Trosgnistans Mission
Fördjupning
Organisationens ledning och styrning
Styrelsens ledamöter väljs årligen vid årsmötet. Styrelsemöten ska hållas minst fyra
gånger per år i enlighet med stadgarna. Därutöver sammanträder styrelsen på
kallelse av ordföranden.

Styrelse
Curt Johansson, ordförande
Missionär och pastor. Har arbetat i Kenya som missionär i olika perioder sedan 1970.
Arbetar nu som Trosgnistans missionsföreståndare och pastor i Betelkyrkan i
Runemo. Har stor erfarenhet av mission och biståndsarbete. Besöker regelbundet
många av de länder där Trosgnistan har samarbetspartners.
David Duveskog, kassör
Missionär och ekonom. Har arbete i Kenya som missionär i olika perioder sedan
1977. Är kontorschef och ekonomiansvarig på Trosgnistan sedan 1996.
Har under flera år lett samordningen med insatser i Kenya och lett ett flertal projekt
som haft SIDA stöd.
Göran Duveskog, sekreterare
Egen företagare och evangelist. Har varit knuten till Trosgnistans mission sedan
1974. Göran har lett många konferenser och möten tillsammans med våra
samarbetspartners inte minst i Indien.
Jobbar som egen företagare inom en resebyrå och reser också som evangelist och
föredragshållare i olika kyrkor.
Råsie Sigvardsson-Berbres, vice kassör
Lärare inom KOMVUX. Jobbar sedan flera år som lärare inom Bollnäs kommun. Har
tidigare arbetet med ekonomin på Trosgnistans kontor och har en lång erfarenhet av
biståndsarbete.
Maria Larsson, vice sekreterare
Sjuksköterska, MAS sköterska inom Ovanåker kommun. Har på Trosgnistans
uppdrag gjort resor med nödhjälpsinsatser till bl.a. Nordkorea.
Stefan Ask, ledamot.
Pensionär, tidigare arbetat som handläggare på försäkringskassan i Bollnäs.
Ingegerd Johansson, ledamot
Missionär och f.d. vd för Rehngårdens Gästhem. Har tillsammans med sin make Curt
Johansson jobbat i Kenya sedan 1970. Har varit mycket engagerad i kvinnoarbete i
Kenya
Gert-Ove Liw
Arbetar som pastor i församlingen Högliden i Hudiksvall. Har rest på
missionsuppdrag till flera länder bl.a. Indien och Kenya.

Ledningsgrupp
Curt Johansson, en av Trosgnistans Missions grundare missionsföreståndare/pastor i Betelförsamligen.
Göran Duveskog, missionssekreterare, tidningsredaktör och informationsansvarig
David Duveskog, ekonomiansvarig och kontorschef

Projektkriterier
Trosgnistans mission väljer sina projekt och program tillsammans med sina partners i
de samarbetsländer där arbetet bedrivs. Insatser som kan stödjas skall ligga inom de
områden där Trosgnistans mission och deras samarbetspartners har kompetens och
erfarenhet.

Projekt
Exempel på projekt:
Skolor och utbildning:
Stöder en mängd skolor i främst Kenya, både primär och sekundär skolor.
Ger stipendium till ett stort antal elever för vidare utbildning och har byggt en stor
dövskola med över 100 barn i Kenya samt ett handikapphem.
Team-1000
Projektet har under många år betytt mycket för utvecklingen av missionsarbetet.
Team-1000 stöder bibelskolor, pastorsseminarier, ledarträning och konferenser för
att stärka församlingarna i olika missionsländer. Tusentals pastorer och evangelister
har kunnat samlas till pastorsseminarier, evangeliska kampanjer har kunnat hållas i
olika länder och infödda evangelister har kunnat få hjälp med cyklar och högtalare.
Tillsammans för skörden
För 12 år sedan började Birger Skoglund och Göran Duveskog göra missionsresor
Tillsammans. Många kampanjer och pastorskonferenser arrangerades. Tillsammans
med infödda pastorer, missionärer och tillsammans med förebedjare och givare så
arbetar de med inriktning på att sprida det kristna budskapet genom det nätverk av
kyrkor och församlingar som Trosgnistans Mission har genom sina
samarbetspartners.
På TG;s hemsida uppdateras det med nyheter varje år. Även team av förebedjare
och missionsvänner kan följa med på resorna. Exempel på länder där satsningarna
har hållits: Indien, Ukraina, Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo, Rwanda, Kuba,
Ecuador m.m.
Kyrkbyggen
Genom den starka väckelse som gått fram i Afrika, Indien och andra länder, har det
blivit ett stort behov av att bygga kyrkor. Trosgnistans Mission uppmuntrar pastorerna
att med hjälp av sina medlemmar bygga upp väggar av bränt tegel, därefter försöker
de att ge dem bidrag till takstolar och takplåt. Just nu är det många små och större
församlingar som kämpar för att bygga upp kyrkor. Trosgnistans Mission ger genom
de gåvor som kommer in hjälp till detta ”kyrktaksprogram”.

Fadderbarn
Trosgnistans fadderhjälp riktar sig till barn som är föräldralösa eller vars föräldrar är
lågavlönade, arbetslösa, handikappade etc. Organisationer i närmare 12 länder får
idag del av fadderhjälpen. De flesta barn får stödet direkt i hemmen. Även barn kan
få hjälp med sin skolgång genom en s.k. "skolfadder". Denna hjälp inkluderar också
ett mål mat på skolan. Fler än 10,000 barn får hjälp månatligen genom Trosgnistans
fadderhjälp. Stöder ett antal barnhem i Kenya och Indien.
Mat för dagen
Detta projekt gör det möjligt att ge fattiga och svältande barn en daglig måltid.
Bespisningen sker i katastrof och svältdrabbade områden. En varm måltid varje dag
kan för dessa barn innebära skillnaden mellan liv och död för människor som
drabbas av svält på grund av en
katastrofsituation.

Verksamhet
En stor del av verksamheten inriktas på kontinuerlig hjälp till fattiga barn. Detta
möjliggörs genom ett fadderprogram, som har växt till ca 4000 faddrar.
Utbildningsprogram pågår i Kenya för att höja standarden i skolorna. Befintliga
vattenkällor utvecklas också för att få fram rent vatten. Ledarskapsträning har också
en central plats. I flera länder har organisationsutvecklings-program genomförts för
att effektivisera och stärka verksamheten.
Större pastorsseminarier hålls årligen för att skickliggöra och utrusta
församlingsledarna.
Trosgnistans mission har bl.a. genom stöd från SMR/SIDA satsat på långsiktig
organisationsutveckling hos sina olika samarbetspartners. Arbete bedrivs i 16 länder.
Missionärer, biståndsarbetare och praktikanter är verksamma i några av de länder
där Trosgnistans mission är representerad. I de partnerorganisationer som ingår i
samarbetet finns över 3000 församlingar med över 250 000 medlemmar. Ca 3000
infödda pastorer och andra medarbetare är verksamma inom dessa nationella kyrkor.
På hemmaplan hålls varje år i juli månad Smålandskonferensen på Ralingsåsgården
utanför Aneby och en påskkonferens hålls i Betelkyrkan, Runemo. Trosgnistans har
årliga missionskonferenser i olika regioner i Sverige och Norge. Tidningen Trons
Gnista ges ut fyra gånger om året.

