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Denna kampanj var nära på att inte bli av 
då myndigheterna i Bangladesh bara några 
dagar innan vår ankomst drog tillbaka till-
ståndet. Detta berodde på att en italiensk 
präst just blev nedskjuten av två män 
som passerade honom på en motorcykel, 
bara 30 min från byn Shadamohol där vi 
skulle hålla vår kampanj. Så fort detta blev 
känt genom media i världen tog terror-
ist-organisationen IS på sig ansvaret för 
handlingen. Detta gjorde saken farligare 
för vår och allas säkerhet. Men de lokala 
pastorerna i norr visste att detta inte var 
en organiserad terrorattack och bad oss 
innerligt om att inte boka av våra flygbil-

jetter. Detta var en hämndaktion från lokal 
maffia i norr som är rädda för prästen. 
Prästen har nämligen varit modig och un-
der de senaste 30 åren trätt fram i många 
rättegångar som vittne där flera kriminella 
blivit fällda och fått långa fängelsestraff. 
Förövarna som sköt honom hade också 
fått löfte från starka politiker att om de 
skapade skandaler så skulle politikerna 
skydda dem från rättsväsendet. Politikerna 
tillhör oppositionspartiet och vill genom 
upplopp och sådana här våldshandlingar 
få till ett omval i landet. Men inget av all 
denna planerade ondska lyckades. Prästen 
flögs direkt med helikopter till Dhaka och 

opererades. Han är redan tillbaka i norra 
Bangladesh och tjänar Gud! Dråpsmännen 
togs av poliser och ortsbefolkning och 
dömdes till döden tillsammans med en 
av politikerna. Efteråt fick jag veta att de 
hängdes under samma vecka vi var där.

Men i denna meningslösa atmosfär av 
våld, fruktan och hopplöshet sände Gud 

I november månad reste jag, min dotter Hanna, Tim Tödt och hans 
syster Gesine Tödt och norrmannen Arne Raen till Bangladesh. Väl nere i 
landet utökades vårt team av missionärsveteranerna Birgitta och Bengt 
Brolin från pingströrelsen och deras vänner Harriet och Carl-Erik Anders-
son.

Vad jag ser hända med mina 
egna ögon ger mig hopp

Nu måste vi väl ha 
kommit fel?!

Bangladesh
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Gesine berättar
Det var helt fantastiskt att få vara med i Bangladesh! 
Vi fick se underbara mirakler ske i mötena. Och alla 
dessa som ville ta emot Jesus, tack gode Gud! Både 
jag själv och även andra upplever att man är inte 
densamma efter ha varit med på en kampanj. Jag 
ber till Gud oftare nu och jag längtar efter att få 
komma tillbaka till Bangladesh igen. / Gesine Tödt, 

lärare från Värnamo

Hanna talar på kampanjmötet 
och ber för sjuka

År 2013 fick Gå ut missions egen Jonas Andersson utmärkelsen av Evangelist-
fonden som ”Årets unga evangelist”. Nu har det hänt igen! I september 2015 
fick Gå ut missions evangelist Anton Karlsson motta stipendiet för samma 
utmärkelse i Uppsala. Anton har funnits med oss sedan 2009, då han började 
som Pionjär-elev och har därefter varit kvar i organisationen som resande 

förkunnare och församlingsplanterare. Vi tackar Jesus och Evangelistfonden för 
den fina uppmuntran! 

evangelistfonden utnämner anton karlsson

PIONJÄR
Ansök nu till läsåret 2016/2017!

Mission bland onådda folkgrupper
Församlingsplantering

oss till detta lilla ställe Shadamohol i nor-
ra Bangladesh med endast 500 invånare. 
Först tänkte jag när jag bara kunde se 
en korsning, tre små kiosker, två män på 
en cykel och massa öppna 
risfält, att nu måste vi väl 
ha kommit fel?! Men 
så kände jag den 
Helige Ande viska i 
mitt inre: -Så högt 
älskar Gud Sha-
damohol att Han 
sänder någon som 
tror på Jesus till 
dem för att visa det! 
Men vi proklamerade 
för detta ängsliga folk 
i fem kvällar om Guds 
ovillkorliga kärlek, Jesu frid 
och den Helige Andes närvaro. 

De rördes till tårar. Tim och jag gick runt 
och pratade med dem en dag med hjälp 
av vår tolk, och då fick vi höra dem ge 
oss starka förtroendeförklaringar där de 

sa till oss medan de såg oss djupt i 
ögonen: ”-Tårarna bara rinner 

nedför mina kinder varje kväll 
när jag lyssnar till era goda 

tal”, “-Snälla var inte rädda 
för oss, vi är så ledsna 
för vad dessa mördare 
gjorde mot prästen”, 
“-Det jag hör er säga i 
den här festivalen och 

vad jag ser hända med 
mina egna ögon ger mig 

hoppet att det ändå finns en 
framtid för människorna på vår 

jord “.

“Tårarna bara rinner nedför 
mina kinder varje kväll när jag 

lyssnar till era goda tal”

Tim intervjuar en kvinna 
som blivit helad
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Rickard laddar upp för möte

stöd missionen!
PG 13 92 21 - 6
BG 5831-6910

Swish: 123 412 30 89

Numera görs inte nyhetsbreven längre med plusgirotalong. Hör av dig om du ändå vill ha dessa så ser vi till att de kommer med.

Plötsligt stod en av de flickor 
Hanna hade bett för på scenen vid 

Tims sida och ropade ut i mikrofonen 
til de 1600 som var samlade att en stor 
tumör i magen hade försvunnit!

Tim Tödt predikade 
fantastiskt under tre 
kvällar och Arne Raen 
och jag gjorde även 
vårt bästa varsin kväll. 
Vi upplevde alla tre att 
människorna i Shadamo-
hol tog seriösa beslut och 
verkligen ville överlåta sina liv 
till Jesus. 2850 personer fyllde i up-
pföljningskortet med adress och namn när 
vi var färdiga med kampanjen - halleluja! 
Ungefär 20 personer vittnade samman-
lagt under kvällarna om att de blivit 
helade. Några blinda fick sin syn tillbaka, 
halvsides-förlamade kunde gå igen. 

Personligen var det en 
extra stark upplevelse för 
mig att få se min dotter 

Hanna och Tims syster 
Gesine stå och be för ben-

galiska kvinnor varje kväll. 
Inträngda med 50 stycken tätt 

inpå dem fick de uppleva hur under 
och tecken skedde! Plötsligt stod en av 
de flickor Hanna hade bett för på scenen 
vid Tims sida och ropade ut i mikrofonen 
till de 1600 som var samlade att en stor 
tumör i magen hade försvunnit! 

Det var också mycket inspirerande att 
träffa distriktsledaren för kampanjarbetet 

i norra Bangladesh. 
Han kunde berätta att 

han dagen innan varit med och döpt 71 
personer på en plats där Arne och jag höll 
kampanj för tre år sedan. Han hade även 
besökt den platsen där oktober-kampanjen 
genomfördes och kunde berätta om att 28 
familjer träffas nu regelbundet för uppföl-
jningsmöten där. Genomgående upplevde 
han att nu talas det överallt i norra Ban-
gladesh om de helandeunder som Jesus 
gör genom kampanjerna, som tecken på 
Guds stora kärlek till Bangladesh – amen 
säger vi till det! 

Stort tack och Guds rika välsignelse över 
er alla som gjorde kampanjen i Shadamo-
hol möjlig! 

Arne Raen
från Eiken i 

Norge

Gör så hä
r:

1. Bestäm före bolagsstämmorna nu i februari-mars vilken 

aktieutdelning du vill donera.

2. Banken har specifik blankett som de hjälper dig att fylla i.

3. Spara kvittot. Det ska bifogas deklarationen påföljande år

    
  Ge

 akti
eutdelningen

SKATTEFRITT till missionen



 

Returadress: Industrigatan 44B, 571 38 Nässjö, Sweden. 

Nu har vi burit på visionen i 
våra hjärtan i  snart 10 år 
och upplever att tiden är 
inne. Under ett års tid 
har vi arbetat intensivt 
med förberedelser 
och samverkansform-
er på plats i landet. 
I strategiska möten 
med ledare i Thailand 
har bilden klarnat och 
vi får höra om visioner 
och tilltal som andra 
fått. Den helige Ande 
manar och vi ser Kroppen 
komma i rörelse. En nationell 
rörelse i landet drömmer, ber och 
verkar för att få se EN MILJON människor 
komma till tro på Jesus fram till 2020! 

Detta får vi ifrån Gå ut mission vara med i 

som en extern katalysator och aktör. 
Bara i år kommer vi ha minst 20 

team som åker ner till Thai-
land för att predika och nå 
tusentals med thailändare 
med evangeliet om Jesus 
Kristus. 

Vi har redan anställt 
folk på plats för att få 
koordinering och logistik på 

plats. Stora satsningar för 
att säkra uppföljningen görs 

genom en rad samfund och 
organisationer. Allt detta är en 

väldig satsning i tid och resurser i sig 
och samtidigt bara en första växel inför de 

kommande 5 åren. 

Det vi tillsammans får vara med om nu är 
en mobilisation ifrån Himlen för att få se 

Thailand nått med evangelium. Vi behöver 
nu många som kopplar sig på i givande och 
förbön för att se det förverkligas. Om det 
i dig liksom i oss brinner till i hjärtat när 
du läser det här, så var med och så in en 
ordentlig gåva i den himmelska visionen att 
se Thailand nått med evangelium. Om den 
Helige Ande manar dig att finnas med något 
av teamen som reser ut så tveka inte att 
höra av dig. Vi vet att skörden är stor och 
nu förväntar vi oss att Herren också svarar 
på bönerna om många fler skördearbetare 
till Thailand. Så välkommen med!

Tillsammans för en miljon nyfrälsta thailän-
dare!

TA C K  F ö r  D I T T  S T ö d  

Drivna av en himmelsk vision 

I 2006 fick vår evangelist Dag Heggset en himmelsk vision om ett 
Thailand som berördes av Guds eld i samtliga av landets provins-
er. Genast när Dag delande den med mig kände jag hur det 
brände till i mitt inre och vi kastade oss på knä och bad.  

BREDBAND – TELEFONI – FÖRETAGSVÄX-
LAR
Privat eller Företag - www.affinity.se

           www.lbolja.se

 www.cgconsulting.se

Industrigatan 44B
571 38 Nässjö
Tel: 0150-66 24 20

info@gautmission.org
www.gautmission.org

POSTGIRO 13 92 21-6

BANKGIRO 5831-6910

SwISH: 123 412 30 89

 

FEBRUARI
21 Frälsningsarmén Nässjö
Jonas Andersson

27-28 Missionskyrkan, Bergstena
Anton Karlsson
 
28 Pingstkyrkan Nässjö, Andreas Cucca
 
MARS
3 ACE-styrelsen London, Jonas Andersson
 
3 Hållplats, Ulriksbergskyrkan, Växjö
Anton Karlsson
 
4-5 Passion Nässjö
Jonas Andersson, Anton Karlsson
 
5 Gå ut missions årsmöte, Bergstena
 
11 Svenska Kyrkan Burås, Göteborg
Rickard Lundgren

12 EFS Vänersborg, Rickard Lundgren

12 Vetlanda Allianskyrkan
Jonas Andersson

15-30 OUTREACH THAILAND
Dag Heggset

20 Pingstkyrkan Uddevalla
Rickard Lundgren

24-28 Teamevangelisations Påskkonferens 
Hestra, Lina Cucca, Jonas Andersson
 
APRIL
3 Agape Katrineholm, Anton Karlsson
 
3 Salemkirken Kristiansand, Norge
Rickard Lundgren

3 Misjonshuset Langåker, Rickard Lundgren

9 SÄND missionskonferens Huskvarna
Jonas Andersson

10 Brommakyrkan, Rickard Lundgren

12-16 Ledarseminarie ASSAM
Henrik Thornell

15-17 Mission Possible Konferanse, Betel 
Trondheim, Dag Heggset

15-17 Missionskyrkan Fågelmara
Rickard Lundgren

16 Betelkyrkan Hönö
Anton Karlsson

17 Pingstkyrkan Hovslätt
Andreas Cucca

kalender

Synas med företagets logotyp 
och stöd samtidigt uppdraget?  
Maila eller ring för mer information


