
...så att mitt hus blir fullt!

NYHETSBREV MAJ 2015

I Mars reste GUMs evangelist Johnny 
Pettersen tillsammans med eleverna 
Marius och Lukas från bibelskolan 
ACTA i Tyskland samt Simon Lund-
gren från Sverige tillsammans med 
ett team från Svensk Pionjärmission 
lett av Mikael Boman till Sri Lanka 
för en kampanj i bergsbyn Thispane 
i Sri Lanka. 

Svensk Pionjärmission jobbar strategiskt 
med bibelskola samt församlingsplanter-
ing i landet. Vi är oerhört glada att kunna 
jobba ihop på detta sätt. Under veckan i 
Thispane fick teamet se Gud bekräfta sitt 
ord och Jesus blev känd i området.
 
Under kampanjens första dag regnade det 
och blåste kraftigt men när kampanjen 
satte igång på kvällen så slutade det regna. 
Simon Lundgren predikade kort innan Mi-
kael Boman predikade ett starkt budskap 
om frälsning och helande. Många tog emot 
Jesus! Teamet var med och bad för sjuka. 
En kvinna hade inte kunnat röra sina fin-
grar, men efter förbönen fick hon ta emot 
helande.  Andra fick uppleva helande 

från ryggsmärtor och ögonproblem. En 
kvinna blev befriad ifrån onda andar. 
Andra kvällens möte drog cirka 350 
besökare. Simon höll även denna kväll en 
uppvärmingspredikan innan Johnny predi-
kade evangeliet med kraft. 78 personer 
tog emot Jesus och fyllde i ett kontakt-
kort. Många blev helade och blandannat 
en döv kvinna fick tillbaka hörseln och en 
annan person som hade ryggproblem blev 
helad i ryggen.

Under tredje kvällen var det över 400 
personer på plats men pga träd som hade 
fallitt över elledningar så hade man in-
gen el. Generatorn som skulle fungerade 
som reserv, slutade även den att fungera, 
dessutom regnade det. Mikael Boman och 
tolkarna fick skrika ut ett budskap om att 
”all things are possible” i ljuset av strålkas-
tare från några parkerade bilar, som lös 
upp kampanjplatsen.
Efter förbönen för sjuka vittnade per-
soner om helande från dövhet, huvudvärk, 
problem med armbågarna osv Tack Jesus!

Inför fjärde kvällens möte blev Simon 

Lundgren tillfrågad om han ville predika, 
vilket han tackade ja till. Simon talade om 
hur vi är som Barabbas och hur Jesus tog 
vår plats. Många gensvarade på inbjudan 
till frälsning, 68 personer tog för första 
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emot Jesus som frälsare. Många tog också 
emot helande. Bla en halvsidesförlamad 
man som blev helt frisk. En döv kvinna 
började höra och kvinna som var  nästan 
helt blind på höger öga fick synen tillbaka! 

Mikael Boman ifrån Svensk Pionjärmission 
rapporterar om Simons kväll:

”Ung lovande evangelist gör sin 
kampanjdebut

Sista kvällen gav vi chansen till vår unga 
“Evangelist Trainee”; Simon Lungren. 
Detta var första gången som Simon 
predikade ett helt kampanjmöte från 
början till slut. Simon gjorde det 
fantastiskt bra! Många gensvarade vid 
frälsningsinbjudan och under förbönen 
upplevde många helande i sina kroppar. 
En av dem var en kvinna som hade 
kraftigt nedsatt syn. Under förbönen 
fick hon fulla synen tillbaks. Jesus är så 
god!”

Simon Lundgren är 18 år, uppväxt i en familj där 
mission stått högt på prioriteringslistan. Många 
veckor under Simons uppväxt har pappa Rickard 
varit och rest i närmare 50 länder och predikat 
om Jesus. Jag samtalade med Simon om hans 
kallelse och väg med Jesus.

Berätta om hur du började 
intresserade dig för mission.

Pappa åkte ju mycket på missionsresor när jag 
var liten och jag  tyckte det verkade spännande 
det han gjorde. Kollade på videoklipp och foto 
från missionsresor som Gå Ut Mission gjort. 
Jag började längta efter att en dag själv få åka 
ut på kampanjmission.

När jag var 15 år reste jag till Albanien 
tillsammans med GUM:s evangelist Anton 
Karlsson. Vi predikade på gator och torg. Där 
började jag förstå att detta ska jag hålla på 
med-mission. Redan innan resan hade Gud 

talat flera gånger om att jag är evangelist. En 
sak under resan som bekräftade detta var att 
jag fick leda en kille till tro för första gången. 
För mig var det startskottet på min egen resa. 
Jag hade tidigare varit med och sett andra leda 
människor till tro, men insåg att även jag kan 
göra det. Jag insåg att Gud hade en egen väg 
för mig.

När jag var 16 år var det en som skulle be för 
mig, det var inte om tjänst utan om skolan. 
Men förebedjaren stannar upp och säger att 
han ser mig stå och predika utomlands inför 
en skara människor och han talade även ut 
ett ord om kampanjer. Jag visste att jag skulle 
verka som evangelist och efter det profetiska 
ordet kände jag att jag verkligen ville åka 
med ut på kampanj som jag hade drömt om 
sen jag var liten. Ett år senare så åkte jag ut 
tillsammans med min pappa till Guinea för 
en kampanj i staden Forecharia. Där fick jag 
undervisa på ett seminarie och på kampanjen 
fick jag köra ”warm up” två av kvällarna. I 
Guinea blev jag ännu mer övertygad om att 
det var detta jag ska hålla på med.

Hur är det att vara trainee-
evangelist i ACE? Vad har ACE 
betytt för dig?

Det är jättebra. Jag var på ACE-konferensen 
första gången förra hösten, där träffade jag 
andra evangelister och fick inblick i hur olika 
organisationer jobbar. Där pratade jag även 
Mikael Boman på Svensk Pionjärmission och 
tillsammans med honom och Johnny Pettersen 
från GUM fick jag följa med till Sri Lanka. Jag 
är väldigt glad och tacksam över att jag fick 
chansen att åka med Mikael Boman, jag lärde 
mig mycket under den resan.

Du predikade för första gången på en kampanj, 
på kampanjens sista var det nervöst?

Tidigare under veckan hade jag hållt två 
”warmups” och det hade funkat bra. På dagen 
innan hade vi predikat i olika kyrkor, och det 
trodde jag var det sista jag skulle göra på den 
resan. Efter gudstjänstbesöken samlades vi 
och Mikael frågade mig hur det hade gått, jag 
svarade att det gick bra. Då frågade han mig 
”du vill inte köra kampanjmötet ikväll då?”. Jag 
trodde först att han skojade och sa ja det är ju 
klart, jättegärna. När jag insåg att han menade 
allvar, så kändes det bra och spännande. Detta 
ögonblicket hade jag längtat efter sedan jag 
var liten och sett filmer på pappa och andra 
som predikat på kampanj.

Jag är så otroligt tacksam att jag fick 
förtroendet att få hålla ett kampanjmöte 
själv. Det var ungefär 400 personer på plats. 
Jag predikade om Barabbas - att Jesus tog vår 
plats. Vid frälsningsinbjudan räckte många upp 
handen och 68 personer fyllde i beslutskort 
efter frälsningsbönen.

Vad är ditt budskap till de som 
aldrig hört talas om Jesus?

Att de är älskade utav Gud, att Jesus är den 
ända vägen till himmelen och Gud. Ni kan få 
ta emot syndernas förlåtelse och Jesus Kristus 
som er frälsare och ett evigt liv i himlen. 
Evangeliet, enkelt och sant. Tack o lov haha!

Synen tillbaka i Jesu-namn!

INTERVJU

Gå Ut Mission tillhör nätverketACE (Association of Campaign Evenge-
lists) som är ett nätverk för organisationer som bedriver kampanjmission. 
Grundtanken är att gemensamt jobba strategiskt för att nå hela regioner 
och länder med evangeliet om Jesus.  I ACE har vi som prioritet att träna 
yngre evangelister och ge dem en chans att hålla kampanjer. En som följde 
med på ACE-konferensen förra året och som nu precis hållt sin första kam-

panjpredikan är Simon Lundgren från Katrineholm.
ACE 
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Det var en liten pojke som stod på en 
sandstrand och kastade uppspolade 
tillbaka maneter i havet. Någon passerande 
påpekade att pojkens åtagande var lönlöst. 
Hans lilla insats spelade absolut ingen som 
helst roll i det stora hela. Oavsett hur 
länge han stod där och kastade maneter 
skulle han omöjligt kunna rädda alla. Men 
hjälten, i den här lilla berättelsen, höll upp 
en dallrande geléklump och svarade att för 
just den här maneten spelar det roll, och 
så slungade han den tillbaka i det stora blå. 

I sommar tar vi igen ut ungdomar på en 
missionsresa i Europa. Målet är att nå 
turkar i Bulgarien med glädjebudskapet 
om Jesus. Vi samarbetar med en lokal 
församling på plats och vi tror det kommer 
bli helt fantastiskt på många plan. För det 
första:det behövs fler missionärer. Ju fler 
som kastar maneter i havet, desto bättre! 
Vi vill resa upp nya missionärer   och 
varför inte börja bland en av världens stora 
onådda folkgrupper: turkarna? 

För det andra längtar vi efter att alla 
Skandinaviska ungdomar ska få tag i ännu 
mera av Jesus, precis som Paulus glömde 
det som låg bakom honom och istället 
längtade, sträckte sig och jagade efter mera 
av Jesus. 

Vi tror på och har också sett genom åren 
att sådana här resor kan få betyda hur 
mycket som helst i en ung lärjunges liv. 
Vi har inte resurserna att ta med varenda 
ungdom med ut, men vi kan åtminstone 
börja med att kasta några stycken i havet. I 
slutet av juli och in en bit på augusti tar jag 
med mig ett gäng ungdomar för att sprida 
evangelium!

Var med och be för Bulgariens turkiska 
folk och be för våra modiga ungdomar som 
lägger en sommarvecka, som de annars 
kunde använt till att sola och bada, för att 
de längtar efter att de onådda ska få höra 
om Jesus. Eller metaforiskt uttryckt: för att 
hiva strandade maneter i havet. 

Anton Karlsson

Bulgarien15 

Förra arets resa med UM...

3



 

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

TACK FÖR DITT STÖD

Nu under vårmånaderna har stått i 
en massa spännande satsningar och 
skördesituationer som du kunnat 
läsa om här i nyhetsbrevet. En del har 
vi inte ens hunnit skriva om än vilket 
ju faktiskt känns inspirerande då vi ju 
får se Gud göra så otroligt mycket 
genom organisationen idag. Många 
länder och folkgrupper väntar ännu 
att nås med evangelium och visionen 
från Himlen brinner som aldrig förr i 
våra hjärtan. Vi laddar nu specifikt för 
två resor under juni och juli. 

Dag Heggset kommer under slutet 
av juni och början av juli att resa 
runt i Thailand för att mobilisera 
och förbereda för en av nästa års 
förhoppningsvis största satsningar – 
Blitz 77. Tanken är att genom nätverk 
av missionsorganisationer och kyrkor 
från olika delar av världen och 
lokalt, under ca en veckas tid göra 

presentationer av evangeliet i alla 
landets 77 distrikt. Gå ut mission är 
genom Dag Hegsett drivande i denna 
stora satsning för att nå Thailand för 
Jesus och du kommer att få höra mer 
om detta i nyhetsbrevet och hur du 
och din församling kan vara direkt 
involverade. 

I Juli reser sedan jag ner till Vietnam 
för att fortsätta att träna pastorer 
och ledare i detta kommunistiska 
land. På kvällarna förbereds det för 
fullt för utåtriktade möten och vi 
vädjar om era förböner att kunna 
genomföra dem alla trots att vi 
tvingas leka viss katt-och-råtta-
lek med myndigheterna då det ju 
fortfarande är totalförbjudet att 
predika evangeliet offentligt. Den 
extra ansträngningen för oss väger 
lätt när vi framför oss ser vietnamsiska 
pastorerna som  under tårar ropar 

om ett förvandlat land. Tack för att 
du troget står med oss och sänder 
oss i evangeliets tjänst. Din generösa 
gåva den här månaden kommer att få 
ett enormt genomslag bland de allra 
mest onådda. Gud välsigne dig rikligen 
i vårt gemensamma missionsuppdrag.

Jonas Andersson
Internationell direktor

Gå Ut Mission

VISIONEN SOM BRINNER I VÅRA HJÄRTAN!

Synas med företagets logotyp och stöd samtidigt up-
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JUNI

7 Pingstkyrkan Bottnaryd, Andreas 
Cucca

7 Betelkyrkan Hönö, Anton Karlsson

12-14 Betesda Eiken Norge, Andreas 
och Lina Cucca

14 Betelkyrkan Vaggeryd, Anton 
Karlsson

JULI

22 - 1/7 THAILAND Dag Heggset

22-29 VIETNAM Jonas Andersson

30 Juli-2 Augusti Tältmöten Torhamn 
Andreas och Lina Cucca

AUGUSTI

21-22 Ungdomskonferens Salvaryds 
loge, Anton Karlsson

KALENDER


