
...så att mitt hus blir fullt!
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Kära medarbetare!
De onådda folken på jorden lever och bor där också destruktiva religioner råder. Som en järnklo 

håller religioner som buddism, Islam och hinduism människor förslavade under fruktan och en nega-

tiv bild om livet...de bästa och vackraste Gud gett oss på den här sidan evigheten...

...Men för de människor som Gå ut 
mission försöker nå i Sydostasien 
är livet en plåga, och enda lyckan 
är att kanske till slut lyckas gå i up-
plösning och inte längre finnas till. 
Lögner ifrån Satan som fått fäste 
bland hundratals miljoner i bl.a. de 
länder där vi verkar; Burma, Laos, 
Kambodja, Vietnam och Thailand.  
Läs om hur Ditt understöd gjorde 
det möjligt för ledare från hela 
landet att inspireras och hur viet-
nameser fick det så mycket bät-
tre genom helande och frälsning! 

I somras höll vi vår tredje satsning 
i Vietnam. I tre dagar fick jag och 

Dag Heggset undervisa och in-
spirera 70 vietnamesisks ledare 
från hela landet i att vara djärva 
och starka i Herren trots att 
den kommunistiska staten för-
följer dem. Det var fantastiska 
dagar och mot slutet stod de 
på stolarna och ropade “Viet-
nam ska bli frälst”! Herren rörde 
starkt vid dem - de grät och blev 
fyllda med den Helige Ande! 
Och det går ju åt...det bor 94 mil-
joner i landet nu, och av dem är 
2%  kristna.  Men då är flera hun-
dratusen nominella katoliker och 
namnkristna.  Landet  har nästan 

100 olika etniciteter i landet och av 
dem är bara 14 nådda. Så ska Jesus 
kunna komma tillbaka till jorden 
behöver vi speeda upp i Vietnam!

Sedan hade vi under två kvällar 
en liten minikampanj utanför Sai-
gon med 200 deltagare, de flesta 
i 17-20 års åldern. Första kvällen 
kom försynt 21 personer, mest 
tonåringar, fram till talarstolen 
för att ta emot Jesus, och andra 
kvällen kom ytterligare 20 vuxna 
fram. Detta är väldigt gripande för 
de Vietnamesiska ledarna att få se. 
De har bett med en och en i sina 

“SÅ MYCKET BÄTTRE...”

70 ledare från hela vietnam deltog i seminariet och blev ivriga att få se landet räddas!



Lovsången är viktig för vietnameser. Stark och hängi-
vet sjunger de under tårar.

kyrkor i de sista 40 åren. Men att på en officiell plats se 
en hel grupp människor omedelbart ge respons för att 
vilja ta emot Jesus är ovant för dem. Många blev också he-
lade i denna samling. Över 30 kunde vittna om helanden! 

Ett av vittnesbörden som satte sig lite extra 
gott i mitt minne var en 13 årig pojke som kom 
fram och berättade att hans 7:de ansiktsnerv 
varit skadad i många år på högra sida och därför hade 
han inte kunnat le med den kindhalvan, och hade heller  
ingen känsel. Men nu stod han där och log! Jag frågade 
om han hade någon vän med sig som kunde bekräfta 
undret? Jo där fanns en annan pojke som med ögon 
stora som pingisbollar stirrade på honom och sedan 
utbrast i mikrofonen: -Jo, nu ser han mycket bättre ut!

Det här var mitt tredje besök i landet och förra gån-
gen var det bara 60 personer på minikampanjen. Så en 
sakta utveckling är på gång. De är väldigt försiktiga. Och 
det är nog befogat, för på tisdagmorgonen var det 26 

poliser som letade efter mig på kampanjplatsen. Så  le-
darna  bad  oss  att hålla oss inomhus fram till mötet.

Vi bokade ny satsning i juni och november nästa år, 
och novemberkampanjen kommer att hållas i huvud-
staden Hanoi i norra Vietnam, vilket är ett ännu mer 
kommunistiskt område. Det är kampanjer som är Gå ut 
missions kallelse och vi försöker med dessa minikam-
panjer hjälpa de troende i Vietnam till att se hur något 
större kampanjer, ledda av våra 10 evangelister, överallt 
i landet skulle kunna ge en riktig skjuts och tillväxt i för-
samlingarna. Bed för Vietnam.  Det var så glädjande att på 
vägen hem få ett sms från tolken om att man hade samta-
lat med alla de 41 och alla döptes i sydkinesiska havet!
Gud välsigne dig käre vän och återigen tack för din insats 

i Vietnam sommaren 2014! 

Mvh Rickard Lundgren 

Nästan 200 kom på kampanjen och de flesta var 
unga.

Dag och Rickard, nära vänner sedan 21 år tillbaka, gav allt i under-
visningen!

Marie och Elise Heggset besökte även barnen i saigons slum. 

K AMPANJ V IETNAM



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

Om bara en månad går Equip 2014 av stapeln i Upp-
land, Östervåla. Korskyrkan i Östervåla är inbjudande 
församling och bland de medverkande finns utöver Gå 
ut missions evangelister även Carl-Olov Hultby, Sveriges 
självklare evangelist! Under många år har Carl-Olov fått 
verka i alla Sveriges kyrkliga sammanhang, men är också 
vid olika tillfällen med på Gå ut missions missionskam-
panjer i världen. Marina Bratterud är officer i frälsning-
sarmen och fick 2013 evangelistfondens stipendie då hon 
genom sång och musik har fått förmedla evangelium till 
många männuiskor. Med finns också den härliga gospel-
kören Real Life. från västerås. 

Sedan 2002 har Gå ut mission arrangerat en mission-
skonferens på olika platser i Sverige. Gå ut mission vill 
utrusta de troende till tjänst för Jesus, genom undervsin-
ing, inspiration och missionsutmaningar. Genom åren har 
vi varit på orter som Nyköping, Stockholm, Bergstena, 
Munkaskog, Skövde, Katrineholm och Vargön. Den se-
naste konferansen hölls i Blekinge med församlingarna 
i Fågelmara, Jämjö och Vallby. Mötena var välbesökta och 
kyrkorna var så gott som fulla.  Redan under konferansen 
sändes två missionsteam ut på olika uppdrag. 

EQUIP
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Missa inte årets  Equip i Östervåla! För logi kontakta   
Gå ut mission 0150 - 662420, 

josefin@gautmission.org

EQUIP 2014



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

Sedan jag kom till tro på Jesus som 16-åring 
så har jag velat berätta om honom för an-
dra människor. Jag gick med självmord-
stankar som inte många kände till. Jag såg 
ingen framtid och mening med livet. Men 
tack Jesus för en kompis Gustav, som tog 
med mig till kyrkan. Där fick jag höra ta-
las om Jesus och fick ett livsförvandlande 
möte med Honom! 

Efter ett tilltal från Gud om att nå onådda 
folkgrupper åkte jag iväg som 19-åring till 
södra Bulgarien för att där vara med och 
nå turkar. Allt eftersom åren gick så blev 
nöden för de onådda allt större. Genom 
en kompis fick jag kontakt med Gå ut mis-
sion, tack Gud för det!  I GUM har jag 
blivit given förtroende, lärt mig otroligt my-
cket och blivit utskickad till världens onådda 
folkgrupper. 

I Oktober 2007 åkte jag ner till Bangladesh 
för att hålla mina två första kampanjer för 
Gå Ut Mission och blev förälskad i det ben-
galiska folket.  Vi åkte till en stad som heter 
Khulna och fick se hur över 800 personer 
tog emot Jesus för att senare åka vidare 

rakt ut i Bandarban, ett regnskogsområde. 
Där predikade vi bland stamfolk och fick se 
hur Jesus frälste och förvandlade. Detta i 
världens tredje största muslimska land! 

Idag sju år senare koordinerar jag vårt ar-
bete i Bangladesh och i Oktober åker jag 
dit för att hålla min tjugonde kampanj för 
GUM. När man ser tillbaka så är jag tack-
sam för alla som fått tog emot Jesus. Alla de 
hundratals församlingar som har planterats, 

tack vare ditt stöd!  Jag tänker bland annat 
på den församlingen jag och Lina besökte 
i februari som startades efter en kampanj. 
Den har nu 1400 aktiva medlemmar! Våra 
vänner i Bangladesh har berättat  att efter 
varje kampanj startas det minst 3-4 nya för-
samlingar. 

Jag har mött många människor i Bangladesh 
som kommit till våra möten med tomma 
ögon och utan hopp i livet. Jag mötte flera 
familjer sist jag var nere som berättade hur 
de fått möta Jesus i våra kampanjer. Familjer 
som blivit totalt förvandlade och fulla av 
hopp. Du har sänt iväg mig och jag är så 
glad och stolt att få vara din missionär. Mitt 
hjärta gläds över din lydnad till Guds tilltal. 
Ditt stöd är med och ger Jesus till några av 
de mest onådda folkgrupperna i världen!

Din missionär
Andreas Cucca

TACKSAM ÖVER DET GUD HAR GJORT!
Bild: Andreas på sin första kampanj i 

Bangladesh 2007 där en döv flicka blev 

helad efter att Jesus blivit predikad!

OKTOBER

3-5 EQUIP, 
ÖSTERVÅLA 
KORSKYRKAN
ALLA 
EVANGELISTER

16-17 Trondheim 
Missionsmöten & 
undervisa på BiT
Jonas Andersson

17-28 Israel, Rickard 
Lundgren

19 Betel Klæbu
Dag Heggset

21-25 BANGLADESH
Andreas Cucca

31 Konferens 
“HELHJÄRTAD”, 
Missionskyrkan 

Linköping
  Rickard Lundgren

NOVEMBER

6 Centrumkyrkan 
Boxholm, Rickard 
Lundgren

7 Pionjär 14, 
Ryttargårdskyrkan, 
Linköping, Rickard 
Lundgren

8 EFS Växtkraft 
Skellefteå, Rickard 
Lundgren

9 Missionskyrkan 
Södertälje
Rickard Lundgren

9 - 17 BANGLADESH
Dag Heggset

12- 16 ASSAM, Indien
Anton Karlsson

15 Ungdomsmöte 
Emåkyrkan Bodafors
Jonas Andersson

23 Oppdal kristne 
Senter, Dag Heggset

22-30 
Skolevangelisation 
Thiland, Rickard 
Lundgren

DECEMBER

7 Munkhagskyrkan 
Mariefred, Rickard 
Lundgren

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 – FÖRETAGSVÄX-
LAR

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se


