ÅRSRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

Trosgnistans Mission firade 50-års jubileum i oktober månad med en stor fest i Betelkyrkan,
Runemo. Många missionärer och understödjare var med och firade tillsammans med Betelkyrkans
medlemmar.
Trosgnistans årsrapport i sammandrag under 2018
Missionens omsättning steg till ca. 21 miljoner kronor.
Smålandskonferensen samlade storpublik och under 2018 blev det rekordinsamlingar.
Stora hjälpinsatser har gjorts i flyktinglägren i Bunia, Kongo då över 30 000 flyktingar fått del av
Trosgnistans insatser.
Fem bibelskolor drivs i missionens arbete. Tio barn- och skolhem får månatlig hjälp. Närmare 200 000 barn
går på de skolor som missionen varit med och byggt, främst i Kenya. Det gäller både förskolor, primärskolor
och gymnasieskolor. Det är en imponerande siffra och visar på hur missionen är med och påverkar hela
samhället.
Trosgnistan har 4467 fadderåtagande som hjälper ca. 10 000 barn månatligen.
I Kenya finns två stora missionsstationer med en livlig verksamhet. Utöver detta drivs upprättelsecenter för
utsatta kvinnor, ungdomar och flickor i både Kongo, Uganda och Nepal.
I Indien finns ett megacenter för kristen verksamhet med en kyrka på ca. 7000 medlemmar.
Trosgnistan önskar vara en väckelserörelse som resulterar i människors frälsning och dop. Under 2018 har
över 21,142 döpts till Kristus. Över 308.000 människor har sin andliga hemvist i TG;s 3708
partnerförsamlingar. Utmaningar inför framtiden är många och stora. Hur kan vi på ett bättre sätt engagera
unga människor i Sverige? Skaran av understödjare har en ganska hög medelålder. Vi behöver finna vägar
till att nå nya människor.
Jesus sa ”Bed skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd”.

Trosgnistans Mission, Box 1112, 821 13 Bollnäs
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TROSGNISTANS MISSIONS ÅRSRAPPORT
FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
2018 har varit ett år med stora utmaningar och segrar för Guds rike. Trosgnistans Mission firade
50-års jubileum med en stor fest i Betel, Runemo i oktober månad. Många missionärer som
tidigare varit verksamma inom missionen deltog. Det har varit 50 fantastiska år med Guds
trofasthet och många mirakel längs vägen, men också 50 år med mycket arbete. Curt Johansson
har tjänat på ett föredömligt sätt som Trosgnistans ledare och ordförande i 35 år, men vid
årsmötet i maj 2017 bad Curt om att bli fri från det ansvaret. Göran Duveskog valdes till ny
ledare och ordförande. Curt är fortsatt med i styrelsen och bidrar med sin långa erfarenhet.
Årsrapporten speglar en omfattande verksamhet och arbetet växer ute i världen. Under 2018 har
vi nog döpt fler nyfrälsta än något år tidigare. Över 20.000 nyfrälsta har döpts till Kristus.
Det totala insamlingsresultatet har ökat till ca. 21 miljoner kronor. Smålandskonferensen var
välbesökt 2018 och även där blev det stora insamlingar.
Här följer en kort redovisning angående utvecklingen av missionsarbetet under 2018:

KENYA
Det mest omfattande arbetet pågår i Kenya, och det var där arbetet startade för drygt 50 år sedan.
Idag leds det av våra infödda medarbetare. John Abisai är missionens ledare i Kenya
Maranatha Mission of Kenya omfattar 1236 församlingar spridda över hela Kenya. De betjänas
av 1236 pastorer. 10554 har döpts till Kristus under 2018 och det totala medlemsantalet i
församlingarna uppgår till 90681. 92242 barn går i missionens söndagsskolor.
Maranatha Mission of Kenya har med Trosgnistans hjälp byggt upp många förskolor och lagt tak
på grundskolor. Hela samhället har påverkats och idag går tusentals barn på dessa skolor. Det
finns 336 förskolor med 134 400 barn, 95 primärskolor med 40 850 elever och 18 secondary
schools med 6 400 elever. Och dessutom några yrkesskolor och ett handikapp center med ca. 30
barn. Barnhemmen Komotobo och Lwala, är hem för 85 barn. Komotobo dövskola har över 90
barn på skolan.
Bibelskolan i Migori hade 28 elever under 2018. TG har 2034 fadderåtaganden i Kenya.
Pastorskonferenser, ungdomskonferenser och stora kvinnokonferenser arrangeras årligen.

UGANDA
Faith mission of Uganda omfattar 455 lokala församlingar med sammanlagt 18170 medlemmar.
452 ledare och pastorer tjänar i församlingarna. 375 nyfrälsta döptes till Kristus under året. 5 nya
församlingar planterades. TG har 132 fadderåtaganden i Uganda.
350 elever går på en skola som missionen byggt i Abalang och på Rehabiliteringscentret för
ungdomar i Kitgum går ca. 80 elever. En mindre bibelskola drivs i Soroti. I augusti månad hölls
en kvinnokonferens i Pader med ca. 400 deltagare.
Emanuel Etochu tjänar fortfarande som Director för FMU.
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RWANDA
Maranatha Mission of Rwanda hade vid årets slut 26 församlingar med ca 2724 medlemmar.
Myndigheterna ställer numera krav på att kyrkorna skall hålla en viss standard så några av
kyrkorna har varit stängda under en tid och genomgått vissa reparationer men har återigen
öppnats.
TG har 240 fadderåtaganden i Rwanda.
John Baptist har under året tjänstgjort som ledare i Maranatha Mission of Rwanda.

KONGO
Maranatha Mission of Congo har arbete i 6 provinser. Kyrkornas antal utgör 186.
Medlemsantalet uppgår till 16 130. Under 2018 döptes 605 personer till Kristus.
Församlingarnas söndagsskolor betjänar ca 10 250 barn. Missionen står bakom en primärskola i
Minembwe. Kvinnocentret utanför Bukavu hjälper nu 35 unga kvinnor som nu får vård och
omsorg plus några som kommer dagtid.
Stora flyktinginsatser har gjorts i Bunia under året, då tiotusentals människor har flytt från
mördargrupper på landsbygden. Över 30 000 människor har fått hjälp i Trosgnistans akuta
insatser samt att 15 unga änkor med närmare 60 barn har fått månatlig hjälp under året.
TG har 249 fadderåtaganden i Kongo.
John Bulambo har fortsatt att leda arbetet under året.

TANZANIA
Faith Mission of Tanzania (FMT) omfattar 281 församlingar. 73 nya församlingar har planterats
under året. Under det gångna året har 1 772 personer döpts till Kristus. Medlemsantalet uppgick
vid slutet av året till 23 564. Söndagsskolorna betjänar 4779 barn.
TG har 94 fadderåtaganden i Tanzania. I Dar Es Salam drivs en förskola med 80 barn.
Ett kvinnocenter för datautbildning samt sömnad är under uppförande i Chato.
Emmanuel Matumba står i ledningen för Faith Mission of Tanzania.

INDIEN
India Pentecostal Assemblies driver ett omfattande arbete i Indien. Antalet församlingar har växt
från 982 till 1124 under ett år. Församlingar finns nu i 18 olika delstater. Under 2018 har 3548
döpts till Kristus. Det sammanlagda medlemsantalet uppgår nu till 50126. TG har 978
fadderåtaganden i Indien.
6 barnhem har fått hjälp under det gångna året med 142 barn. Även ett hem för äldre drivs i
Kovaipudur med 16 inneboende kvinnor. Spetälske kolonin i Marudhamalai hjälper idag 70
spetälska. Grundskolan i Mylekal har numera endast 31barn och en avveckling av skolan
diskuteras.
Två bibelskolor drivs med 78 elever. Snickarskolan i Coimbatore har 10 elever.
David och Peter Prakasam står i ledningen för India Pentecostal Assemblies.
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I Nepal och Bhutan finns nu 51 församlingar. 11 nya kyrkor har startats under året, och 169 har
döpts till Kristus. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 3745.
I Nepal pågår också fadderhjälp både i fattiga familjer och genom ett räddningscenter med 22
flickor. I Nepal har TG 90 fadderåtagande.
Även i Sri Lanka har ett arbete växt fram med 11 kyrkor, 3 nya har startats under det gånga året
och 22 har döpts. Medlemsantalet uppgår nu till 570 personer.

ÖVRIGA LÄNDER
Trosgnistans Mission har fortsatt att stödja systerorganisationer i ett flertal andra länder:
Charismatic Full Gospel Ministries (CFGM), Filippinerna omfattar 100 320 vuxna medlemmar.
Församlingarnas antal är 318. 5 nya församlingar har grundats. 3500 personer har döpts till
Kristus under 2018. Bibelskolan har haft 35 elever. Barnhemmet har 34 inneboende barn.
Marilou Navarro står i ledningen för CFGM. TG har 187 fadderåtaganden i Filippinerna.
Light of Life, Ukraina har under det gångna året döpt 18 till Kristus. Församlingarnas antal
uppgår till 12 med utposterna. 3 nya församlingar har startats under året. Medlemsantalet i
församlingarna uppgår till 385 och 236 barn besöker söndagsskolorna. Bibelskolan har 35 elever.
267 handikappade barn får månatlig hjälp genom TG.
I Etiopien växer Trosgnistans partnerförsamling under den karismatiske ledare Derees Lakew
och har nu 1100 medlemmar under 2018 döptes 421 personer.
I Myanmar stöds 24 fadderbarn genom TG. Ett omfattande församlingsarbete har växt fram med
hjälp av en bibelskola där Tord och Susanne Renkel har fått betyda mycket tillsammans med
nationella ledare och gästande missionärer.
I Burundi har missionen nu 8 församlingar med 834 medlemmar. 17 döptes under 2018.
35 barn får underhåll.
Understöd har också sänts till 137 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.
Ett mindre arbete stöds också i Kuba genom Tomas Schulls.
Resor:
Då det mesta arbetet sköts genom nationella ledare så är missionsresorna en mycket viktig del av
arbetet, då Trosgnistans ledarteam utgör mentorer och rådgivare till partnerförsamlingarna.
-Under 2018 har Curt och Ingegerd Johansson varit i Kenya vid två tillfällen under sammanlagt 3
månader. Stora möten har hållits på många olika platser. Ett pastorsseminarium hölls i Migori i
februari med 400 deltagare. Flera nya kyrkor har invigts. Ett bönecenter har uppförts i Migori.
Ingegerd har gjort insatser bland fattiga änkor.
-Göran Duveskog och Birger Skoglund hade i början av 2018 möteskampanjer i Uganda och
Tanzania, där även Henrik Herza medverkade. Göran har också besökt Poltava, Ukraina med ett
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team på 20 personer från Betel, däribland Samuel Liljeblom. I augusti reste Göran tillsammans
med Michael Sjöberg till Nepal och Indien för möteskonferenser och uppföljning av projekt
bland barn.
-David Duveskog besökte Dar Es Salaam och Arusha för möten tillsammans med en grupp från
Sverige.
-Jeanett Åsblom och Veronika Bodén höll ett viktigt fadderseminarium med social workers i
Migori, Kenya då nyckelledare från hela Östafrika var med.
-Mika Halkola och Samuel Liljeblom besökte flyktinglägren i Bunia, Kongo då de fick dela ut
hjälp till flyktingar men också uppmuntra och predika för skaror utav människor. Mika Halkola
har även besökt Nordkorea. Det känns som ett mirakel att Trosgnistans kontaktperson har goda
kontakter med Nordkoreas ambassad och regelbundet kan besöka Nordkorea.
-Lasse Storholm har besökt både Filippinerna och Kina, besöket i Kina gjordes tillsammans med
Birger Skoglund.
-GertOve Liw besökte Kenya och deltog i invigningen av den stora kyrkan i Masaj tillsammans
med Anita Johansson Oséen, Tomas Jonsson och ett team från Sverige.
-Marita Orevi med team besökte Uganda för en större kvinnokonferens.
-Samuel och Johanna Liljeblom med team besökte både Tanzania och Kenya där de medverkade
på ungdomskonferenser.
-Margareta Boberg har även under 2018 gjort fina insatser på Komotobo.
-Under våren hölls också en business school med Marco Strömberg och Tomas Jonsson.
Tord och Susanne Renkel har också gjort predikoresor till Myamar och Perm i Ryssland.
De flesta av resorna finansieras genom de olika missionärernas och evangelisternas egna
insamlingskonton i Trosgnistan.
Många andra har också gjort viktiga missionsresor där de på egen sold rest ut och gjort volontära
insatser. Från Trosgnistan vill vi säga tack till alla som reser ut och på plats gör fina insatser och
personliga uppoffringar.

HEMMAFRONTEN
Smålandskonferensen på Ralingsåsgården var den 49:de i ordningen. Vi räknar med att ca 3000
besökare kom till konferensens olika möten. På kvällarna samlades mellan 700 – 1000 personer
och på dagarna runt 4-500. På morgonbönen deltog ca 300 personer och det är stark bön hela
veckan. Många olika talare medverkade, men särskilt inbjudna gäster från missions-fälten var i
år Jeremia Lukiko från Tanzania och Ezekiel Muniko från Kenya.
Även detta år gavs generösa offer. Insamlingarna steg till 1 160 041 med löftesoffer. Ett 90-tal
nya faddrar för fattiga barn inkom också.
Birger Skoglund har fortsatt att resa för Trosgnistans Mission på deltid, vilket vi är mycket
tacksamma för. Han höll även i årets missionskonferens i Visträsk.
I september månad var Derees Lakew inbjuden till Sverige och under temat ”African revival”
hölls flera möten som samlade mycket folk, även en weekendkonferens ordnades under en helg
på Ralingsås.
Trosgnistans Missions styrelse utgörs av Göran Duveskog (ordf.), Tord Renkel (vice ordf.),
GertOve Liw (sekr.), Maria Larsson (v.sekr.), David Duveskog (kassör), Stefan Ask (v. kassör),
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Curt Johansson, Ingegerd Johansson, och Maria Herza. Maria valdes in efter Råsie Sigvardsson
Berbres, som efter en lång och trogen tjänst meddelade att hon önskade sluta.
Veronika Bodén, Jeanett Åsblom, Henrik Herza, David Duveskog, Göran Duveskog och Curt
Johansson har under året arbetat på kontoret i Bollnäs. David är kontorschef och Henrik ansvarar
för IT och datorer men sköter också om missionens sociala medier.

Resultat 2018
Sammanlagda intäkter under 2018 uppgick till 20 978 773 kr. En ökning på över 300.000 kr från
föregående år.
”Mat för dagen” har 137 månatliga understödjare. 98 givare har stött ”Team-1000” och
”Operation Kaleb” har fått medel av 40 personer. ”Tillsammans för Skörden” har stötts av 209
personer. Bibelskolan i Filippinerna har 29 understödjare. Evangeliståtaganden uppgick till 49.
Fadderåtaganden uppgick vid årets slut till 4 467.

Trosgnisten Misjon, Norge
Trosgnistens Misjon i Norge, som är en gren av Trosgnistans Mission i Sverige, har under 2018
fortsatt sin insamlingsverksamhet. Tyvärr fick vår ledare i Norge Kjell Halvorsen lägga ned sin
vandringsstav då han efter en tids sjukdom insomade på sjukhuset i Bergen, strax innan jul.
Evangeliekirken i Bergen har utgjort basen för verksamheten, de har dock kämpat med en del
interna problem i församlingen under de sista åren.
Intäkterna under 2018 uppgick till 1 652 042nok. 579 fadderbarn får underhåll genom
Trosgnistan Norge och 13 infödda evangelister. Styrelsen i Trosgnistan Norge utgörs tills vidare
av Karstein Thorsen, Marita Saevig och Göran Duveskog.
Trosgnistans omfattande arbete är ett resultat av att flera delar missionsvisionen och brinner för
att utveckla arbetet. Trosgnistan har också en stor stab av hängivna och duktiga medarbetare i de
olika samarbetsländerna.
Trosgnistans Mission är född i ett väckelseskeende med stark betoning på Jesu återkomst. Vi
väntar Jesus tillbaka på himmelens skyar som Herrarnas Herre och Konungarnas konung. Men
medan vi väntar verkar vi, och medan vi verkar så väntar vi.
Bibeln talar om senapskornet, som ett litet korn men som växer och blir störst bland kryddväxter,
ja så stort att himmelens fåglar kommer och bygger sina bon i det. Berättelsen om senapskornet
är också berättelsen om Trosgnistans mission. För ca. 50 år sedan startade detta missionsarbetet.
Uthållighet och trohet mot visionen har gett resultat. Över 308 000 människor har sin andliga
hemvist i TG;s 3709 partnerförsamlingar. Varje vecka möts hundratusentals kristna i dessa
partnerförsamlingar. Lovsjunger Gud, predika Guds ord, ber med syndare, döper nyfrälsta och
ber för sjuka och hjälper nödlidande. Likt Paulus önskar vi fortsätta ”loppet”, kämpa den goda
kampen och bevara tron.
Jag är djupt tacksam till Herren och alla trogna understödjare och medarbetare som gör detta
arbete möjligt.
Bollnäs den 2/5 2019
För Trosgnistans Mission
Göran Duveskog/ missionsföreståndare
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