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ÅRSRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019 
I november månad hölls Trosgnistans ALIGN konferens i Israel med över 80 deltagare från 11 olika länder. 

 

TROSGNISTANS  MISSIONS  ÅRSRAPPORT 
FÖR VERKSAMHETSÅRET  2019 

 
Några betydelsefulla händelser i arbetet 2019. 

• Den årliga Smålandskonferensen, samlade återigen mycket folk och stora insamlingar 
gjordes till missionen. 

• Trosgnistans Align konferens i Israel hade över 80 deltagare från 11 länder. Den blev 
mycket framgångsrik, trots mycket arbete med visum och ett dramatiskt sjukdomsfall. 

• Några gånger per år skickas olika brev ut med bön om hjälp. Särskilt bra resultat blev det 
med brevet i maj till Bibelskolan i Migori som omsatte ca 500.000 kr och säkra driften 
flera år framåt. 

• En ny medarbetare i Norge har knutits till arbetet. Han heter Yngvar Andersen och i 
december introducerades han till arbetet. 

• Många viktiga missionsresor har gjorts till våra olika samarbetsländer.  
• En lyckad insamlingsturné gjordes i oktober tillsammans med syster Miriam från Indien,  

samt att en stor missionskväll arrangerades i Nybro under namnet ”Duvemålakväll”. 
• Antalet församlingar i Trosgnistans nätverk uppgår till 4530 med 350 569 medlemmar. 

Antalet människor som döpts under 2019 i våra systerkyrkor uppgick till 32 595 personer  
• Det totala insamlingsresultatet har ökat till 22 571 583 kronor. Detta är en ökning med 

nästan 1,5 miljoner kronor sedan 2018.  



 

 2 

Årsrapporten speglar en omfattande verksamhet med ett växande arbete runt om i världen 
 
Det totala insamlingsresultatet har ökat till 22 571 583 kronor. Detta är en ökning med nästan 1,5 
miljoner kronor sedan 2018.  
 
Här följer ett sammandrag från de olika fälten. De olika missionsresorna  nämns under en egen 
rubrik längre ned. Likaså antalet fadderbarn etc. 
 
K E N Y A 
 
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, Fanuel 
Nyamboro är sekreterare och Dan Agure är kassör. Ezekiel Muniko är kordinator. 
 
Maranatha Faith Assembly i Kenya omfattar 1530 församlingar spridda över hela Kenya. De 
betjänas av 1514 pastorer. 14005 har döpts till Kristus under 2019 och det totala medlemsantalet 
i församlingarna uppgår till 90008. 92420 barn går i missionens söndagsskolor. 
 
Missionen har med Trosgnistans hjälp byggt upp många förskolor och lagt tak på grundskolor. 
Hela samhällen har påverkats och idag går tusentals barn på dessa skolor. Det finns 445 skolor 
som missionen genom Sida medel tidigare gett bidrag till, och dessutom några yrkesskolor och 
ett handikapp center med ca. 30 barn. På barnhemmen i Komotobo och Lwala, bor ca. 85 barn. 
Komotobo dövskola har över 90 barn på skolan.   
 
Bibelskolan i Migori hade 28 elever under 2019. På de olika skolorna går ca. 200.000 barn 
 
U G A N D A 
 
Faith mission of Uganda omfattar 469 lokala församlingar med sammanlagt 18993 medlemmar. 
460 ledare och pastorer tjänar i församlingarna. 719 nyfrälsta döptes till Kristus under året.  
 
Även i Uganda har missionen tidigare byggt flera skolor och på Rehabiliteringscentret för 
ungdomar i Kitgum går ca. 70 elever. En mindre bibelskola drivs i Soroti.  
   
Emanuel Etochu är missionens ledare, Martin Ogwal är missionens kassör. 
 
R W A N D A 
 
Maranatha Mission of Rwanda hade vid årets slut 26 församlingar med ca 1752 medlemmar. 218 
personer döptes under 2019. Kyrkorna betjänas av 40 pastorer. 5 förskolor och 1 primärskola har 
byggts av missionen. 
 
John Baptist är missionens ledare i Maranatha Mission of Rwanda.  
 
K O N G O 
 
Maranatha Mission of Congo har 180 församlingar, I Kongo kallad MEPAC. Medlemsantalet 
uppgår till 15600. Under 2019 döptes 324 personer till Kristus. Församlingarnas söndagsskolor 
betjänar ca 9265 barn. Missionen stöder 5 förskolor. Upprättelsecentrat utanför Bukavu hjälper 
33 unga kvinnor som utsatts för svåra övergrepp.  
Flyktinginsatser görs fortsatt Bunia och Goma.  John Bulambo är ledare för arbetet. 
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T A N Z A N I A 
 
Faith Mission of Tanzania (FMT) omfattar 305 församlingar. 15 nya församlingar har planterats 
under året. Under det gångna året har 1848 personer döpts till Kristus. Medlemsantalet uppgick 
vid slutet av året till 23 244.  Söndagsskolorna betjänar 5213 barn.   
 
TG har 94 fadderåtaganden i Tanzania. Ett par förskolor finns i missionen och i Chato har ett 
kvinnocenter byggts som invigdes under hösten.   
Emmanuel Matumba står i ledningen för Faith Mission of Tanzania. 
 
I N D I E N 
India Pentecostal Assemblies driver ett omfattande arbete i Indien.  Antalet församlingar har växt 
till 1654. Församlingar finns nu i 18 olika delstater och betjänas av 687 pastorer. Under 2019 har 
4415 personer döpts till Kristus. Antalet medlemmar uppgår till 65416.  11000 barn går på 
söndagsskolorna. 
 
Två bibelskolor drivs med 62 elever. Missionen driver några yrkesskolor. 
David och Peter Prakasam står i ledningen för India Pentecostal Assemblies. 
 
I Nepal finns nu 17 församlingar och lika många pastorer. 20 personer har döpts till Kristus. 
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 1287.  I Nepal stöds ett hem med 22 flickor. 448 barn 
går i söndagsskola. Ett mindre arbete finns även i Bhutan. 
 
Även i Sri Lanka har ett arbete växt fram med 11 kyrkor, 3 nya kyrkor har startats under det 
gånga året och 22 har döpts. Medlemsantalet uppgår nu till 570 personer. 
 
Filippinerna 
Charismatic Full Gospel Ministries (CFGM), Filippinerna omfattar 130 680 vuxna medlemmar. 
Församlingarnas antal är 320. 15 nya församlingar har grundats. 10 300 personer har döpts. 
Bibelskolan har haft 30 elever. Barnhemmet har 34 inneboende barn. Marilou Navarro står i 
ledningen för CFGM.  
 
 
 
 

ÖVRIGA LÄNDER 
 
Trosgnistans Mission har fortsatt att stödja systerorganisationer i ett flertal andra länder: 
 
 
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 med pastor  Derees Lakew och har nu 1800 
medlemmar under 2019 döptes 680 personer. 
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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 5 församlingar med 834 medlemmar. 26 döptes under 2019.  
 
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 och Spanien. Ett 
mindre arbete stöds också i Kuba genom Tomas Schulls, och gåvor har också skickats till arbetet 
i Ecuador med pastor Juan Alvarado. 
 
Resor: 
Missionsresorna är väldigt viktiga. Därigenom får vi en uppdatering av arbetet, problem, 
möjligheter och utmaningar, samt att vi fungerar som rådgivare till våra infödda ledare. 
 
Under 2019 besökte Curt och Ingegerd Johansson Kenya från 13 februari till 9 april.  
Bönecenter invigdes i Migori och stora möten hölls på flera platser. Bl.a. en pastorskonferens i 
Malaba, då också den nya kyrkan invigdes. 5 – 14 oktober besökte Curt Indien med möten i 
Chennai och Coimbatore, en stor pastorskonferens hölls i Coimbatore. I november hölls sedan 
Align-konferensen i Israel med ett 80 tal deltagare. 
 
Göran Duveskog och Birger Skoglund gjorde i början av 2019 en missionsresa till Tanzania 
och Kenya. I Shirati Tanzania, hölls en kampanj och pastorskonferens, och i Dar Es Salaam 
invigdes en ny kyrka i stadsdelen Mbeezi. Efteråt besöktes Kenya där den årliga 
pastorskonferensen hölls i Migori.  
I juni månad besökte Göran Bishoftu, Etiopien där pastor Derrese arrangerat en kampanj med 
TV sändningar. Församlingen i Bishoftu har en stark tillväxt och under besöket hölls en 
dopförrättning med många nyfrälsta.  
I slutet på augusti reste Carin och Göran Duveskog till Rwanda och Kongo. I Rwanda hölls en 
pastorsdag med bl.a. samtal om försäljningen av missionens ”Konferenscenter”, en byggnad 
invid den stora kyrkan. Konferenscentret såldes senare under hösten med god vinst och 
därigenom har Maranatha Mission i Rwanda betalt av olika skulder som de hade. 
Därefter gick besöket till Bukavu i Kongo där en konferens hölls, samt ett besök på missionens 
upprättelsecenter för våldtagna kvinnor. 
 
Tord och Susanne Renkel har båda besökt både Perm i Ryssland samt Myamar då möten och 
konferenser hållits. Till Perm följde även Per-Olof Eurell med på en resa.  
Samuel och Johanna Liljeblom medverkade på en ungdomskonferens i Coimbatore, Indien i 
augusti månad.  
Marita Orevi har hållit en kvinnokonferens i Kenya och Anne Halvorsen höll en 
kvinnokonferens i Chato, Tanzania.  
Lars Storholm har besökt både Kina och Filipinerna på sina missionsresor. Siv och Urban 
Sandsgård har regelbundet besökt Poltava, Ukraina.  
Börje Norlen och Kurt Lundmark medverkade i en konferens i Nkararo i Masaii. 
Mika Halkola har besökt Nordkorea, där olika hjälpinsatser görs regelbundet.  
Göran Zetterlund från Arken har besökt Nepal och följer då upp det flickhem som drivs 
gemensamt av Arken och Trosgnistan.  
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Align är namnet på missionens nätverk av nyckelledare i Trosgnistans arbete. Vartannat år hålls 
en ledarkonferens. Curt Johansson tog initiativet till detta nätverk 2002 och är också ledare för 
nätverket. 2019 hölls konferensen i Israel med ett 80 tal deltagare från 11 länder. Konferensen 
innehöll både utflykter och seminariedagar. På konferensen delades också 2 olika böcker ut som 
Curt Johansson och Göran Duveskog skrivit, dels om Apostoliskt ledarskap, samt om Israel. 
 
Gällande de olika resorna så finansieras de både privat och genom missionärernas och 
evangelisternas egna insamlingskonton i Trosgnistan. 
 
Maria och Dev Mondal bor och arbetar i Kolgata, Indien och Lillemor och Lennart Berglund har 
bott en stor del av året i Kitale Kenya där de gjort olika hjälpinsatser.  
 
HEMMAFRONTEN 
 
Smålandskonferensen på Ralingsåsgården hölls för 50:e gången. Vi räknar med att ca 3000 
besökare kom till konferensens olika möten. I år var Deresse Lakew inbjuden talare från 
Etiopien. Peter Ouma från Migori, Kenya deltog också. Många kända talare från Sverige 
medverkade. Barn och ungdomsmöten hölls också.  
Insamlingarna steg till 1 160 041 med löftesoffer. Nästan 200 nya faddrar kom till i projektet 
”Hjärtefaddrar”.  
 
Birger Skoglund har fortsatt att resa för Trosgnistans Mission på deltid. 
Göran och David Duveskog höll i årets weekendkonferens i Vistträsk, och i oktober arrangerades 
en missionskväll i Nybro Pingstkyrka under namnet ”Duvemålakväll”. 
En insamlingsresa gjordes också tillsammans med Miriam från Chennai, Indien. 
 
Trosgnistans Missionsstyrelse utgörs av Göran Duveskog (ordf.), Tord Renkel (vice ordf.), 
GertOve Liw (sekr.), Maria Larsson (v.sekr.), David Duveskog (kassör), Stefan Ask (v. kassör), 
Curt Johansson, Ingegerd Johansson, och Maria Herza.  
 
Veronika Bodén, Jeanett Åsblom, Henrik Herza, David Duveskog och Göran Duveskog 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. Även Dairus hjälper till med tryckning 
och utskick av brev. 
 
Resultat 2019 
 
Sammanlagda intäkter under 2019 uppgick till 22,5 miljoner kronor kr. En ökning på över 1,5 
miljoner från föregående år.  
 
Trosgnistans nya projekt ”Hjärtefadder” stöds av 229 faddrar. ”Mat för dagen” har 97 månatliga 
understödjare. 86 månadsgivare stöder ”Team-1000” och ”Operation Kaleb” har fått medel av 
38 personer. ”Tillsammans för Skörden” stöds av 208 personer. Bibelskolan i Filippinerna, 
Indien och Kenya drivs med hjälp av ”Bibelskolefaddrar”.  57 infödda evangelister och pastorer 
underhålls. Fadderåtaganden uppgick vid årets slut till 4 235. Fördelade enligt följande; Kenya 
1921, Indien 1062, Ukraina 264, Congo 234, Rwanda 218, Filippinerna 188, Uganda 123, Tanzania 88, 
Nepal 78, Burundi 34, Myanmar 25. 
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Trosgnisten Misjon, Norge 
 
Trosgnistens Misjon i Norge, är en gren av Trosgnistans Mission i Sverige,  under 2019 har 
insamlingsverksamheten fortsatt. Efter att Kjell Halvorsen dog i slutet av 2018, så har arbetet 
blivit mer direkt knutit till Trosgnistan i Sverige. Evangeliekirken i Bergen har tidigare utgjort 
basen för verksamheten, men godkände under hösten 2019 att Trosgnistens misjon Norge blir 
baserat i Trosgnistans mission Sverige som därmed ska godkänna styrelse m.m. 
Göran Duveskog blev ombedd av styrelsen i Norge att ta över som ordförande för Trosgnistan 
Norge då Kjell Halvorsen dog strax innan jul 2018. I desember månad 2019 hölls ett årsmöte för 
Trosgnistens misjon Norge i Evangelikirken, Bergen och då beslutades det att förutom Göran 
Duveskog, Karstein Thorsen och Marita Saevig så ska också Henrik Herza och David Duveskog 
ingå i styrelsen. Marita Saevig och Anita Halvorsen har båda vid olika perioder jobbat på 
kontoret i Bergen. Marita har sagt upp sig till årskiftet 2019/2020 och istället så har en man som 
heter Ynvar Andersen knytits till arbetet.  
 
Intäkterna under 2019 uppgick till 2.011.626 nok. (1.814.567 nok)   539 (558)  fadderbarn 
får underhåll genom. 
  
Jag är djupt tacksam till Herren för alla trogna understödjare och medarbetare både i Sverige, 
Norge och utöver världen som gör detta arbete möjligt. 
 
Bollnäs den 26/5  2019 
För Trosgnistans Mission 
 
Göran Duveskog/ missionsföreståndare 


