa pengar för just vidareutvecklingen 
av kampanjmission i detta underbara, men 
svårt sargade land.
Följ med oss vidare under detta år i 
äventyret Östasien!

Östasienn
90 milj invånare
6 etniska folk-
grupper, 86% 
tillhör folkslaget 
Kinh (Viet).
Ungefär 1 % av befolkningen räknas som 
evangeliskt kristna.

Nu vill vi få glädja oss tillsammans med Dig 
som läser nyhetsbrevet över att Dag Heggset 
från Norge är tillbaka som evangelist i Gå 
ut mission! Denne sällsamt härliga och 
goa norrman var under åren 2003-2008 
med som evangelist i Gå ut mission och 
byggde upp organisationens möjligheter till 
verksamhet både i Norge och i Sydost Asien. 

Under de senaste åren har Dag och familjen 
på 6 personer bott under två olika perioder 
i Thailand. Där har Dag gjort musikstudier 
vid universitetet i Bangkok. Familjen har 
fått lära känna det thailändska folket och 
blivit en del av dem. Nu är de sedan en tid 
tillbaka hemma i Melhus, utanför Trondheim. 
Där arbetar Dag som bibellärare och 
missionär i Pingstförsamlingen Betel. 
Solveig är sjuksköterska. Döttrarna 
är Elise, Marie, Krisitine och Anette.

TILLFÖR NYTT
Dags ”comeback” till Gå ut mission känns 
oerhört inspirerande för arbetet. Det 
tillför inte bara ytterligare en evangelist i 
organisationen utan även nya missionsfält 
och kontakter. I den nordindiska 
staten Assam har Dag fått utveckla 
en kampanjkontakt som samlar stora 
skaror när Dag reser dit och förkunnar 
evangelium. Tio tusentals har redan efter 
bara två kampanjer sökt frälsning. Därför 
kommer vi nu efter flera års frånvaro 
från Gå ut missions sida i detta stora 
missionsland på nytt få börja skriva i 
nyhetsbrevet om kampanjer i Indien. Dag 

har fortfarande långvariga relationer och 
missionskontakter i Thailand, Nepal och 
Bhutan som vi också nu åter får lägga in 
som fokus områden för Gå ut mission - 
Fantastiskt!

20 år sedan
Dag känner Gå ut missions puls väldigt 
bra. Rickard och Dag träffades för första 
gången 1993 för 20 år sedan då de ledde 
då lovsång tillsammans. 1995 gjorde de 
tillsammans en fantastisk missionsresa till 
den lilla gruvstaden Bjeryozovsky i Ural 
bergen. 1997 höll de kampanj på gränsen 
mellan Indien och Bhutan.  Sedan under 
de första åren i Gå ut mission låg mycket 

av Dags engagemang och investering i att 
bygga upp och träna ledare i Thailand för 
framtida evangelisation. För att lyckas föra 
det arbetet vidare fick Dag ofta prioritera 
bort kampanjer i andra länder. Men när 
askmolnet la sig över Europa i 2010, och 
evangelisterna inte kunde flyga ut, då  
bodde familjen Heggset nere i Thailand 
där inga askmoln fanns. Så Dag hoppade 
hjälpsamt in med  bara något dygns varsel 
och genomförde den kampanjen. Där fick 
också evangelist Heggset ny, förfriskande 
luft under sina vingar. Dag själv säger: -När 
jag gick upp på scenen i Bangladesh och 
klev fram mot folket med min bibel kändes 
det som att jag hade kommit hem igen!

I DAG ÄR FRÄLSNINGENS DAG
Församlingar, missionsföreningar, bibelsk-
olor, ungdomsarbeten och hemgrupper…
grip chansen att få del i Dags unika 
missionsinspiration, hans  förkunnelse, 
vittnesbörd och hans fantastiska sång 
och musik. Dag har gåvan att vinna 
själar. Ofta kan han berätta om att 
idag var det någon ville bli frälst!

Så ber vi alla läsare av brevet att på ett 
särskillt sätt nu omsluta hela familjen 
Heggset i era förböner.

mobil 934 62 936
dag@gautmisjon.org

“När jag klev fram mot folket  
kändes det som att jag hade 
kommit hem igen”

S ID 3 DAG HEGSETT TILLBAK A

Indiska pastorer, Dag Heggset, Sten Sørensen och 
Rickard Lundgren vid gränsen till Bhutan i 1997 
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Jonas Andersson 
Jag har växt upp med en 
stor och självklar Gud. Snart 
insåg jag att detta självklara 
gått många människor förbi. 
Under gymnasiet började 
jag ana att Herren hade 
en plan för att jag skulle 
tjäna Honom. Provocerad, 
utmanad och ledsen över 
att många inte hade tagit 
emot Jesus, ja än mindre 
hört om honom, satsade 
jag på församlingsplantering. 
När väl missionsbefallningen 
på allvar landat i mig och 
dörren öppnades kastade 
jag mig ut. Det grep mig 
snart att Jesus befallt oss 
att ge alla folk chansen till 
frälsning, men att så många länder och folk uppenbarligen har setts förbi.  Det 
driver mig idag. Att nå de som inte fått chansen. Idag lever jag med en ständig 
förväntan att i min livstid få höra basunens ljud när hedningarnas fulla antal 
kommit  till tro och evangeliet har nått ut bland alla folk. Att då få se Jesus 
komma på skyarna och så få vara med honom för evigt. Detta är min motor, 
min motivation för mission!
Jonas bor med sin hustru Gudrun Marta och dottern Isabella i Nässjö. Jonas är 
heltidsanställd i Gå ut mission som internationell direktor och ansvarar för att leda 
och utveckla hela missionsarbetet. Han reser även som predikant i nordens kyrkor.

Dag Heggset 

10 minutter efter att jag hade sagt ja till Jesus som min Frälsare var jag på väg 
till ett Diskotek i Trondheim. Jag var 17 år och hade tänkt att festa, 
men redan i kön utanför diskot fick jag be till frälsning med 3 tuffa 
killar! Det var då missonsglöden tog tag i mig! Ett par år senare satt 
jag på bibelskolan i Sarons Dal och lyssnade till  
evangelist Aril Edvardsen; han berättade om folkslag som ALDRIG 
hade fått möjligheten att höra evangeliet. Jeg blev förkrossad och 
bestämde mig för att ge tid, pengar och livet för att de onådda 
folkslagen ska få höra! Dag bor med hustrun Solveig och barnen 
i Melhus. Dag är bibellärare och missionär i församlingen Betel i 

Trondheim. Utöver 
förkunnelse och 
konserter i Norges 
församlingar 
håller han även 
kampanjer i 
världen.

Rode Möller
Visst är det härligt att äntligen 
få vara sommarledig? Kunna 
vila när man vill och arbeta 
när man vill. Men när jag ser 
många planera och ordna inför 
den perfekta semesteridyllen, 
ledighet, sol och värme, som 
vi alla trånar efter, slås jag av 
tanken: -Detta är inte mycket 
värt om inte Guds frid får råd 
i våra hjärtan! Därför vill jag 
vara en missionär. I min vardag 
men också till jordens yttersta 
gräns. Så att alla kan få del av 
Hans frid!
Rode och hennes fästman Adrian 
bor i Borås. Rode reser vid sidan 
av teologistudier som predikant i 
Sveriges kyrkor och på kampanjer i världen

Rickard Lundgren 
-Jag är förskräckligt pragmatisk. Kan 
bara använda mitt liv på det som är 
absolut mest viktigt, meningsfullt och 
betydelsefullt. Lydighet gentemot Jesu 
befallning om att gå ut med evangelium till 
dem som inte hört det. Mission kopplar 
mig i en direkt relation till både bibelns 
gestalter och nutidens heliga hjältar i så 
många olika länder och kulturer. Vilket 
fattigt liv det vore utan mission,  
Rickard bor med hustrun Karin och 

barnen Simon, Hanna och Lukas i 
Katrineholm och är Gå ut missions 
grundare och föreståndare. Han 
har även i flera år varit anställd 
av Equmeniakyrkan(Svenska 
missionskyrkan) för att plantera nya 
församlingar i svenska städer.

Andreas Cucca 
Jag fick ett livsförvandlande möte 
med Jesus som 16-åring mitt i 
mörker och självmordstankar. Detta 
för att någon tog med mig till kyrkan 
och för att någon predikade. Därför 
åker jag på mission. Alla folkgrupper 
måste få höra! Gud brukar viska 
till mig “glöm inte de onådda 
folkgrupperna” och; -nej, i Gå Ut 
Mission glömmer vi inte dem!
Andreas bor med sin hustru Lina i 
Bottnaryd. Andreas är undersköterska 
och vid sidan som personlig assistent 
reser han som predikant på kampanjer 
och i Sveriges kyrkor. Han ansvarar även 
för missionens verksamhet i Bangladesh.

Gå ut misssions tre prioriteringar: 1.Kampanjer bland världens onådda folk så att Jesu kärlek blir synlig.  2.Församlingsplantering i norden.  3.Väckelse och förnyelse i hela Kristi kropp.  
Styrelsen enades i slutet av år 2000 om att visionen skulle utföras av flera män och kvinnor som vill verka som evangelister. Rickard Lundgren uttryckte: -Jag drömmer om 10 evangelister som lyfter tillsammans 
med understödjarna som i en flock av vildgäss. I “V” formationens segertecken angriper vi helvetets portar och fästen genom kampanjer bland onådda folk, månad efter månad tills Jesus kommer på skyarna! 

SOM VILDGÄSS LYFTER VI SOM ETT “V”-TECKEN, I FLOCK, I JESU NAMN
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Johnny o Miriam Pettersen 
Det finns mer än 2,8 milliarder människor 
som ännu inte har fått höra de goda nyheterna 
om Jesus Kristus. Det är bland dessa vi håller 
våra kampanjer. Var och en av dessa människor 
är dyrbara för Gud, och Han längtar efter 
dem med en fars kärlek. Evangeliets ärende 
hastar - i hela världen! Det gäller att nå så 
många som möjligt medan det ännu är tid. 
Därför är kampanjmission effektivt och viktigt.
Johnny och Miriam Pettersen bor i den 
tyska staden Kaufbeuren där de planterar 
nya församlingar i Bayern, utsända av 
norsk pingströrelse. Utöver det driver de 
Pionjärutbildningen i Tyskland och håller 
kampanjer i Afrika och Asien.

Anton Karlsson 
Sen mina första missionsresor i tonåren har jag vetat att Gud kallar 
mig till missionsfältet. Det finns många sätt att visa kärlek på men det 
är inte mycket som slår att få berätta de goda nyheterna om Jesus 
som gav sitt liv på korset. Mission handlar inte om mig så mycket alls, 
utan om att världen behöver få höra. Vi behöver inte fråga oss om vi 
ska vara missionärer eller inte. Jesus har befallt oss att gå ut! Frågan 
är var någonstans 
vi ska börja. Visst 
är det spännande 
när människor ger 
respons på ett 
möte, men det som 
betyder något är den 
bestående frukten. 
Växande församlingar 
och ännu bättre: nya 
församlingar!
Anton bor i Katrineholm 
och jobbar deltid 
med att plantera 
en mångkulturell 
församling i Norrköping. 
Han läser olika 
högskolekurser och vid sidan av detta reser han som förkunnare på 
kampanjer i världen och i Sveriges kyrkor.

Styrelsen
Gå ut missions styrelse har de senaste 13 åren träffats 4-5 gånger 
varje år för att utvärdera se senaste åtagandena, planera och besluta 
om framtida insatser. 
Ordförande Per Marklund, Bergstena. Sekreterare Bo Carlsson, Björkvik. 
Kassör Göran Didrikson, Askersund. Styrelsemedlemmar: Henrik Thornell, 
Katrineholm. Jonas Andersson, Nässjö och Rickard Lundgren, Katrineholm.

Kathe Broberg 
-Det är så meningsfullt att 
se en som blivit förvandlad 
när Jesus flyttat in i dennes 
hjärta. Att se folk bestämma 
sig för att Jesus ska vara 
deras vän!
Kathe bor med sin man 
Alf-Göran i Katrineholm. 
De har sönerna Mikael och 
Roland. Kathe arbetar halvtid i 
missionen som sekreterare och 
bokföringsansvarig

Bo Carlsson
Mission är uppdraget Jesus lämnade 
efter sig åt oss att utföra så att han 
kan fullborda sin plan och skapa en 
harmonisk värld. Det är lätt i vår kultur 
att bli konsument på happenings och 
missa meningen med livet.
Den som har fokus på att nå andra med 
evangeliet lever oftast ett sunt kristenliv 
och är med om att förändra världen. 
Jesus sa när han såg behoven bland 
människor “ Bed om fler arbetare till 
skörden!!!”
Bosse bor med hustrun Ulla i Björkvik. 
Bosse sitter i Gå ut missions styrelse och är 
linjeledare för Pionjärutbildningen.

Gå ut misssions tre prioriteringar: 1.Kampanjer bland världens onådda folk så att Jesu kärlek blir synlig.  2.Församlingsplantering i norden.  3.Väckelse och förnyelse i hela Kristi kropp.  
Styrelsen enades i slutet av år 2000 om att visionen skulle utföras av flera män och kvinnor som vill verka som evangelister. Rickard Lundgren uttryckte: -Jag drömmer om 10 evangelister som lyfter tillsammans 
med understödjarna som i en flock av vildgäss. I “V” formationens segertecken angriper vi helvetets portar och fästen genom kampanjer bland onådda folk, månad efter månad tills Jesus kommer på skyarna! 

SOM VILDGÄSS LYFTER VI SOM ETT “V”-TECKEN, I FLOCK, I JESU NAMN



Vi tar fortfarande in elever till vår Pionjärutbildning!

2011 var PIONJÄR-året som 
utmanade mig att göra saker jag 
tidigare inte trodde att jag kunde, 
vågade eller ens ville! Allt ifrån att 
predika på andra sidan jordklotet 
till att ansvara för barnkyrkan i 
Söderköping...
Jag har fått chansen att dela 
med mig av den kärlek som 
jag själv fått uppleva, både i 

församlingsplanteringens arbete och i 
det utgivande vardagslivet. 

Man behöver inte vara bra på på att 
undervisa eller dela sitt vittnesbörd 
för att gå PIONJÄR, det är ju i kursen 
som man får hjälp att upptäcka och 
utveckla de gåvor som man har! Du 
kommer garanterat att växa.

Erica 

För Dig mellan 18-28 år som vill 
plantera en församling och göra 
missionsresor!
Bli en pionjär genom att vara med 
oss i 10 månader och:
-Starta nya församlingar i 
Sverige

-Var med och håll missions-
kampanjer i Afrika och Asien

-Utveckla Dina ledaregen-
skaper 

Ett samarbete med 
Team med Uppdrag. 
Start: 19 augsusti. ‘

Kostnad: 1000:-/månad. 
(inkluderar boende, mat, inrikesresor)

SÖK NU! 
 www.gautmission.org 

eller ring:
070-23 55 098 / 073-055 04 56

Rubriken från Efs 4:11 visar att evangelisten 
är en av de fem tjänstegåvor Gud har gett 
sin församling. Jesus kallas i evangelierna 
både herde, profet och lärare. Men var 
han evangelist? Jo, i Jesu tjänst finner vi 
tydligt kampanjevangelisten som ofta höll 
kampanjer med tio tusentals människor. 
Beståndsdelarna var då som nu: en genom 
bilder god illustrerad predikan baserad på 
Guds Ord och därefter följer överlåtelse, 
tecken och under. Detta varade vid en 
del tillfällen i så många dagar att folket 
stod utan mat! Det är fascinerande att 
tänka på hur stor andel, ja majoritet, 
av Israels befolkning som tack vare de 
olika kampanjerna som hölls i städerna 
runt Gennesarets sjö, faktiskt fick den 
personliga chansen att höra Jesu budskap 
om himmelriket och se honom bota 
människor. Kampanjer når långt ut. Men vi 
känner också till gatuevangelisten Jesus som 
tog sig till små och obetydliga sammanhang 

och med profetisk skärpa och apostolisk 
entreprenörskap startade självgående 
rörelser bland stora delar av folket. Det 
profetiska samtalet vid brunnen med den 
samaritiska kvinnan - hela hennes by kom 
till tro. Entreprenören Jesus som reser sig 
upp i en liten synagoga och proklamerar 
ett ord från Jesaja - startskottet för Kristi 
kropp! Den härliga evangelistlunchen 
hemma hos Sackeus - försäkringskassan 
får se dagens ljus, driven av skattemedel! 

Evangelister tänker hela tiden på hur 
budskapet ska kunna nå längre ut, nå flera 
och nå nya sammanhang. Multiplikation, 
tillväxt och expansion är ord som 
enbart väcker glädje hos en evangelist. 
Av förståeliga orsaker väcker sådana 
ord ofta bekymmer, oro och vaksamhet 
hos andra lika viktiga tjänstegåvor 
som herdar, lärare och profeter. 
Evangelisten hämtar inspiration till sin 

tjänst i missions-befallningen som Jesus 
gett om att göra alla folk till Hans lärjungar, 
döpa och undervisa dem. Platsen där 
man gör lärjungar, döper och undervisar 
dem, är ju självklart församlingen. Så 
evangelister lever alltid på ena eller 
andra sättet nära församlingar. De kallas 
av församlingar och hänvisar nyfrälsta 
till församlingar. De uppmuntrar och 
utrustar församlingar att bli själavinnare 
och inte så sällan är evangelisterna 
orsaken till att nya församlingar bildas med 
stöd från de andra fyra tjänstegåvorna. 

En annan intressant detalj är att 
evangelister ”föder fram” nya evangelister. 
Själv har jag haft förmånen att under hela 
min uppväxtfått uppleva en rad kampanjer 
i hemförsamlingarna med svenska 
kampanjevangelister som Uno Davidsson, 
Åke Joelsson, Carl-Olov Hultby, Jan Erixon, 
Liselotte J Johansson, Pär Marklund, Egon 

...och andra till evangelister!
 artikel av Rickard Lundgren
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S IDA 7  . . .OCH ANDR A TILL EVANGELISTER

Sandström, och Terje Berntzen. Jag överlät 
mig och mitt liv åt Herren i en kampanj 
som sistnämnda höll i Vimmerby 1981. 
Det kändes som den norske evangelisten 
hade spårat upp mig där jag satt som bäst 
i “snickeboa, Katthult!” Kända evangelister 
som Frank Mangs, Reinhard Bonnke, Peter 
Ljunggren, Aril Edvardsen m.fl. har lagt sin 
hand på mitt huvud och bett för mig. De har 
känt igen evangelistgåvan. Jag har även fått 
verka under 8 år som kampanjevangelist 
bland onådda folk i olika länder tillsammans 
med evangelist Aril Edvardsen från Sarons 
dal. Han har starkt präglat min tjänst. 
Aril sa ofta till mig: -Rickard, se på alla 
världens bibelskolor. De grundades en gång 
av evangelister som i sitt entreprenörskap 
var produktiva i formandet och utvecklandet 
av fler nya förkunnare. Sedan blev med 
tiden dessa bibelskolor akademiska, 
teologiska högborgar som grubblade sig 
bort från uppdraget, missionsbefallningen. 

Gå ut missions kampanjmöten får vara med 
och nå ut till helt onådda folkgrupper och 
stammar, men också ,genom evangelisation 
här i Sverige får vi se nya församlingar 
bildas. Gå ut mission har fått ett pionjärt 
mandat irån Herren. Därför får vi kallelser 
ifrån kristna sammanhang bland de onådda 
folken om att hjälpa dem att nå sina byar 
och städer med de goda nyheterna om 
Jesus Kristus. Det är de lokala kristna i alla 
dessa länder som inbjuder människorna 
till mötena, ordnar allt det praktiska och 
även har en konkret handlingsplan för 
hur uppföljning av de nyfrälsta ska föregå 
genom medarbetare. Detta drar igång så 
fort som möjligt efter kampanjerna och 
samlar de frälsningssökande till Gudstjänst. 
Gå ut mission återkopplar varje månad till 
de lokala kyrkorna för att dels försäkra sig 

om att uppföljningen fortlöper, men lyssnar 
även in vilka eventuella specifika behov som 
behöver åtgärdas för fortsatt kontinuitet. 
Pionjärt arbete sker i det lilla, tar tid 
och kostar pengar. På en del håll idag ser 
man det nte som ”lönt” att genomföra 
evangelisations satsningar. Man tycker sig 
inte uppnå de resultat som motsvarar 
insatsen av tid o pengar i en kampanj. 
Men låt mig då få fråga; hur mycket tid 
och pengar är egentligen en svensk eller 
indisk själ värd? Från Guds sida är svaret 
“En evighet och Min egen sons, Jesu blod. 

Vi måste därför på nytt bli villiga att 
avsätta betydligt mycket mera tid, tålamod 
och ekonomi för att nå de miljontals för 
evangeliet onådda svenskarna i vårt land 
och den miljard som återstår i världen! 
Själva orden församlingsplantering och 
församlingstillväxt anger att vi i Guds 
riket har med ett “växtrike” att göra. 
Varje gigantisk svensk ek, mellan 500-
1000 år gammal började anspråkslöst, 
dold i högt gräs, bara en mm bred och 
fyra mm hög. Sanningen från 1 Kor 3:7 är 
så befriande och samtidigt så sporrande 
till att vilja jobba som pionjärevangelist: 
Varken den som planterar eller den som 
vattnar betyder därför något, utan endast 
den som ger växten, och det är Gud. Vilket 
löfte, vilket hopp. Gud står för växten! 

Bara den lilla rörelsen kan skapa den 
stora rörelsen. Det andliga klimatet i 
norden skulle förändras drastiskt om våra 
församlingar på nytt skulle började satsa 
på evangelister, lånsiktigt med tro och 
framåtanda. Så var det på 20 och 30-talet 
när över 400 nya frikyrkoförsamlingar 
planterades i vårt land. Det var inga 
stora församlingar. Det var inga stora 

möten. I min gammelmorfars dagböcker 
läser jag från den tiden då Loo lutherska 
missionsförening bildades: -Idag voro vi 17 
samlade till Themöte med bön och Ordets 
förkunnelse. Herren voro nära och Thet 
åtnjöts. Var det ”lönt” då, är det ”lönt” nu. 
För statistiskt räknat begraver vi nu bara 
i Sverige varje år mellan 50-60 inaktiva 
församlingar. Vi har i det långa loppet varken 
tid eller råd att INTE satsa på evangelister. 
Då klipper vi av vår egen framtid.  Låt oss 
som evangelisten Matteus satsa på att nå 
också vårt eget folk. läser jag från den tiden 
då Loo lutherska missionsförening bildades: 
-Idag voro vi 17 samlade till Themöte med 
bön och Ordets förkunnelse. Herren voro 
nära och Thet åtnjöts. Var det ”lönt” då, 
är det ”lönt” nu. För statistiskt räknat 
begraver vi nu bara i Sverige varje år 
mellan 50-60 inaktiva församlingar. Vi har 
i det långa loppet varken tid eller råd att 
INTE satsa på evangelister. Då klipper vi av 
vår egen framtid.  Låt oss som evangelisten 
Matteus satsa på att nå också vårt eget folk. 

Jag vill stötta Gå ut missions arbete
med en gåva till:

   Gå ut mission generellt

   Nå Hunzafolket i Pakistan! 

   Jag vill bli autogirogivare skicka mig info och blankett

13 92 21-6

Gå ut mission



JULI
5-21 Tonårsbibelskolan 
Flahult, Anton Karlsson

6 Hönö Apg29 ”FÖLJA”  
Rickard Lundgren

AUGUSTI
4-9 Svenska 
Alliansmissionens 
tonårsläger Gullbranna, 
Anton Karlsson

11 Betel Int Church 
Levanger, Dag Heggset

18 Kristet Center Väst 
Stenugnsund, Andreas 
Cucca

24 Trondheim Spektrum, 
Dag Heggset

24 Sommarmöte 
på Attholmen Loo 
Långared, Rickard 
Lundgren

SEPTEMBER
11 Månadsbibelskola 
Nässjö Pingst, Jonas 
Andersson
13-15 Församlingsdagar 
planteringarna, 
Katrineholm, Anton 
Karlsson, Rickard 

19-22 ACE konferensen
Alla evangelisterna

22 Ballymena Church of 
God Anton Karlsson
22 Shankill Church of 
God Andreas Cucca

29 Betelförsamlingen 
Jönåker, Jonas, Andreas 
och Rickard

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

Jag älskar pulsen och drivet som finns 
i Guds rike. När vi ropar till Gud om 
saker som ligger på Hans eget hjärta 
så är alla Rikets principer i full snurr. 
Tillväxt, expansion, öppna dörrar, stängda 
dörrar, Makedoniska rop, frukt som består. 
Ständigt utmanas vi när den Helige Ande 
lägger sina angelägenheter på våra hjärtan. 
Därför är vi i ständig rörelse. Därför 
blickar vi framåt med tillförsikt för att 
urskilja vart Herren är på väg just nu.

Denna sommar som ligger framför laddar 
vi för fullt inför nya utmaningar. Flera nya 
fält i sydostasien står med dörren på vid 
gavel och vi gör oss redo att kasta oss 
iväg.  Assam i nordöstra Indien kommer in 
som ett nytt fält, Pakistan öppnar sig igen 
som en möjlighet, buddhistiska Thailand 
förbereds det i för kommande kampanjer 
och mycket, mycket mera som jag får 
anledning att återkomma till i kommande 
brev. Utöver detta är det redan inbokat 6 
satsningar i onådda länder som Bangladesh, 
Guinea och Östasien! I och med ditt trogna 
givande och dina förböner känns det lätt att 

våga. Vi vet att Jesu utmaning som landar 
på våra hjärtan också rör vid ditt.  Att när 
vi gensvarar och gör oss redo att åka så 
sluter du upp och många andra upp och 
gör det möjligt. I snart 9 år har jag bett för 
ett av de små, bortglömda folkgrupperna 
som bor uppe  i bergen i Pakistan, 

Hunzafolket. Flera gånger har jag varit på 
väg dit, men på grund av hot från talibaner 
och andra hinder har vi inte kunnat nå 
komma fram. Nu är dörren öppen!I augusti 
reser en av våra vänner i ACE, evangelist 
Mats Wennergrund till ett annat onått folk 
i samma bergsmassiv. Han är villig att också 
resa till Hunzadalen för att förbereda en 
gemensam satsning att få ge dessa folk 
evangelium. Många av höstens satsningar 
och denna resa Mats ska göra liggger 
fortfarande några månader bort, men redan 
nu har vi stora kostnader som måste täckas. 

Jag tror att du liksom vi vill vara böne-
svaret för dem som ropat till en Gud de 
ännu inte känner och ge dem mötet med 
Honom som älskat dem från evighet till 
evighet. Tack för din hjärta för de onådda 
folken.

Varma sommarhälsningar
Jonas Andersson
Internationell direktor

Vi vill vara Hunzafolkets bönesvar!

Två Hunza kvinnor i norra 
Pakistans otillgängliga berg

 

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