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TROSGNISTANS MISSIONS ÅRSRAPPORT
FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017
2017 har varit ett fruktbärande år. Många olika insatser har gjorts i de olika länder, där
Trosgnistans Mission är verksam. I Kenya firades 50-årsjubileum i februari månad.
Jubileet gick av stapeln på missionens högkvarter i Migori. De första missionärerna
kom till Komotobo i januari 1967. De började röja i bushen och uppföra de första enkla
byggnaderna. Sedan dess har arbetet utvecklats på ett sätt som har väckt både häpnad
och förundran. Från den ringa början har missionsarbetet växt och utbrett sig över
Kenya och Öst-Afrika och senare även till Indien, Nepal, Filippinerna, Ukraina m.fl.
länder. Detta har kunnat ske genom att många har varit med och offrat både tid, kraft
och ekonomiska medel.
Vi är tacksamma för att vi har kunnat hålla ställningarna, då det gäller insamlade
medel. Smålandskonferensen var välbesökt, och det var en glädje att se många nya
besökare. Även detta år tillkom ett 100-tal nya understödjare under konferensen.
Generösa insamlingar gjordes till ett flertal missionsprojekt i de olika mötessamlingarna.
Här följer en kort redovisning angående utvecklingen av missionsarbetet under 2017:
KENYA
Kenya är landet där vi började vårt missionsarbete. Det var en glädje för oss att kunna
fira 50-årsjubileum på vårt högkvarter i Migori i slutet av februari. En stor skara
människor deltog i denna högtid. Från missionen i Sverige kom Curt och Ingegerd
Johansson, Anita Johansson-Osseén tillsammans med sin man samt GertOve Liw, Nils
Gustavsson och Margaretha Boberg. National Christian Council of Kenya
representerades också av en av sina toppledare, som höll ett mycket fint tal. I samband
med firandet hölls också det årliga pastorsseminariet, då Curt och GertOve undervisade
tillsammans med infödda ledare. Kenyas största tidningar rapporterade från
högtidligheterna och TV gjorde också ett reportage.
Tillsammans med Anita och Lennart besökte också Karin Ståhl och Carina Sandsgård
Kenya i februari. Karin, som är barnmorska, undervisade om kvinnlig könsstympning i
Masaj. Ingrid Broman gjorde också en fin insats på Komotobo barnhem under en och
en halv månad. Hon besökte också en skola i Kericho, som hennes församling stöder.
Kjell och Margaretha Boberg samt Ulla Jansson besökte Komotobo under ett par
månader i början av året. Även Karl-Gustav och Carin Westerdahl har 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. David Duveskog tillsammans med en grupp resenärer besökte
Kenya i oktober. I slutet av november gjorde Curt Johansson ett kort besök i Kenya, då
en ny kyrka invigdes utanför Migori.
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14 nybyggda kyrkor har fått hjälp med plåttak. Ett hus för föräldralösa barn har
uppförts i Awendu på kyrkans land. 6 föräldralösa barn är inneboende.
Maranatha Mission of Kenya omfattar 38 regioner med 224 pastorat. Församlingarnas
antal uppgick vid årets slut till 1496. De betjänas av 1431 pastorer. 2844 döptes till
Kristus under 2017 och det totala medlemsantalet i församlingarna uppgår till 93 698.
Dessutom betjänas 104 477 barn genom barn- och söndagsskoleverksamheten. 2842
barn har blivit välsignade i olika församlingar.
TG har 2132 fadderåtaganden i Kenya.
Maranatha Mission of Kenya står som sponsor för 16 gymnasieskolor med ca 5400
studenter samt 92 grundskolor med ca 51 000 elever. Dessutom sponsras 330 förskolor.
Migori Fashion & Design Centre har under året betjänat 36 unga kvinnor, som har fått
utbildning i sömnad och klädesdesign. 12 elever har avlagt examen. Perez Aginga leder
denna verksamhet.
Dataskolan hade under året 20 elever. 8 har avlagt examen. Skolan fick 14 datorer som
gåva från Sverige. En ny större lokal har gjorts iordning för verksamheten. Rektor är
Hellen Okwach. Ytterligare två lärare hjälper henne med undervisningen.
Bibelskolan i Migori hade 28 elever under 2017. 9 avlade examen. 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 353 elever, 21 lärare och 10 övrig
personal under 2017. Primärskolan i Korogocho, Nairobi hade 536 elever, 14 lärare och
2 övrig personal. Gatina primärskola hade 568 elever, 15 lärare och 2 övrig personal.
Ithanga för- och primärskola hade 375 elever, 12 lärare och 3 övrig personal.
Kamitongu primärskola hade 430 elever, 13 lärare och 3 övrig personal. Laini Saba
primärskola hade 144 elever, 7 lärare och 1 övrig personal. Siranga primärskola hade
115 elever och 5 lärare. Ruiri Primary school 24 elever och 1 lärare. Thika Primary
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school 130 elever och 6 lärare. Njiru förskola hade 35 elever och 1 lärare. Mathare
förskola hade 82 elever och 3 lärare. Kimitongu primärskola hade 430 elever, 13 lärare
och 3 övrig personal. Katwekera förskola hade 30 elever och 1 lärare.
En stor kvinnokonferens hölls i Thika med närmare 1000 deltagare. En nationell
ungdomskonferens hölls i Lolgorien, Masai med drygt 1000 ungdomar.
John Abisai har tjänat som ledare för MFA under 2017.

UGANDA
Faith mission of Uganda omfattar 450 lokala församlingar med sammanlagt 17 798
medlemmar. 452 ledare och pastorer tjänar i församlingarna. 184 nyfrälsta döptes till
Kristus under året. 2 nya församlingar planterades. 5 kyrkor har fått hjälp med plåttak.
Gymnasieskolan i Abalang har renoverats. Omkring 250 elever går på skolan.
Rehabiliterinscentrat för ungdomar i Kitgum har fortsatt sin verksamhet. Ett 70-tal har
under det gångna året fått genomgå en yrkesinriktad utbildning. Bibelskolan i Soroti
har haft 15 elever. I augusti månad hölls stor kvinnokonferens i Otuboi. Marita Orevi
tillsammans med team deltog från Sverige. Konferensen präglades av en stark
gudsnärvaro och flera helandeunder skedde. En årlig ungdomskonferens har också
hållits.
TG har 143 fadderåtaganden i Uganda.
Emanuel Etochu tjänar fortfarande som Director för FMU.

RWANDA
Maranatha Mission of Rwanda hade vid årets slut ett 40-tal församlingar med ca 4 000
medlemmar. Kyrkorna genomgår en svår situation genom att myndigheterna kräver en
hög standard på byggnaderna, och de har tillfälligt stängt flera kyrkor tills renoveringar
och förbättringar har genomförts. De kämpar fortfarande med ekonomiska problem på
grund av byggnationen av ett konferenscenter, vilket inte har genererat tillräckligt med
medel för att täcka utgifterna.
I Kigali, Rwanda hölls den 6:e ALIGN-konferensen i november månad. Ett 70-tal
deltagare samlades från 10 olika länder. Från TG Sverige deltog. Curt Johansson, David
Duveskog, Tord Renkel, GertOve Liw, Birger Skoglund, Veronica Bodén, Jeanett
Åsblom och Marita Orevi. Nätverket ALIGN omfattar numera över 3000 församlingar i
olika länder. Ett flertal seminarier hölls varje dag, då olika talare delade både Guds ord
och sina erfarenheter. Ett speciellt fadderseminarium hölls en eftermiddag.
TG har 262 fadderåtaganden i Rwanda
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 200. 4 nya
församlingar planterades 2017. Medlemsantalet uppgår till 14 580. 4 kyrkbyggnader har
byggts upp under 2017. Under 2017 döptes 388 personer till Kristus. Församlingarnas
söndagsskolor betjänar ca 10 000 barn. Missionen står bakom en primärskola i
Minembwe. Det nybyggda kvinnocentrat utanför Bukavu har nu tagit emot 25 unga
kvinnor och 9 barn som nu får vård och omsorg. Curt Johansson, Jeanett Åsblom,
Veronica Bodén, Marita Orevi samt Sigvard Herber besökte Bukavu i samband med
ALIGN-konferensen i Rwanda. Först gjordes ett besök på centrat för kvinnor utanför
Bukavu, som nu är i full funktion. Det var mycket gripande att möta dessa kvinnor, som
har gått igenom svåra trauman på grund av inbördeskriget i Kongo. På söndagen hölls
två möten i den nybyggda kyrkan i centrala Bukavu.
I samband med ALIGN-konferensen i Rwanda så besökte Birger Skoglund, GertOve
Liw och Alf Nordmark Goma för in weekend-konferens.
TG har 245 fadderåtaganden i Kongo.
John Bulambo har fortsatt att leda arbetet under 2017.

TANZANIA
Göran Duveskog och Birger Skoglund besökte Dar Es Salam, där en kampanj och ett
seminarium hölls i februari. I slutet av augusti besökte Göran Chato, där en stor kyrka
invigdes. En weekend kampanj hölls också, och i samband med denna döptes 80
personer till Kristus i Victoriasjön. Därefter besöktes också Arusha och Dar Es Salam.
Faith Mission of Tanzania (FMT) omfattar 18 pastorat med sammanlagt 280
församlingar. 22 nya församlingar har planterats under året. 132 permanenta
kyrkbyggnader har uppförts hittills. Övriga 167 är temporära kyrkbyggnader. 55 nya
byggnader uppfördes under 2017. Under det gångna året har 1 690 döpts till Kristus.
Medlemsantalet uppgick vid slutet av året till 30 696. Söndagsskolorna betjänar 1 354
barn. TG har 101 fadderåtaganden i Tanzania.
2 bibelskolor drivs av FMT och i Dar Es Salam drivs en förskola med 80 barn. Ett
kvinnocenter för datautbildning samt sömnad är under uppförande i Chato.
TG har 101 fadderåtaganden i Tanzania.
Emmanuel Matumba står i ledningen för Faith Mission of Tanzania.

INDIEN
Indian Pentecostal Assemblies har upplevt en stark tillväxt av församlingar under 2017.
Antalet församlingar har växt från 700 till 982 under ett år. Församlingar finns nu i 14
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olika delstater. Under 2017 har 3036 döpts till Kristus. Av dessa döptes 457 i
centerkyrkan i Coimbatore. Det sammanlagda medlemsantalet uppgår nu till 54 807.
I Nepal finns nu 30 församlingar med lika många pastorer. 5 nya församlingar
planterades. Under året döptes 146 personer till Kristus. Medlemsantalet uppgick vid
årets slut till 2 945.
En årlig ledarkonferens har hållits i Coimbatore med delegater från alla delstater och
länder där IPA är verksam. Ledare kom även från Nepal, Bhutan och Sri Lanka.
Regionala ledarakonferenser har hållits i Nepal, Kolkata, Tirunelveli, Dhariwal,
Chennai, Coimbatore och Trichy. En framgångsrik ungdomskonferens hölls i
Coimbatore med 1500 deltagare.
Följande barnhem har fått hjälp under det gångna året:
- Bethel Children Home för pojkar, Kovaipudur – 34 barn
- Bethel Children Home för flickor, Chennai – 31 barn
- Bethel Children Home för flickor, TVS Nagar – 22 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 för pojkar - Orissa – 24 barn
- Tribal Home, Karamadai – 9 barn
- Tribal Home, Jambugundi – 16 barn
- Två barnhem finns också i Nepal. Ett med 19 flickor samt ett med 20 pojkar.
Dorcas Old Age Home i Kovaipudur har haft 16 inneboende kvinnor. Spetälskekolonin i
Marudhamalai hjälper idag 70 människor som har drabbats av spetälska. Grundskolan
i Mylekal har under det gångna året haft 38 elever.
Bibelskolan för endast kvinnor har under 2017 haft 20 elever. Joy Kamala är rektor.
Bibelskolan i Coimbatore samlade 42 elever.
Snickarskolan i Coimbatore har haft 15 elever under året.
TG har 1145 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 76 891 vuxna
medlemmar. Församlingarnas antal är 330. 9 nya församlingar har grundats. 688
personer döptes till Kristus under 2017. 12 nya kyrkor har uppförts under året.
Bibelskolan har haft 38 elever. Barnhemmet har 34 inneboende barn. Marilou Navarro
står i ledningen för CFGM. TG har 199 fadderåtaganden i Filippinerna.
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Light of Life i Poltava, Ukraina har under det gångna året döpt 18 till Kristus.
Församlingarnas antal uppgår till 10. 3 nya församlingar planterades 2017.
Medlemsantalet i församlingarna uppgår till 323. 210 barn besöker söndagsskolorna. 2
kyrkor har byggts under året. 46 elever går på bibelskola. 4 kvinnokonferenser och 2
ungdomskonferenser har hållits. 276 handikappade barn får månatlig hjälp. Siv och
Urban Sandsgård besökte Poltava i april samt i september, då även Samuel och
Johanna Liljeblom gjorde sällskap med dom. Dimitri och Natasja Laptev förestår
verksamheten i Poltava.
Tord Renkel besökte Myanmar i slutet av oktober för att undervisa på bibelskolan och
predika i församlingar. Trosgnistans mission stöder 22 fadderbarn i Myanmar.
I augusti besökte Mario och Jessica Perez samt Elisabeth Jonäll Kuba, där de höll ett
lovsångsseminarium. Pastor Thomas Sculls är ansvarig för församlingen i Kuba. Han
håller på att uppföra en kyrkolokal.
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. David Duveskog besökte
församlingen i Burundi i november månad.
Understöd har också sänts till 116 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 var den 48:de i ordningen. Även i år var det
en intensiv vecka, då varje dag startade med en stark morgonbön då 3-400 samlades
inför Herren. Sedan hölls tre möten dagligen samt nattmöten vid några tillfällen.
Ungdomssamlingarna leddes av Samuel Liljeblom och Kevin David och
barnsamlingarna hade Hylleruds hand om tillsammans med medarbetare från Betel.
Från missionsländerna fick vi besök av David och Ketzy Prakasam från Indien samt
Esther Monata från Kenya.
Hela konferensen präglades av en stark gudsnärvaro. Förutom Trosgnistans eget team
av förkunnare, där också Birger Skoglund och GertOve Liw ingår, så medverkade
Johannes Amritzer, Daniel Viklund, Marcus och Hanna Blom, KG Larsson och Anders
Gerdmar. Marita Orevi talade på den välbesökta kvinnofrukosten. Betels lovsångsteam
tjänade under hela veckan till stor välsignelse. GertOve Liw och Lotta Bornö
medverkade också med sång. I ett speciellt missionsmöte fick vi lyssna till Maria och
Dev Mondal, Henrik och Ulrika Andersson, Lasse Storholm, Margaretha Boberg m.fl.
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Även detta år gavs generösa offer. Insamlingarna steg till 1 160 041 med löftesoffer. Ett
90-tal nya faddrar för fattiga barn inkom också.
Konferensen för norra Sverige hölls som tidigare år i EFS-kyrkan i Visträsk. David och
Göran Duveskog medverkade tillsammans med sångteam från Vistträsk och Vidsel.
Birger Skoglund har fortsatt att resa för Trosgnistans Mission på halvtid, vilket vi är
mycket tacksamma för.
Vevlinge Camping i Bollnäs, som har ägts av Trosgnistans mission, såldes i april månad
till David Åsblom.
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.
Veronica Bodén, Jeanett Åsblom, Henrik Herza, David Duveskog, Göran Duveskog och
Curt Johansson har under året arbetat på kontoret i Bollnäs. Siv Sandsgård, som varit
anställd i Trosgnistans mission under många år, avslutade sin tjänst i april månad.

Resultat 2017
Sammanlagda intäkter under 2017 uppgick till 20 601 910 kr. En minskning med
218 413 kr från föregående år.
”Mat för dagen” har under 2017 haft 119 månatliga understödjare. 117 givare har stött
”Team-1000” och ”Operation Kaleb” har fått medel av 47 personer. ”Tillsammans för
Skörden” har stötts av 193 personer. Bibelskolan i Filippinerna har 35 understödjare.
Evangeliståtaganden uppgick till 105. Fadderåtaganden uppgick vid årets slut till 4 649.

Trosgnisten Misjon, Norge
Trosgnistens Misjon i Norge, som är en gren av Trosgnistans Mission i Sverige, har
under 2017 fortsatt sin insamlingsverksamhet under ledning av Kjell Halvorsen.
Evangeliekirken i Bergen utgör basen för verksamheten.
Vattenprojektet i samarbete med Global Aid Network i Tanzania har lett till att många
fattiga människor i Tanzania har fått friskt vatten att dricka. Minnesbyggnaden i
Migori, Kenya är nu nästan helt färdig.
Intäkterna uppgick under 2017 till Nkr 1 823 352. Minskningen från föregående år
beror på att det då inkom ett större belopp från Global Aid till vattenprojektet i
Tanzania. Bortser vi från detta har gåvointäkterna ökat med Nkr 65 897 från
föregående år.
Det har varit viktigt för oss hålla fast vid den vision som vi upplevde vid starten av
Trosgnistans missionsarbete. Framförallt att vara en väckelserörelse med inriktning på
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att predika evangelium och plantera nytestamentliga församlingar efter Ordets
mönsterbild. Idag kan vi se resultatet och tillväxten, som vi genom Guds nåd har fått se i
många länder under åren som ligger bakom. Som en följd av denna passion för Guds
rike, så har vi också fått se ett omfattande hjälparbete växa fram bland nödlidande
människor. Jakobs brev säger att ”tro utan gärningar är död” (Jakob 2:26), så för att
vara trovärdiga krävs att också gärningar följer i trons fotspår.
Många tidstecken visar med all tydlighet att vi närmar oss avslutningen av det stora
missionsuppdraget, och därför får vi inte förtröttas utan fortsätta genom Guds nåd och
kraft att slutföra den kallelse Gud har lagt ner i våra hjärtan och i vår församling. Det
är med stor tacksamhet jag ser tillbaka på alla trogna medarbetare och understödjare,
som har stått med oss under den tid som ligger bakom. Må Herren rikligen välsigna er
alla.
Bollnäs den 5/5 2018
För Trosgnistans Mission

Curt Johansson / Missionsföreståndare
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