
...så att mitt hus blir fullt!
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Kära medarbetare!
i slutet av januari höll Jonas Anders-
son med team en kampanj i det 
västafrikanska landet Burkina Faso. 
I staden Koti samlade man till slut 
nästan allihop! En av kampanjens 
motståndare ger här det kanske 
starkaste beviset för hur effektiv en 
kampanj kan vara. 

           Av  Jonas Andersson

Med mig på den här resan hade jag ett 
team från Finska missionsorganisationen 
Missio Afrika och församlingen Taivas on 
auki i Borgå. Tillsammans kom vi till den 
lilla staden Koti vilket om man översätter 
det till finska faktiskt betyder hem. Så det 
kändes ju fantastiskt bra att vi kom ”hem” 
direkt när vi rest så långt bort. Och lite så 
kändes det kanske. Vi blev emottagna på 
ett fantastiskt sätt från första stund. 

Staden hade ca 7000 invånare + en massa 
småbyar runtomkring. Redan första mötet 
stod över 2000 personer samlade i en vid 
halvcirkel runt scenen och väntade när vi 
kom dit. Det verkade nästan som att de 
var lite blyga till en början för de verkade 
vilja hålla sig ute i mörkret precis utanför 
området dit strålkastarnas ljus lyste upp. 
Men efter att jag predikat och inbjudit 
till frälsning så kom flera hundra ut i ljust 
i dubbel bemärkelse! Jesus var där och 
bekräftade sitt ord med under och tecken 
och flera vittnade direkt om helande. 

Andra kvällen hade skaran växt och vi 
fick direkt innan mötet ett underbart 
vittnesbörd från en muslimsk man som 

ville be om ursäkt. Han berättade att han 
gått omkring i staden och berättat för alla 
att, ”de vita evangelisterna är lögnare som 
bara betalat folk att gå upp och berätta 
att de blivit helade. Allt är bara en show”. 
Men sedan hade han mött en man som han 

kände sedan tidigare 
och som han visste var 
förlamad och bara låg 
på sin säng hemma. Nu 
gick han omkring ute 
och rörde sig helt obe-

hindrat! Jag blev helt chockad och frågade 
vad som hänt, och då berättade min vän 
att han lyssnat till mötet ni hade på radio. 
Och när ni bad så blev han helt helad och 
kunde ställa sig upp. Sedan mötte jag en 

kvinna jag kände som varit halvsidespara-
lyserad och som gick omkring och visade 
alla att Jesus hade helat henne. Så nu vill jag 
bara be om förlåtelse för att jag ljugit om 
er  sa mannen. Nu vet jag att er Jesus lever 
och att Han verkar idag! 

På förmiddagarna hade vi starka seminarier 
för pastorer och troende som ville växa 
vidare. Sista dagen inbjöd vi dem som Gud 
på ett särskilt hade talat till om att överlåta 

- Förlåt, jag ljög!

Den stumma flickan kan tala!

“Min förlamade vän hade lyssnat till mötet 
ni hade på radio. Och när ni bad så blev 
han helt helad och kunde ställa sig upp. “
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sig till heltidstjänst för Herren. Det blev 
en helig stund där vi tillsammans med de 
lokala pastorerna fick lägga händerna 
på och avskilja ett helt gäng med unga 
män för vidare träning. 

 Med mig på resan hade jag även vår 
kontakt från Guinea, Oury Sow som både 
hjälpte mig att  undervisa på förmiddagar-
na och predikade på två av kvällsmötena. 
Gud använde honom på ett mäktigt sätt 
under hela veckan. Extra häftigt blev det 
när plötsligt en av kvällarna när Oury 
skulle predika, vi ser att det kommer in 

en hel grupp med 
människor som vi 
plötsligt inser är från 
samma folkgrupp 
som Oury! Det finns 
inte många från det 
muslimska 
Fulani-folket i Burkina 

Faso, men då det i grunden är ett no-
madfolk så rör de sig över hela västafrika. 
Gud talade rakt in i deras hjärtan och det 
var sådan glädje att få dela stunden med 
Oury där han även i Burkina fick vinna 
sitt eget folk för Kristus!

Kväll efter kväll kom det allt fler män-
niskor och till sist stod ca 6500 personer 
runt hela scenen. Gensvaren på frälsn-
ingsinbjudan var stark och varje kväll fick 
vi höra underbara helandevittnesbörd. 
En liten flicka på ca 10 år som varit stum 
fick talet, flera blinda fick synen, en äldre 

kvinna som haft sådan huvudvärk sedan 
barndomen att hon konstant använde 
värktabletter för att klara dagen blev helt 
fri från all smärta. En annan äldre kvinna 
hade i 8 år fått behandla sin tunga med 
smärtstillande salva varje kväll för att 
överhuvud taget kunna sova, all smärta 
var nu borta!
Uppföljningsarbetet är nu i full gång i för-
samlingarna som arrangerade kampanjen 
och redan är flera nya församlingsplanter-
ingar igång som ett resultat av kampanjen.

 Tack för att du varit med och gjort det 
här möjligt genom dina förböner och dina 
gåvor. 

Jonas Andersson
Gå Ut Mission

“ Staden har ca 7000 invånare + småb-
yar runtomkring....sista kvällen stod ca 
6500 personer runt hela scenen. “

Finska Missio Afrika, Oury, Jonas och Samuel från Burkina

Oury fick nå sin egen folkgruppSista mötet kom 6500 personer! 
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Följ vår artikelserie om Thailand. 
Bli: informerad, inspirerad och 
involverad!

Av Dag T Heggset

Mitt bland kommunistiska och tidigare 
koloniserade land hittar vi ”The land of 
freedom” – Thailand! Underbara vita 
stränder. Vacker men också vild natur. 
Välutvecklad infrastruktur, lyxhotell och 
skinande shopping center. Leende män-
niskor som är servicevänliga. Landet är 
känt för att vara ”leendets land”. Folket 
är verkligen tillmöteskommande och 
trevliga! Landet har 67 milj invånare 
som bor i 76 provinser. 
Man kan förmedla evangelium öppet 
och fritt. Det finns flera tusen utlän-
dska missionärer i landet. Men trots 
detta samt det faktum att evangelisk 
kristendom har funnits i landet i nästan 
200 år, så är fortfarande bara 0,6% av 
befolkningen aktiva kristna. Något håller 
folket tillbaka!Folkslaget Thai är ett av 
världens största bland de onådda folk-
slagen. Joshua Project delar in Thai folket 
i 7 olika huvudgrupper, utspridda över 
hela landet. Dessa grupper är i dag runt 
38 millioner tillsammans. I de olika  Thai 

grupperna hittar man bara från 0% - max 
1% kristna (inkluderar alla trossamfund!) 

Medaljens baksida; barn säljs som sex-
slavar. Alkohol och narkotikamissbruket 
ökar. Korrupta myndigheter utnyttjar 
grovt bönder och arbetare. Människorna 

är rädda för att aldrig helt räcka till 
gentemot en eller annan gud är uppe. De 
fruktar onda andar och vad som händer 
när man dör. Gå ut mission har sedan 
2005 arbetat i Thailand. Vi har bestämt 
oss för att nå Thailand. Du utmanas nu 
att vara med!

   Thailand
- vem ska jag sända, vem, vill gå?

Stöd missionen! 
Nordea bank: Plusgiro 13 92 21 - 6, Bankgiro 5831-6910



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

MARS

23 - 31 BANGLADESH 
Rickard Lundgren

27-30 RUMÄNIEN Mis-
sionsresa Anton Karlsson & 
Henrik Thornell

APRIL

6 Bottnaryd Pingst
Lina Cucca

8-9 Kustgården, Equmen-
iakyrkan
Rickard Lundgren

9 Fjällstugan Jönköping 
Rickard Lundgren

9 - 13 INDIEN 
Anton Karlsson

10 - 24 GUINEA Johnny 

Pettersen, Bo Carlsson & 
Pionjärelever

22 Emåkyrkan, Bodafors 
Jonas Andersson

MAJ

2 - 4 Donsö
Rickard Lundgren

7 - 11 Konfirmation 
Strandgården 
Anton Karlsson

9 - 11 Narvi Norge Rickard 

12 -18 FINLAND Mötesse-
rie Jonas & Andreas Cucca

23 Vittsjö Tältmöte Rickard 

24 Sjöhaga Rickard

25 Munkhagskyrkan Marie-

fred Rickard

25 Oppdal kristne senter
Dag Heggset

26 - 1/6 Kenya
Anton Karsson

JUNI

15 Bergstena 
Rodhe Hasslinger

13 - 22 Nyhem, monter
Jonas, Andras Cucca & 
Rickard

23 - 2/7  Vietnam
Rickard & Dag Heggset

23 - 4/7 Rumänien
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

Sitter än en gång på tåget på väg 
mot flygplatsen. När du läser det här och 
artikeln om Burkina Faso så är jag som 
bäst igång och predikar evangeliet för 
Mandingofolket i Kankan, Guinea. Rickard 
är samtidigt på väg ner till Bangladesh 
med ett team från Eiken i Norge. När vi 
kommit hem laddar vi om för att sända 
våra tappra Pionjärer tillsammans med 

Johnny Pettersen och Bo Carlsson till 
ögruppen utanför Guinea som vi skrivt 
om tidigare! På bara en knapp månad får 
vi alltså vidröra tiotusentals människor i 
Västafrika och Asien med Guds kärlek 
genom budskapet om korset!

Jag tror att du som stödjer Gå ut mission, 
är handplockad av Gud för att stå med i 
detta arbete. På något annat sätt kan jag 
inte förklara för mig själv hur det annars 
går ihop. För det är just genom dig som 
läser det här, och som gensvarar på den 
stilla rösten i ditt inre om att vara med 
och stödja, som Gud framför allt har valt 
att se till att dessa kampanjer blir av. Jag är 
rent av övertygad om att när jag kommer 
hem så finns det tillräckligt med pengar 
att betala ut löner, trycka nästa nyhets-
brev, betala Pionjär-kampanjen i Guinea 

och allt annat som behövs för att driva Gå 
Ut Mission. Jag är övertygad för jag vet, 
att när vi är villiga att lyda Honom i allt 
vad Han utmanar oss att göra, så finns det 
andra som är villiga att lyda och ge allt vad 
Han säger åt dem att ge. Jag är övertygad, 
för jag vet att DU vet att du tjänar just 
Gud med ditt givande till missionen. 

När jag nu började min resa till Guinea så 
rensade vi alla konton, men Gud manar 
oss att fortsätta gå med evangeliet ut på 
alla stigar och vägar tills Hans hus blir 
fullt. Tack för att du vågar lyssna och lyda 
när Gud manar dig att sända oss ut. Gud 
välsigne dig i din gärning!

Jonas Andersson int. direktor 
Gå ut mission

Du är handplockad!

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

           www.

 www.cgconsulting.se

AKTIEUTDELNINGEN SKATTEFRITT  TILL MISSIONEN
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 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.”


