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TACK FÖR DITT STÖD

...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV SEPTEMBER 2013

2010 reste Dag Heggset på sin 
första resa till Nordöstra-Indiens 
största provins: Assam. Han 
reste till denna onådda region 
för att undersöka möjligheterna 
för att hålla kampanjer, träna 
evangelister och plantera 
församlingar. Här berättar han 
om denna nya utmaning för oss 
alla i Gå ut mission.

Av Dag Heggset
Assam ligger mitt emellan alla de 
andra Nordöst-Indiska provinserna, 
och gränsar även mot Bangladesh 
i söder och Bhutan i norr. Alltså 
mycket strategisk placering med tanke 
på mission och vidare utbredning 
av evangeliet. Det finns 300 olika 
stammar och kulturer representerade, 
och huvudreligionen är hinduism eller 
animism, samt en snabbt växande 
muslimsk befolkning. Officiella siffror 

säger att det finns 3% kristna. Dessa 
är dock i huvudsak bara kristna till 
namnet. 

23 kampanjer på 5 år
Provinsen, med c:a 35 miljoner 
människor består av 23 distrikt. 
Detta antalet distrikt har blivit en 
strategi i mitt och Gå ut missions 
hjärta: 23 kampanjer, en i varje 
distrikt av Assam med uppföljande 

församlingsplanteringar! Jag har redan 
fått se tusentals söka frälsning under 
de 3 kampanjer vi haft inne i Assam! Jag 
har också sedan första resan 2010 byggt 
upp ett team bestående av 5 nationala 
evangelister och koordinatorer. Dessa 
är överlåtna och erfarna män som 

redan har varit i tjänst för Herren 
under många år. Dessa upplever att 
kampanjerna är till stor hjälp för att 
uppfylla de visioner för Assam som 
Gud redan gett dem. Detta säger 
också många andra troende i regionen.

Under 2014 och de följande tre åren 
är det vår bön, plan och mål att kunna 
hålla ytterligare 20 kampanjer i Assam!
-Göra själv? Nej, tack! Det är både 
tufft och mycket ineffektivt att tänka 
sig att enbart själv utföra uppdraget att 
hålla 23 kampanjer i Assam under 5 år. 
Därför både  ber vi om, och är helt 
beroende av flera medarbetare som 
utför var sin del i visionen! Vi behöver 
både enskilda personer som reser ned 
men även församlingar som vill stå 
”skuldra till skuldra” med oss i detta 
nya arbete.

Hjälp har redan börjat strömma till 

SEPTEMBER
29 Betelförsamlingen 
Missionsdag Jönåker, Jonas 
Andersson, Andreas Cucca 
och Rickard Lundgren

OKTOBER
1-2 Pionjärlinjen ACTA, 
Tyskland, Rickard Lundgren

3 Salemförsamlingen 
Vargön kl 11 & 16 Rickard 
Lundgren
6 Huskvarna 
Pingstförsamling
Jonas Andersson

10 Bibelskola Valdermarsvik 
Rickard Lundgren
11 Kristet Center Väst 
Andreas Cucca

11 Tingvoll husmöte
Dag Heggset

14-20 
ECUADOR
“Apg 29” 
Jonas Anderssson
22 - 26 BANGLADESH 
Kampanj, Andreas Cucca

27 Arendal 
Misjonsmenighet, 
Familjen Lundgren

27 - 5/11 GUINEA 
Kampanj, Jonas Andersson

31 Equmenia planterings-
konferens Rickard 
Lundgren 

NOVEMBER
3 Skäggetorps-
gemenskapen, Linköping 
Anton Karlsson

9-10 Filadelfia Bodø, Norge, 
Rickard Lundgren

9-10 Filadelfia Mörbylånga 
Andreas Cucca

13 Bibelskola Livskraft 
Jonas Andersson

12-16 BANGLADESH 
Kampanj, Henrik Thornell

15-17 “Evangelisten” 
Konferens Nässjö 
Missionskyrka, Rickard 

26 - 1/12 GUINEA kampanj 
Rickard Lundgren

DECEMBER
28 nov - 1 dec Pionjärlinjen 
ACTA, Tyskland, Jonas 
Andersson
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“kampanjerna är till stor hjälp 
för att uppfylla de visioner Gud 
redan gett oss pastorer i Assam”

tog med glädje emot testamenterna och 
lyssnade ivrigt till Saleems predikningar. 
Några blev även helade - Halleluja! Vi själva 
fick däremot extra tid nere i Faisalabad 
och använde den till att genom en annan 
pakistansk pastor ordna ett bymöte i en 
starkt muslimsk by, 250 personer kom och 
60-70% av alla sökte frälsning. Det var en 
underbar kväll med glädje och helande. En 
döv kvinna blev bl.a. helad. En annan kväll 

var vi tillsammans med 900 personer på 
ett stort tak på andra våningen. Det var 
ett oerhört starkt möte.  Ande-utgjutelse, 
demonbefrielser, helanden och muslimer 
frälsta. Prisat vare Herrens namn!

Tack Gå ut mission med understödjare 
för att ni sände mig till de sjuka, till de 
onådda i pakistan med evangeliet om Jesus! 
Hälsningar Mats!

SKÖRDETID I ASSAM!

Kära läsare! I ett genuint och sant 
missionsarbete är det både motgångar och 
segrar. Dock aldrig nederlag. Pastor Saleems 
resa till kalash och Hunzafolket blev en 
rejäl seger som ger oanade konsekvenser 
för framtiden. Minns du att jag i juli brevet 
skrev om den framgångsrika kampanjen i 
Guinea i staden Siguiri?  Vi fick då se ett  
genombrott bland det onådda Mandingo 
folket. Nu satsar vi på en kampanj i staden 
Kouroussa för att i slutet av Oktober 
kunna nå ännu fler av Guineas Mandingo 
med evangelium! 

När församlingarna i Siguiri fick höra 
att vi kör en kampanj i Kouroussa, har 
de fullkomligt överväldigat oss med 
sitt helhjärtade engagemang. Trots 

sina nästan obefintliga resurser har 
de i sina led förberett och mobiliserat 
församlingsplanterare som nu sänds ut 
från väckelsen i Siguiri till Kouroussa! 
Deras engagemang har en avgörande 
betydelse, för kampanjens effektivitet och 
genomslagskraft. 
Ditt engagemang  just denna månad 
har också en avgörande betydelse. Vi 
behöver nu ekonomiskt understöd för 
kampanjen. Det är val i Guinea och landets 
tryckerier är helt uppbokade med jobb för 
politikerna,  Men vi har lyckats få en tid och 
måste därför genast sända ner pengar för 
affischer,  flyers och uppföljningsmaterial 
för dels denna kampanjen i Kouroussa, 
men även för  kampanjen i November som 
Rickard reser ner till.  Från ett engagerat 

hjärta: - Tack för DITT helhjärtade engage-
mang vidare för denna sak, och Guds 
välsignelse nedber vi alla i Gå ut mission 
över dig.  Mvh Jonas Andersson

Saleem kämpar upp i bergen med motorcykel 

Frälsningssökande människor vid Dags förra kampanj i Assam!

Helhjärtat engagemang i Guinea!



SKÖRDETID I  ASSAM FR AMGÅNGAR I  T YSKL AND

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

   Gå ut mission generellt

   Kampanj i Guinea

   Jag vill bli autogirogivare skicka mig info och blankett

13 92 21-6

Gå ut mission

genom ACE, evangelistnätverket som 
vi är en del av. De har nu tagit Assam till 
sig som ett utav sina huvudsatsningar. 
I praktiken betyder det att många fler 
evangelister än från Gå ut mission 
kommer att finnas med och hålla 
kampanjer i Assam. I oktober reser 
tex två norrmän ner, Geir Vilhelmsen 
och Harald Mydland som 
bägge tillhör ACE. 
Min hemförsamling Betel 
Trondheim finns också med 
på olika sätt. Flera av mina 
elever vid Bibelskolan i 
Trondheim har också redan 
fått vara med på kampanjer 
och ledarträningsdagar. 
Detta nya fält och vision 
vill vi nu att du som läser 
nyhetsbrevet ska tidigt få ta 

till dig och bli en del av arbetet genom 
dina förböner och ditt ekonomiska 
stöd. Känner du att det hade varit 
inspirerande med mera information? 
Mejla då gärna mig, så berättar jag 
mer om detta mycket pionjära arbete, 
riktat mot världens onådda. Guds rika 
välsignelse,

Nyfrälsta tyskar tillsammans med Miriam & Johnny 

För två år sedan sändes Miriam 
och Johnny Pettersen ut av Gå ut 
mission och sin hemförsamling 
Betania i Norge för att arbeta till-
sammans med  tysk pingströrelse 
med församlingsplantering.  Våren 
och sommaren har varit intensiv 
för paret och här kommer nu 
deras rapport om framgångar i 
några av Bayerns städer! 

Av Miriam Pettersen
Oberstdorf
Efter några timmars krångel med gatu-
kontoret om var vi skulle få sätta upp 
vår gatukyrka (bok & kaffe tält), fick vi 
stå vid järnvägsstationen. Vi blev först 
lite frustrerade över att hamna lite av-
sides. Men det visade sig vara den He-
lige Ande själv som regisserade! Där 
fick vi nämligen kontakt med ortsborna, 
till skillnad från på torget där horder 
av turister kommer för att besöka Alp-
byarna. Kort sagt så blev det under den 
här satsningen faktiskt ett inte så litet 
genombrott för församlingsplanterin-
gen i Oberstdorf! Flera nya “levande 
byggstenar” lades till det byggnadsverk 
som vida övergår den kinesiska muren, 
Machu Picchu eller Eifeltornet: Jesu 
Kristi församling!

Bad Neustadt
På denna nordbayerska kurort finns 
det inte någon levande församling på 
flera mils omkrets för de 16 000 in-
vånarna. I en uppstartsfas måste man 
ha mycket tålamod och kunna tåla att 
bli avvisad. Det var en hel del skeptiska 
invånare som tackade nej till till någon 
som helst kontakt med oss, som om 
vi vore smittsamma (och det är vi ju 
egentligen!) Men Herren hade tillrät-
talagda gärningar för oss, och det blev 

flera spännande samtal. Vi fick kontakt 
med en del unga människor och de var 
så förvånade och berörda över att kris-
ten tro kunde levas ut så levande och 
äkta. Modersförsamlingen bakom plan-
teringen i Bad Neustadt satsar allt de 
har och var med oss i evangelisationen 
med pastor Ongvar Aarset i spetsen. 
De kommande 6 månaderna kommer 
de därför hjälpa till med gudstjänster 
och nya evangelisationssatsningar. Det 
är så spännande att få se vad Gud har 
på gång på denna kurort. Bibeln under-

stryker att frimodigheten ger stor lön 
och att Guds ord inte återvänder tomt 
tillbaka!

Kaufbeuren
Satsningen med gatukyrka i vår egen 
stad blev också tålamodsprövande. Det 
gick lång tid mellan varje person vi fick 
prata med. Men till slut kunde vi märka 
de tillrätta lagda gärningarna. Sångaren 
och musikern Tor från Norge besökte 
oss och vi inbjöd därför människor till 
konsert i vår församlingslokal “Jesus 
Zentrum”. Det blev en stor succé med 
många nya besökare! Eftersom det 

var varmt i salen öppnade vi samtliga 
fönster ut gågatan . De som gick förbi 
hörde allt och en man kom in och tog 
emot Jesus! Efter satsningen kunde vi 
märka fler resultat. Jag har fått flera 
samtal med en ung kvinna som har sökt 
efter livets mening hos Jehovas vittne 
och New Age. Två veckor efter att vi 
träffades tog hon med sig sin sambo 
på församlingens grillfest. Söndagen 
därefter kom de bägge på gudstjänsten 
och kvinnan gav sitt liv till Jesus! 

Vi upplever en fantastisk tid och vår 
bara ett år gamla församlingsplanter-

ing växer hela tiden. Det vimlar av liv 
och röra i vår mångkulturella situation. 
Vi har händerna fulla med att vägleda, 
ge näring och bygga den färgrika bukett 
som Herren har betrott oss. Sumathi 
från Sri Lanka, Maria från Brasilien, 
Franko från Italien, Favourite från Ni-
geria, Silvia från Tyskland och så vi själva 
från Norge! Alla ber vi på var sitt mod-
ersmål. Nu är vi runt 50 i planteringen 
och hos oss. Får  människor en rikligt 
saltad förkunnelse, starka vittnesbörd 
och en kärleksfull gemenskap. På bilden 
ser ni lite av den “bukett” vi lägger vår 
tid på.

Framgångar i Tyskland!
I Juni månads nyhetsbrev skrev 
vi om vår önskan att kunna 
stödja en missionsresa som 
skulle göras till norra Pakistan 
av Mats Wennergrund för att 
nå den onådda folkgruppen 
Kalash, samt rekognisera 
för framtida satsningar mot 
Hunzafolket. Nu har han 
genomfört detta uppdrag och 
ger här sin rapport.

Av Mats Wennergrund
Hej! På grund av extremt oväder 
kunde vi tyvärr aldrig nå helt fram 
till Kalashfolket. Pakistan Airlines 

lade två gånger ner sina flyg dit. Vi 
åkte buss till flygplatsen 5 tim på 
natten utan sömn, checkade in, allt 
såg bra ut, och plötsligt så ställer 
de in. Ovädret  förstörde visst 120 
hus där uppe och 2 kalash dog. Så 
med stor smärta i hjärtat behövde 
vi fatta nya beslut. Vi köpte därför 
ca 40 kg nya testamenten och 
Jesusdvder etc som en pakistansk 
Pastor Saleem senare tog med 
sig upp till kalasherna och tom 
även nådde fram till Hunzafolket  
med på 1500 höjd! Han hade en 
fantastisk framgång. Vi har bilder 
på alltihop. De fick se jesusfilmen, 

Uppdrag; Kalasher & Hunza!

Mats och Kalashbarn vid tidigare besök

Dag ber med en av Assams unga


