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Kära läsare av nyhetsbrevet! 
Som inledningen av månadens 
nyhetsbrev vill vi få uppmuntra dig 
som läser med en underbar vers 
från  Efesiebrevet 1:3. 
  
Gud har i Kristus välsignat oss med all den 
himmelska världens andliga välsignelse! 
Tänk!? Han HAR redan välsignat oss! Och 
med ALL den himmelska välsignelsen! 
OJ, det är inte lite det. Mer välsignelse 
går inte att få tag på. Ska vi tro på detta? 
Ska vi leva vår liv i glädje och tacksamhet 
utifrån detta perspektiv? 

Ja i Gå ut mission tror vi verkligen att man 
upplever välsignelsen när man lever ut 
välsignelsen. Då vi år efter år kan konstat-
era att Guds välsignade hand vilar över 
missionsarbetet så vill vi bara nu av hela 
våra hjärtan även få proklamera denna 
sanning över Dig som understödjare och 
förebedjare till arbetet: Den som välsignar 
ska vara välsignad! Tack för att DU valt att 
välsigna den delen av Guds verk som vi är 
engagerade i bland de onådda folkslagen 
på jorden. Guds välsignelse tillbaka! Här 

följer nu en hälsning från Dag Heggsets 
kampanj i Indien, Assam under februari 
månad.  Med på resan var Good news to 
all peoples evangelister Hanna och Marcus 
Bloom. Den här gången låter Dag dig få 
ta del av hur en kampanj också innebär 
personliga möten med enskilda dyrbara 
männsikor. 
                                            
                             

Föreståndare för Gå ut mission
Rickard Lundgren

Av Dag T Heggset
Jag sitter nu och skriver vid ett bord i mitt 
ganska enkla hotellrum i Assam, efter en 
hel natt skakig resa! Just nu 
skulle det vara lyx att få några 
timmars sömn! Mycket ljudliga 
hundar har hållit på och skällt 
sedan vi kom till hotellrummet 
tidigt på morgonen, det samma 
gäller tutorna från ständigt 
förbipasserande bilar. Mitt i detta känner 
jag ändå en sådan våldsam tacksamhet. 
Jag tänker på det Herren har gjort under 

de sista dagarna. Vårt blandade team 
av norrmän och svenskar,  fick vara 
vittnen till Guds storhet och makt. I 
den norska delen av teamet var det 
utöver mig själv med tre elever från 
Bibelskolai
Trondheim, som är min dagliga bas. 
Sedan hade de svenska evangelisterna 
Hanna och Marcus Bloom med sig 
ett stort team på 12 personer.

Familj helad och frälst
Varje kväll skedde många under och 
tecken; något av det starkaste var då 
en hinduistisk mor en av kvällarna 
kom till mötet med sina två döttrar. 
Den yngsta på ca 6 år hade inte kun-
nat gå normalt sedan födseln. Efter 
förbön sprang tjejen omkring på 
scenen tillsammans med den svenska 
evangelisten Hanna! Storasyster hade 
haft problem med rinnande ögon 
en lång tid, men nu var ögonen helt 
normala! Mor och döttrarna lämnade 
kampanjfältet den kvällen i stor glädje 

och med Jesus i hjärtat! 

Anden föll
Redan första seminariet föll Den Helige 
Ande på alla de troende. Genom dessa da-
garna har många bröder och systrar ifrån 
när och fjärran blivit tränade, inspirerade 
och utrustade till tjänst i seminarierna. 
Det var rörande och otroligt starkt att 
märka hur den Helige Ande redan första 
dagen föll över de troende; Vi ”hör dem 
tala i tungor och prisa Gud.” som det 
står i apostlagärningarna! En mycket stark 
atmosfär fyllde hela rummet där vi var
samlade! Många gråt, andre skrattade. Man 
kunde känna att människor tog livsviktiga 
val! En av dagarna delade vi också upp 

gruppen och höll kvinno-seminarium och 

Bokhakat tar emot Jesus!

“Jag gick ut, satte mig ner med dem, 
och fick dela evangeliet både länge 
och väl.  Det slutade med att alla fem 
tog emot Jesus. “

De tuffaste killarna i Bokhakat tog emot Jesus under tårar
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manns-seminarium, till stor välsignelse för alla!

Bad till frälsning med lokala ”hjältar”
Medan Marcus hade ett av sina seminarier fick jag ögonen på 
några tuffa unga killar som satt utanför och tittade in lite nyfiket. 
Jag gick ut, satte mig ner med dem, och fick dela evangeliet både 
länge och väl.  Det slutade med att alla fem tog emot Jesus, 

under både tårar och stor förundring! Jag fullkomligen älskar 
när man i team konstellationen kan utöva sådan här “High Pow”, 
få ut maximalt av tid i de olika tjänstegåvorna som Gud har gett 
oss! Sedan visade det sig även att den enda pastorn i staden 
som nyligen har flyttat dit som missionär, faktisk känner dom 
här killarna – från den lokala fotbollsplanen! 

Motstånd, men seger!
Mitt i upplevelsen av Guds kraft och Hans olika ingripanden, 
var det också en hel del motstånd; Vår kampanjkoordinator 
berättade om hot från lokala myndigheter, fanatiska hinduer 
men också till och med från de kristna! Men Jesus är större än 
allt och alla! Ute på kampanjfältet i denna ganska öde och för 
oss helt okända lilla stad Bokakhat, i Golaghat distriktet blev 
1340 nya medborgare av Guds rike registrerade med namn 
och adress - Halleluja! Uppföljningsarbetet är redan igång: en 
evangelist flyttar till staden för det viktiga efterarbetet, och alla 
nyfrälsta får hembesök – en efter en! 

Detta var kampanj nr 7 av 23. Du inbjuds att vara med i 
fortsättningen! – några ber, några ger, några går…
 

Dag T. Heggset

Väx och utvecklas i det pionjära sam-
manhanget. Tillsammans med Team med 
Uppdrag i Aneby, utamanar Gå ut mission 
dig som är mellan 18-28 år att gå vår ut-
bildning. 

Pionjär sätter dig rakt in i kampanjevan-
gelistens situation bland de onådda folk-
slagen i afrika och Asien. Pionjär utbildar 
dig i församlingsplantering där just dina 
förmågor utvecklas att ”bryta ny mark” för 
Guds rike i Sverige!

 

“Det här året har utmanat 
mig att göra  saker jag ti-
digare inte trodde att jag 
kunde,vågade eller ens 

ville!”
                                                                                     
                                                               

Erica år 11/12

Hanna Bloom tillsammans med mamman och hennes döttrar
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Ni är ju födda på nytt, inte av en 
förgänglig säd, utan genom en 
oförgänglig, genom Guds levande 
ord som består. Ty allt kött är som 
gräset och all dess härlighet som 
blomman i gräset. Gräset vissnar bort 
och blomman faller av, men Herrens 
ord förblir i evighet. Det är detta ord 

som har förkunnats för er.

1 Pet.1:22

Isak och Rickard, goda vänner som skördat tillsammans i 16 år!

”Ja, men blir det nått av efter kampanjerna?” Den frågan 
har människor ställt till mig här i Norden under mina 25 
år som evangelist, och jag misstänker att den kommer 
vara aktuell under de kommande 25 också! Min första 
reaktion från ryggmärgen är ju:  -Varför tror du annars 
att vi hålIer på?! 

Men istället brukar jag sansa mig och förklara att vi VET 
att detta är Guds vilja. I snart 16 år har Gå ut missions 
evangelister rest till Bangladesh med budskapet om Je-
sus. Hela 44 städer eller landsbyar har under de här 
åren evangeliserats genom 5 dagars kampanjer. 

• Vi vet med säkerhet att över 300 000 människor överallt i Ban-
gladesh har genom detta enträgna arbete fått höra talas om Je-
sus. För vi har räknat dem och rapporterat med text och bild i 
varje enskilt nyhetsbrev. 

• Vi vet att dessa människor med egna ögon sett att Jesus är 
levande, för Han har gjort underbara mirakler där deras 
landsmän blivit helade från olika sjukdomar. 

• Vi vet att hälften av dessa 300 000 har gett respons när vi gjort 
frälsningsinbjudan och tillsammans med oss bekänt Jesus som 
sin personlige frälsare och Herre. Våra vänner i Bangladesh har 
deras namn och adress.

• Vi veta att många kyrkor har dubblerats i antal medlemmar, 
men även att över 200 nya församlingar har startats i landet 
som ett resultat av dessa satsningar!

• Vi vet också att det är det underbara Guds ordet som vi har 
förkunnat för dessa 300 000. Det är det som har blivit sått in i 
alla dessa människors hjärtan. 

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



 

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

JULI

6 Baptistkyrkan södertälje
Rickard Lundgren

AUGUSTI

23 Sommarkvällen på At-
tholmen Rickard 

29-31 EFS församlingen 
Töllsjö 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

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGS-
VÄXLAR

           www.

 www.cgconsulting.se

Enligt texten från Petrusbrevet är 
detta en oförgänglig säd som förblir 
i evighet.  Det vi däremot inte vet är 
hur länge till vi kommer ha möjlighet-
en att så dessa frön i bengalernas 
hjärtan i Bangladesh. Idag polariseras 
fronten mellan muslimer och kristna 
allt hårdare och fortare i hela världen.  
På bilden står jag och min vän Isak i 
ett vetefält i Bangladesh som är mo-
get för skörd innan det vissnar bort.  

Vi blev gripna när vi tänkte på kraften 
som finns i varje frö, men också inför 
den nästan utmattande tanken på hur 
enormt skördefältet är i Bangladesh. 
150 miljoner människor – och de 
ökar för varje år med miljoner 

kommer vi hinna till dem, eller kom-
mer de vissna bort? Tänk om fler 
kunde vara med oss och hjälpa oss 
att skörda, nu när det är skördetid i 
Bangladesh. 

Tack för att du denna månad ger 
av dina ekonomiska medel och ber 
dina böner för månadens kampanj 
som Johnny Pettersen och Bo carls-
son håller tillsammans med Pionjär 
eleverna i Guinea.  

Rickard Lundgren, Gå ut mission

Fortfarande är skörden i Bangladesh enorm med sina 150 miljoner invånare!


