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TROSGNISTANS MISSIONS ÅRSRAPPORT
FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016
2016 har varit ett intensivt mission-år med många olika insatser. Ett flertal besök har
gjorts till våra olika partnerorganisationer. Vi är tacksamma för den positiva
utvecklingen vi ser i flera länder. Alla insatser som har gjorts under många år, både
evangeliskt och socialt, börjar ge resultat. Vi hade den stora glädjen att fira 40årsjubileum i Indien. Indian Pentecostal Assemblies har varit med om en otrolig tillväxt
under dessa år trots mycket motstånd och förföljelse.
På hemmafronten har vi också kunnat hålla ställningarna. Smålandskonferensen slog
ännu ett rekord, då det gäller insamlingsresultatet. En insamling till kyrktak i Kenya
gav tillsammans med ett insamlingsbrev nästan en halv miljon kronor. Rehabiliteringscentrat för utsatta kvinnor i Kongo har kunnat färdigställas. Missionens ledare, Curt
Johansson, blev tilldelad Evangelistfondens hederspris vid en högtidlighet i Borlänge.
Den totala omsättningen har även detta år ökat en aning.
Här följer en kort redovisning angående utvecklingen av missionsarbetet under 2016:
KENYA
Den positiva utvecklingen av missionsarbetet i Kenya har fortsatt under 2016.
Göran Duveskog och Birger Skoglund besökte Kenya i januai. De hade en stor
möteskampanj staden Malaba, då många blev frälsta och helade. Samtidigt hade de
också ett pastorsseminarium.
Curt och Ingegerd besökte Kenya vid två tillfällen under året. Under februari – mars
invigdes två nya kyrkor. Bibelskolan i Migori höll sin högtidliga examen, då 26 elever
utexaminerades. Ett ledarseminarium hölls i mars, då 200 församlingsledare samlades i
Migori under 4 dagar. Komotobo besöktes också, då en avskedsfest hölls för Fanny
Asgeirsdottir, som har tjänat som praktikant på barnhemmet under 6 månader.
Dessutom hölls möten i olika kyrkor med mycket god uppslutning.
I november månad gjordes ännu ett besök av Curt och Ingegerd, då också Ove
Johansson deltog. En pastorskonferens hölls i Bukura med ca. 300 deltagare . Vår ledare
i Kenya, John Abisai, har sitt hem på denna plats. Dr. Sture Nyholm med fru
medverkade på lördagen. Flera andra möten hölls i olika kyrkor.
En stor ungdomskonferens med ca. 1500 deltagare hölls första veckan i december i
Ngisiru, Kuria. Vår ungdomspastor Samuel Liljeblom kom till Kenya och medverkade
med andesmord undervisning. På söndagen invigdes den stora nybyggda kyrkan på
denna plats. Ingegerd fick också äran att inviga en ny majskvarn i Komotobo.
Amanda Johansson och Matilda Steen gjorde en mycket uppskattad insats som
praktikanter på Komotobo barnhem från augusti – december.
Kjell och Margaretha Boberg samt Ulla Jansson gjorde en fin insats på Komotobo
under ett par månader i början av året. Även Karl-Gustav och Carin Westerdahl har
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under året bl.a. annat varit med och övervakat en byggnation i Awendu för 6
föräldralösa barn. Tage Unbeck samt Mats Thorsen och hans fru Maria besökte Kenya
för att följa upp arbetet på Lwala barnhem.
8 nybyggda kyrkor har fått hjälp med plåttak. Ett hus har uppförts i Awendu på
kyrkans land. 6 Föräldralösa barn är inneboende.
Maranatha Mission of Kenya omfattar 38 regioner med 220 pastorat. Församlingarnas
antal uppgick vid årets slut till 1462. De betjänas av 1462 pastorer. 4019 döptes till
Kristus under 2016 och det totala medlemsantalet i församlingarna uppgår till
86 816. Dessutom betjänas 84 496 barn genom barn- och söndagsskoleverksamheten.
4745 barn har blivit välsignade i olika församlingar. TG har 2183 fadderåtaganden i
Kenya.
Maranatha Mission of Kenya står som sponsor för 15 gymnasieskolor med ca 4800
studenter samt 92 grundskolor med ca 46 000 elever. Dessutom sponsras 330 förskolor.
Migori Fashion & Design Centre har under året betjänat 34 unga kvinnor, som har fått
utbildning i sömnad och klädesdesign. Perez Aginga leder denna verksamhet.
Dataskolan hade under året 27 elever. Den leds av Hellen Okwach.
Bibelskolan i Migori hade 36 elever under 2016. 25 avlade examen. Skolan hade en
”outreach” till Uriri, då flera människor blev frälsta och helade. En ny församling
planterades också. William Maswe tjänar som rektor och sammanlagt 6 lärare tjänstgör
på skolan.
Barnhemmet på Komotobo har tagit emot 6 nya spädbarn. 7 barn har lämnat
barnhemmet. Sammanlagt har 29 barn fått hjälp under det gångna året. Barnhemmet i
Lwala har 67 barn inneboende.
Komotobo handikappcenter har fått in 4 nya barn. 11 barn har lämnat. Sammanlagt 31
barn bodde på hemmet vid årets slut. 4 barn har fått läkarbehandling och 16 barn har
varit inne på sjukhus för undersökning. En ny vattenledning har dragits och
vattenförsörjningen är nu säkrad.
Komotobo dövskola har tagit in 22 nya elever. Vid årets slut fanns 92 barn på skolan.
15 lärare har gjort tjänst och övrig personal har utgjorts av 12 personer.
Komotobo primärskola hade under året 303 elever – 147 pojkar och 156 flickor. 11
lärare har tjänstgjort på skolan.
Komotobo gymnasieskola har under året haft 673 elever – 409 pojkar och 264 flickor. 21
lärare har tjänstgjort på skolan. Övrig personal är 24.
Maranatha Academy i Kawangware, Nairobi hade 350 elever, 21 lärare och 7 övrig
personal under 2016. Primärskolan i Korogocho, Nairobi hade 576 elever, 14 lärare och
5 övrig personal. Gatina primärskola hade 502 elever, 13 lärare och 2 övrig personal.
Ithanga för- och primärskola hade 412 elever, 12 lärare och 3 övrig personal.
Kamitongu primärskola hade 462 elever, 13 lärare och 3 övrig personal. Laini Saba
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primärskola hade 142 elever, 6 lärare och 1 övrig personal. Siranga primärskola hade
110 elever och 5 lärare. Ruiri Primary school 28 elever, 2 lärare och 1 personal. Thika
Primary school 123 elever, 6 lärare. Njiru förskola hade 38 elever. Mathare förskola
hade 86 elever. Kimitongu primärskola hade 442 elever, 13 lärare och 3 övrig personal.
Katwekera förskola hade 26 elever.
En stor kvinnokonferens hölls i Bungoma med närmare 1200 deltagare. En nationell
ungdomskonferens hölls i Kuria med omkring 1500 ungdomar.
John Abisai har tjänat som ledare för MFA under 2016.

UGANDA
Faith mission of Uganda har fortsatt driva ett rehabiliteringscenter i Kitgum under
2016. Ett 40-tal ungdomar får utbildning till bilmekaniker och även till hårfrisörer på
detta center.
David Duveskog besökte Uganda i september månad och upptäckte då stora behov av
renovering av gymnasieskolan i Abalang, som har ca. 200 elever. Han besökte också
bibelskolan i Soroti med ett 15-tal elever och medverkade vid examen där.
Församlingarnas antal uppgår nu till 448 med sammanlagt 17 062 medlemmar. Dessa
betjänas av 452 pastorer. 351 personer har döpts till Kristus. 11 nya församlingar har
planterats. Konferenser har hållits för både kvinnor och ungdomar under året. 14 nya
kyrkbyggnader är under uppförande och hjälp till tak behövs.
TG har 199 fadderåtaganden i Uganda.
Emanuel Etochu tjänar fortfarande som Director för FMU.

RWANDA
Maranatha Mission of Rwanda hade vid årets slut ett 34 församlingar med 3 939
medlemmar. 157 personer har döpts till Kristus. 1 235 barn betjänas i församlingarnas
söndagsskolor. 38 pastorer tjänstgör i församlingarna. MMR ansvarar för 6 skolor. TG
har 259 fadderåtaganden i Rwanda.
David och Göran Duveskog gjorde kortare besök till Rwanda under året i samband med
en ekonomisk kris, som uppstod i samband med en uppbyggnad av ett konferenscenter
på kyrktomten i Kigale. Flera lån togs för att finansiera detta bygge. Även Isaac Oyako
från Uganda har gjort insatser för att hjälpa dom att komma tillrätta med de
ekonomiska problemen.
John Baptist har under året tjänstgjort som ledare i Maranatha Mission of Rwanda.
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KONGO
Maranatha Mission of Congo har arbete i 6 provinser. Kyrkornas antal utgör 182. 209
pastorer tjänstgör i församlingarna. Medlemsantalet uppgår till 15 730. Under 2016
döptes 568 personer till Kristus. 366 evangelister tjänar i församlingarna.
Församlingarnas söndagsskolor betjänar 9 974 barn. Kyrkan i Bukavo samt
rehabiliteringscentrat för kvinnor strax utanför Bukavu har färdigställts. Göran
Duveskog och Alf Nordmark besökte Rwanda i november och i samband med detta
besök invigdes både kyrkan och rehabiliteringscentrat under högtidliga former. David
Duveskog gjorde också ett kortare besök tidigare. En spontan insamling gjordes för att
hjälpa kvinnor som drabbats av hänsynslösa rebeller runt Beni.
TG har 254 fadderåtaganden i Kongo.
John Bulambo har fortsatt att leda arbetet under 2016.

TANZANIA
Göran Duveskog och Birger Skoglund besökte Tanzania i februari. De hade då en större
möteskampanj i staden Mugumu, då de fick uppleva starka möten med frälsning och
helande. De höll också ett seminarium för pastorerna.
Faith Mission of Tanzania (FMT) omfattar 18 pastorat med sammanlagt 267
församlingar. 116 permanenta kyrkbyggnader har uppförts. Övriga 121 är temporära
kyrkbyggnader. 40 nya byggnader uppfördes under 2016. Under det gångna året har
1 446 döpts till Kristus. Medlemsantalet uppgick vid slutet av året till 29 380. 305
pastorer betjänar församlingarna. Barn- och ungdomsarbetet omfattar 5 167 deltagare.
TG har 94 fadderåtaganden i Tanzania.
Göran Duveskog och Birger Skoglund besökte Tanzania för kampanjer och seminarier
under året. Karin Bertilsson och Majkinn Josefsson-Hult medverkade i en
kvinnokonferens i församlingen i Dar Es Salaam i augusti månad.
Emmanuel Matumba står i ledningen för Faith Mission of Tanzania.

INDIEN
Indian Pentecostal Assemblies firade 40-årsjubileum i september månad. Curt
Johansson, Göran Duveskog samt Per-Arne och Anita Evensen representerade från
Sverige samt Kjell Halvorsen från Norge. Arbetet började med ett 10-tal personer i en
källarlokal i Coimbatore 1976. Nu har det växt till ett omfattande församlingsarbete i
många av Indiens delstater. Församlingsplanteringar har också startats i Nepal och Sri
Lanka. Jubileet inleddes med en pastorskonferens då ca. 700 pastorer och ledare var
närvarande. Sedan fortsatte det med jubileumsmöten under veckoslutet. Det var stor
glädje och en stark gudsnärvaro i samlingarna.
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Curt besökte också barnhemmet i Chennai samt församlingen Kumbakonam under
denna resa.
Indian Pentecostal Assemblies döpte 3 524 till Kristus under 2016. Församlingarnas
antal uppgår nu till 700. Det sammanlagda medlemsantalet var vid årets slut 48 530. En
ungdomskonferens hölls i oktober med 600 deltagare.
Följande barnhem har fått hjälp under det gångna året:
- Bethel Children Home för pojkar, Kovaipudur – 33 barn
- Bethel Children Home för flickor, Chennai – 26 barn
- Bethel Children Home för flickor, TVS Nagar – 28 barn
- Bethel Children Home för flickor, Ambala – 27 barn
- Bethel Children Home för pojkar och flickor, Kumbakonam – 30 barn
- Bethel Children Home för flickor, Kolkata – 20 barn
- Bethel Children Home, Assam – 5 barn
- Tribal Home, Karamadai – 18 barn
- Tribal Home, Jambugundi – 18 barn
- Två barnhem finns också i Nepal. Ett med 19 flickor samt ett 20 pojkar.

Dorcas Old Age Home i Kovaipudur har haft 17 inneboende kvinnor. Spetälskekolonin i
Marudhamalai har berett 26 familjer plats. Grundskolan i Mylekal har under det
gångna året haft 30 elever. Betels sömnadsskola har haft 3 elever.
Bibelskolan för endast kvinnor har under 2016 haft 22 elever. Joy Kamala är rektor.
Bibel- och mediaskolan i Coimbatore samlade 23 elever.
Lärljungaskolan i Hisar hade 16 elever.
Snickarskolan i Coimbatore har haft 16 elever under året.
TG har 1046 fadderåtaganden i Indien.
David och Peter Prakasam står i ledningen för Indian Pentecostal Assemblies.

ÖVRIGA LÄNDER
Trosgnistans Mission har fortsatt att stödja systerorganisationer i ett flertal andra
länder:
Charismatic Full Gospel Ministries (CFGM), Filippinerna omfattar 76 182 vuxna
medlemmar. Söndagsskolorna har 42 500 barn inregistrerade.
Församlingarnas antal är 325. 17 nya församlingar har grundats. 549 pastorer och
evangelister tjänar i församlingarna. 4 225 personer döptes till Kristus under 2016.
Bibelskolan har haft 76 elever under året. Barnhemmet har 34 inneboende barn. CFGM
ansvarar för 8 skolor med 1800 barn. Marilou Navarro står i ledning för CFGM. TG
har 207 fadderåtaganden i Filippinerna.
Indian Pentecostal Assemblies har 5 församlingar i Sri Lanka med 405 medlemmar. 32
personer döptes till Kristus under året.
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Församlingen Light of Life i Poltava, Ukraina har under det gångna året döpt 24 till
Kristus. Medlemsantalet i deras församling med utposter uppgår till 513.
275 handikappade barn får månatlig hjälp. Carin och Göran Duveskog, Siv och Urban
Sandsgård m.fl. besökte Poltava i augusti månad.
Dimitri och Natasja Laptev förestår verksamheten i Poltava.
Tord och Susanne Renkel besökte Myanmar i slutet av februari. I samband med detta
hölls ett 20-årsjubileum och en missionskonferens. I november gjorde både Tord och
Susanne insatser på bibelskolan i Yangon. Trosgnistans mission stöder nu 26
fadderbarn i Myanmar.
I september besökte Susanne Malaysia, där hon undervisade på en bibelskola och
predikade i församlingar.
I oktober reste Tord och Susanne samt Mario och Jessica Perez till
Kuba, där de hade möten tillsammans med pastor Thomas Sculls.
Ett center byggs utanför Katmandu för flickor som är i behov av skydd och hjälp. Detta
byggs i samarbete med Arken i Kungsängen. 75 barn får understöd i Nepal. Pastor
Binod förestår verksamheten i detta land.
I Burundi stöds ett fadderprogram med 25 fadderåtaganden.
Understöd har också sänts till 99 barn genom Maria Sandberg till Hope Education
Society i Kolkata, Indien.
Israel och Palestina har fått sporadisk hjälp. Missionärer stöds i Tunisien, Bolivia och
Spanien.
Mika Halkola besökte ännu en gång Nord-Korea.

HEMMAFRONTEN
Smålandskonferensen på Ralingsåsgården blev återigen en stor framgång för
missionsarbetet. Speciellt inbjudna gäster från missionsfältet var Fanuel och Margreth
Nyambuoro som har ledande positioner i Kenya. Från Indien fick vi också besök av
Angel Miriam Carolin Paul, som är med och leder ett barnhem i Chennai tillsammans
med sin far. Många gästtalare medverkade i konferensen såsom Linda Bergling, CarlErik Sahlberg, Johannes Amritzer, Daniel Viklund, Marcus och Hanna Blom, Tommy
Lilja, Per-Åke Eliasson, Göran Oscarsson, GertOve Liv m.fl. Dessutom medverkade
Trosgnistans förkunnarteam. Även i år var den stora konferenskyrkan välfylld under
hela veckan.
Barnsamlingarna leddes av makarna Hylleruds tillsammans med medarbetare från
Betel. Ungdomsarbetet leddes av Samuel Liljeblom och Kevin David. Inte mindre än 10
ungdomar döptes till Kristus under veckan.
Andligen sett höll konferensen en hög standard. Morgonsamlingarna samlade en stor
skara till stark bön. Skaror av människor sökte också förbön under kvällsmötena.
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Sången och musiken leddes av Betels lovsångsteam. Emilia Lindberg medverkade i ett
par möten med solosång. Maria och Dev Mondal, Lasse Storholm, Henrik och Ulrika
Andersson m.fl. medverkade i det speciella missionsmötet.
Ekonomiskt sett uppnådde vi det bästa resultat under konferensens historia.
Sammanlagt med löftesoffer kom det in ca. 1,4 miljoner.
120 personer anmälde sig som nya faddrar till fattiga barn.
Konferensen för norra Sverige hölls som tidigare år i EFS-kyrkan i Vistträsk. Tord och
Susanne Renkel medverkade tillsammans med sångteam från Vistträsk och Vidsel. En
mindre missionssatsning har också hållits i församlingen Victory i Linköping med
Birger Skoglund och Curt Johansson som talare.
Birger Skoglund har fortsatt att resa för Trosgnistans Mission på halvtid, vilket vi är
mycket tacksamma för.
Vevlinge Camping i Bollnäs, som ägs av Trosgnistans mission, bedrev verksamhet under
sommarhalvåret. David och Jeanett Åsblom har arrenderat anläggningen.
Trosgnistans Missions styrelse utgörs av Curt Johansson (ordf.), David Duveskog (vice
ordf.), Göran Duveskog (sekr.), Maria Larsson (v.sekr.), David Duveskog (kassör), Råsie
Sigvardsson – Berbres (v. kassör), Stefan Ask, Ingegerd Johansson, Tord Renkel samt
GertOve Liw. Stefan Sandsgård har avgått och istället har GertOve Liw invalts i
styrelsen.
Veronica Bodén, Siv Sandsgård, Jeanett Åsblom, Henrik Herza, David Duveskog,
Göran Duveskog och Curt Johansson har under året arbetat på kontoret i Bollnäs.

Resultat 2016
Sammanlagda intäkter under 2016 uppgick till 20 820 323 kr. En ökning med
222 020 kr. från föregående år.
”Mat för dagen” har under 2016 haft 119 månatliga understödjare. 118 givare har stött
”Team-1000” och ”Operation Kaleb” har fått medel av 27 personer. ”Tillsammans för
Skörden” har stötts av 215 personer. Bibelskolan i Filippinerna har 35 understödjare.
Fadderåtaganden uppgår till 4 754. 151 givare har stött infödda missionärer.

Trosgnisten Misjon, Norge
Trosgnistens Misjon i Norge har under 2016 gjort speciella insamlingar till
rehabiliteringscentrat i Kongo och även till julgåvor till fattiga. Ett upprop i
konferensen på Seljord gav 22 nya faddrar till nödlidande barn.
Vattenprojektet i samarbete med Global Aid Network i Tanzania har genomförts. Kjell
Haugens minnesbyggnad i Migori har fått fortsatt hjälp under året.
Kjell Halvorsen besökte Nepal och Indien i samband 40-årsjubileet.
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Intäkterna uppgick under 2016 till 3 268 766 Nkr. Det innebär en uppgång med 767 224
Nkr. från föregående år beroende på bidrag från Global Aid Network till
vattenprojektet i Tanzania.

Styrelsen för de kommande två år har utsetts av äldsterådet i Evangeliekirken och
kommer att utgöras av:
Kjell Bugge Halvorsen, Per-Svein Mikkelsen, Karsten Thorsen, Marita H. Saevig samt
Göran Duveskog.

Ännu ett fruktbärande år har kunnat genomföras genom Guds nåd och hjälp. Vi gläder
oss över framgångarna vi har fått uppleva i olika länder. Naturligtvis uppstår också
problem och svårigheter, som behöver konfronteras och lösas på bästa sätt. Genom allt
upplever vi dock att Herren vakar över sitt verk och ger nåd och visdom i varje
situation som uppstår. Med den vissheten får vi fortsätta att verka i tro och förtrösta på
Honom som gav oss kallelsen.
Ett stort tack till alla understödjare, förebedjare och medarbetare som ännu ett år varit
med och möjliggjort för oss att genomföra vårt missionsuppdrag. Slutligen vill jag
tillönska er alla Guds rika välsignelser.
Bollnäs den 20/5 2017
För Trosgnistans Mission

Curt Johansson / Missionsföreståndare
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