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Förändring och fördjupning
Jag har nu påbörjat mitt sjätte och sista år som ordförande i Oasrörelsen. (Stadgarna säger max 6 år.) Under dessa år har jag funderat mycket på hur rörelsen skall förändras för att möta framtidens utmaningar. Men jag har också funderat på vikten av att inte
förändras utan att hålla fast vid det som vi ibland kallar Oas DNA.
Personligen gillar jag förändringar, utmaningar och att lära mig
nya saker. Det har resulterat i att jag jobbat med lite olika saker både i offentlig sektor och i eget företag.
På senare tid har jag tänkt en del på det som varit min fasta
grund i tillvaron. Det handlar då om min familj, min tro, kyrka
och församling. På dessa områden har jag inte eftersträvat någon
förändring och det känns bra. Men jag kanske missat att detta är
områden som behöver fördjupning och då tänker jag särskilt på
min relation till bibeln - Guds ord.
Jag har kommit på att jag inte så lätt hittar det jag söker i bibeln.
Jag kan en del bibelversar utantill men vet inte riktigt var i bibeln
de står. Denna insikt har resulterat i ett litet eget projekt. Jag har
tillverkat kort med en bibelvers på ena sidan och bok, kapitel och
vers på den andra. Genom att lägga ut korten på sätt som liknar
memory-spel försöker jag lära mig. Jag önskar att jag börjat med
detta som yngre när inlärningsförmågan var bättre! Detta skriver
jag för att utmana dig som läser att göra samma sak, eller på andra
sätt få större och djupare kunskap om Guds ord.
Oas styrelse jobbar för tillfället med att hitta personer som vill
vara med och prata om hur verksamheten kan utvecklas och
förändras för att möta de behov som finns i församlingar och hos
enskilda personer. Det handlar också om att kanske hitta nya sätt
att finansiera det vi gör. Om du som läser detta känner att du vill
vara med i en sådan grupp får du gärna kontakta mig.
Vi fortsätter också med det vi gjort under
ca 30 år - att ordna Oasmöten. Då handlar
det mycket om fördjupning. På sommarens Oasmöte i Varberg får vi fördjupa
oss i Guds ord. Mötets tema är ”Alla
dina ord är ande och liv”. Vi ses väl i
Varberg i slutet av juli? Välkommen!
JAN HALLQUIST
ordförande i Oasrörelsen

FÖRNYELSE EVANGELISATION ENHET

www.oasrorelsen.se
www.facebook.com/oasrorelsen

Kommande möten, kurser, resor och lite annat
Rött = Samlingar, öppna för alla

Jerusalem Prayer Breakfast
Jerusalem, Israel
5-7 juni

Nybro
8 september
Berit Simonsson

Hans Weichbrodt

ELM- Kristianstad
9 september

Kyrkodag, Buråskyrkan Göteborg
10 juni

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Präst/Pastorssamling Klara Kyrka Sth.
12 september

Oashelg på Orust
16-17 juni
”Vänner kallar jag er”

Hans Weichbrodt

Om att lyssna in och följa Jesus i vardagen
Lördag 16 juni i Tegneby
19.00 Lovsångs- och förbönsgudstjänst

Bibelskolan, Klara Kyrka Sth.
13 september
Hans Weichbrodt

Söndag 17 juni i Hälleviksstrand
11.00 Undervisning
13.00 Lunchpaus
14.30 Undervisning
15.30 Fruktstund
16.00 Mässa med lovsång och förbön

Borlänge
14 september

Youngsters large i Liatorp
19 juni

Open doors. Youngsters

Hans Weichbrodt

Youngsters large i Örebro
15 september
Oashelg i Centrumkyrkan, Falun
15-16 september

Bygdegården kl 18, Youngsters

Israels Vänners Sommarkonferens
Arken, Värnamo
28 juni
Hans Weichbrodt

Berit Simonsson och Hans Weichbrodt

Oasbesök i Eskilstuna
22 september
Berit Simonsson

Explore Storsjöstrand 2018
29 juni

Centrumkyrkan, Kinnarp, Israeldag
22 september

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Smålandskonf. på Ralingsåsgården
10 juli
Hans Weichbrodt

Youngsters mini i Apelvikshöjd
22 september
Youngsters undervisar barn

Oasmöte i Varberg
och liv”
24-28 juli
d är Ande
”Alla dina or

Oashelg i Umeå
28-30 september

Tältmöte på Storstrand tillsammans
med Sebastian Stakset
10-11 augusti

Oashelg i Leksand
13-14 oktober

Hans Weichbrodt, Berit Simonsson

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt, Berit Simonsson

Pingst Borgholm
12 augusti

HöstOas på Åh stiftsgård
27-28 oktober

Hans Weichbrodt

Medverkande: Oasrörelsens eget ”husfolk”

Tältmöte Hackvad
16 augusti

Oas fortbildningskurs för präster,
pastorer och diakoner på Åh stiftsgård
12-14 november

Hans Weichbrodt

Medverkande: Biskop Lindsay Urwin, sr Sofie fr.
Rögle kloster, H. Weichbrodt, B. Simonsson m fl

Roslagskonferensen, Alunda
18-19 augusti
Hans Weichbrodt

Dag för präster/pastorer och teologer
på Överås i Göteborg
4 februari 2019

Skolbesök i Söderköping
21 augusti
Youngsters

OAS ISRAEL- RESOR

Youngsters large i Söderköping
25 augusti

Oasresa till det Heliga Landet i Jesu fotspår

22-30 november 2018

Youngsters

Evangelistskola med Sebbe Stakset
och Carl Gustav Severin
5-7 september
Hans Weichbrodt

Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark
Info www.kingtours.se

Sjung lovsång till Herrens ära i det Heliga Landet

4-13 mars 2019

Ledare: Lisa Lerman och Hans Weichbrodt

Vår Skapare vill höra
din och min röst
Jag heter Lisa Lerman
och bor med min
familj i Varberg. De
senaste elva åren har
jag arbetat som kantor
i Varbergs församling,
Sollyckans kyrka. I flera år har jag dessutom
haft förmånen att leda lovsång i olika
Oassammanhang, så kanske har vi stött
på varandra på nåt möte?! Men fr o m
1 september blir jag anställd 50% av
Oasrörelsen för att jobba som Inspiratör,
med inriktning på lovsång och tillbedjan, något jag verkligen ser fram emot!
I visionen kring denna tjänst ligger en
önskan om att, förutom att medverka
vid Oas egna samlingar och konferenser,
också kunna åka ut till de församlingar
som så önskar. Få träffa kyrkomusiker,
lovsångsledare och lovsångsteam för att
lovsjunga tillsammans och för att samtala kring tillbedjan utifrån ett bibliskt
perspektiv. Ni kanske vill ordna en helg,
en dag, en workshop kring tillbedjan och
lovsång i er församling?! Eller kanske
har din församling köpt in Oas lovsångspärmar och vill ha inspiration kring
användandet av den?!
När Hans, Berit eller någon annan från
Oas ska besöka er församling så kan jag
också åka med för att hålla i sång och musik ihop med era lokala lovsångsteam eller
med ett team som jag tar med mig etc.
”Sjung till Herrens ära en ny sång”,
med stor förväntan och glädje vill jag
också passa på att inbjuda alla kyrkomusiker, kantorer, lovsångsledare
och lovsångsteam att åka med mig och
Hans Weichbrodt till Israel den 4-13/3
2019!! Platserna vi besöker under denna
pilgrimsresa är utvalda utifrån ett
lovsångsperspektiv och vi kommer ägna
mycket tid åt att tillbe Herren tillsammans på de olika bibliska platserna. Läs
mer om resan och om anmälan på Oas
hemsida! Tror det blir speciella dagar i
det Heliga Landet.
”Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt Mig se ditt ansikte, låt
Mig höra din röst. Ty din röst är så ljuv och
ditt ansikte så vackert.” Höga Visan 2:4
Tänk att Herren, himmelens och jordens
Skapare, vill höra din och min röst! Han
säger också att den är ljuv att lyssna
till! Det är ju Han som har gett dig din
röst och att den rösten vill Han lyssna
på! Han som inte skonade sin ende Son,
Han som gick i döden i vårt ställe, som
uppstod och lever mitt ibland oss, Han
- och endast Han - är värd vår hyllning,
våra hjärtan, våra liv.
LISA LERMAN

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Oas konfirmandläger är en oas för många ungdomar
En av våra konfirmander skickade ett
mail till mig efter årets första konfirmandläger: ”Jag påminns av hur sjukt bra jag
har haft det under bara denna helgen. Och
hur djupt inombords detta påverkade mig.
Jag vet inte hur jag ska kunna klara mig
9-10 veckor utan hela gruppen inklusive
ledare”.
Våra konfirmandläger är en oas för många
ungdomar! Här får de under några inten-

siva veckor gå på djupet och undersöka
ifall den kristna tron är deras egen, och
inte bara deras föräldrars. Undervisning
varvas med ambitiösa aktiviteter, smågruppssamlingar, hajk, bad och andakter.
Det är inte konstigt att många bär med sig
dessa läger under resten av sina liv.
Mitt första Oassommarläger blev revolutionerande. Det var överväldigande att
upptäcka att det fanns ungdomar i min
egen ålder som tog sin tro på allvar, och
som försökte leva ett liv som kristna. Det
låter kanske trivialt - men för många är
verkligheten att de saknar förebilder som
är i samma situation och samma ålder som
de själva. Att då få åka på konfirmandlä-

ger tillsammans med ungdomar i sin egen
ålder och få dela tro och vardag blir något
revolutionerande som kan sätta mönster
för ett kristet liv i vardagen.
I sommar är det sjunde året vi kör och
”Oaskonfa” har blivit ett begrepp. Sommaren 2012 tog Johannes Imberg, då ledare
för UngdomsOas, initiativet till att starta
upp Oasrörelsens egna konfirmandläsning
och lägren har därefter vuxit år efter år.
De två första åren hölls
lägren på Lärjungagården
i Torestorp, men har sedan
sommaren 2014 varit på
Helsjön. Själv var jag med
första året 2012 som lärare,
och hade sedan ansvaret
som konfirmandpräst 2015.
I sommar är det dags igen,
något som jag verkligen
längtar tillbaka till!
Vad är då speciellt med
Oaskonfa? Mycket är
såklart likt en vanlig konfirmationsläsning: En vanlig dag börjar i
kapellet med morgonbön (då vi springer
igenom kyrkoåret). Efter frukost har vi

undervisning fram till lunch, varvat med
smågruppssamlingar. Eftermiddagarna
består av aktiviteter och tävlingar, ibland

Ledning med bra översikt
För ett tag sedan klippte jag en bibelberättese till vår Youtubekanal som utgår från bibelordet ”Ditt ord är mina fötters lykta”.
I detta klipp la jag bl.a in en bild på en gammeldags lykta, en
sådan som ger bra belysning där man går men samtidigt inte är
någon strålkastare. Den bilden har stannat hos mig. Den gamla
lyktan beskriver så bra hur det dels är i våra privata liv och
även i det vi gör och förmedlar i Youngsters.
När vi håller oss nära Ordet och Jesus har vi trygg och bra
översikt, rentav ”lagom”. Det blir tydligt när vi ser bakåt hur
vi har blivit ledda och försörjda i allt efterhand både vad gäller
satsningar, ekonomi, prioriteringar eller bokningar. Vi känner
oss ledda i det vi gör och det är samtidigt spännande att se vad
Gud har för plan för oss längre fram, vad som är vettigt att satsa
på. En del kanske såg stort och svårt ut på långt håll, men när vi
kommit dit har Gud försett med kunskap, energi och resurser
och vi är då tacksamma för bra översikt.
Nu ser vi fram mot en härlig sommar som vi går in i med vår lykta.
Youngsters genom NOA

även någon kreativ undervisning. Efter
kvällsaktivitet har vi våra andakter - något
som brukar lyftas fram som det viktigaste.
I vårt upplägg vill jag dock nämna två
lite speciella saker. För det första betonar
vi lärjungaskapet och den Helige Ande
betydligt mer än vad jag sett i andra sammanhang. Konfirmanderna får själva vara
aktiva på olika sätt, och vi har mycket
undervisning om Anden, nådegåvor och att
leva som kristen i vardagen. För det andra
har vid dagliga bibelstudier då vi läser hela
Markusevangeliet, vers för vers, i smågrupper, för att sedan samlas i helgrupp
och gå igenom texten en gång till med en
av våra lärare. Få saker är så effektiva
för att lära ungdomar att läsa Bibeln och
förstå att den är relevant för oss idag!
Konfirmandlägren är väldigt strategiska
av flera skäl. Många som är uppvuxna i
kristna familjer behöver få komma iväg
från sin hemort under konfirmationstiden
för att få lite luft under vingarna. Det är
lätt att känna sig bunden av sina klasskamrater på hemmaplan. Men lägren har inte
bara positiva effekter på individnivå; Konfirmandlägren har varit en mycket viktig
leverantör av deltagare till UngdomsOas
sommarläger. Vi behöver fortsätta arbeta
för att UngdomsOas skall vara ett sammanhang som formar många unga i deras
tro - och att dessa sedan kan påverka sina
ungdomsgrupper hemma.
De senaste åren har lägren varit fulla,
varför det finns en vision om att någon
gång i framtiden utöka till två konfirmandgrupper. Kanske kan vi också erbjuda
lärjungaskola för tidigare års konfirmander parallellt?
JOHANNES LECKSTRÖM

Välkomna med på UngdomsOas läger
i Varberg 23-29 juli!
Alla talare är nu bokade, schemat börjar ta sin form
och anmälningar från ledare och deltagare börjar rulla
in. Nu börjar det närma sig! När det handlar om att planera ett läger där Gud ska stå i centrum och göra sitt
verk är det två saker som jag har tänkt på: att det är så
skönt att det inte bara är upp till oss och att vi med god
anledning kan förvänta oss att Gud kommer att dyka
upp. Vi kan till och med räkna med det, för att vi vet att
han älskar sina barn med en oändlig kärlek.
Info och anmälan:
ungdomsoas.se/sommar
Många är intresserade av
våra konfirmationsläger
- det är väldigt roligt!
Mer info:
ungdomsoas.se/konfirmand

oas

B
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Returadress: Långa gatan 39, 446 40 Skepplanda
Personuppgifterna för Oasbladets prenumeranter hanteras på ett säkert sätt efter antagen policy.
Anmälan och avanmälan av Oasbladet sker till Oas samordnare, adress nedan.

Jag gladdes när man sa till mig: ”Vi ska gå till Herrens hus”
2 Mos 34:24 omnämner ett av flera
tillfällen då Herren befallde sitt folk att
dra upp till tabernaklet eller templet
tre gånger per år för att fira de högtider
som Gud själv hade instiftat: ”Ingen ska
stå efter ditt land, när du tre gånger drar
upp för att träda fram inför Herren din
Guds ansikte”.

rubrik innehåller ett verb vars grundbetydelse är ”att stiga upp”. Detta avspeglar att det alltid sågs som ett ”uppstigande” att komma till templet i Jerusalem.
Man lämnade vardagen bakom sig och
steg upp på Herrens berg.

Man kan knappt föreställa sig hur
mycket positiv ”input” det måsta ha gett
När templet väl hade byggts innebar
många, många enskilda personer och
denna befallning att man skulle dra upp
folket som helhet att ägna, för många,
till Jerusalem tre gånger per år. Låt
c:a två månader per år åt dessa vallfäross nu fundera lite över hur mycket tid
der. För det första fick man på ett alldetta måste ha tagit i anspråk. Om man
deles särskilt sätt möta Herren och det
bodde i Galiléen och tog med sig hela
med alla sinnen! För det andra fick man
familjen så innebar det väl c:a en veckas
säkerligen möta många gamla vänner
resa dit, en vecka där och en vecka hem.
samt lära känna nya. Den gemenskapen
Detta skulle då genomföras tre gånger
i sig var säkert stärkande och uppmuntper år vilket sammantaget i så fall
Templet han talade om rande för
skulle innebära 9 veckor per år!
oändligt
var hans kropp
många.
Ändå verkade detta inte ses som en
Dessutom
tror
jag
detta
fungerade
som
tung befallning utan snarare tvärtom!
en
Guds
geniala
”kompetensutveckling”.
David skriver i Ps 122:1 ”Jag gladdes
Man kan bara föreställa sig hur många
när man sa till mig: ”Vi skall gå till Hertillfällen det måste ha getts att inspirerens hus”. David omvittnar här den Anras och lära sig av andra i folket som
dens glädje som han och många, många
t.ex. hade samma yrke som en själv.
i folket erfor, när de tillsammans, ofta

”

under sång och dans, drog upp till den
plats där förbundsarken var i centrum.
Ps 120-134 bär alla på rubriken ”En pilgrimssång”. Det hebreiska ordet i denna

”

Joh 2:21 proklamerar att Jesus är vårt
tempel: ”Men templet han talade om var
hans kropp”. Det innebär att vi naturligtvis är i full gemenskap med ”templet”

Jesus Kristus var vi än är och om vi så är
helt ensamma där vi är. Samtidigt tycker
jag det är enormt inspirerande att läsa om
hur Guds egendomsfolk i glädje drog upp
till templet och jag tycker det är fascinerande att se hur t.ex. ett Oasmöte i vår
tid, även det kan fylla tusentals längtande
och kämpande kristna med stor glädje!
Även på Oasmöten är det många som
upplever att de möter Herren själv på
många olika sätt, genom lovsången,
nattvarden, förbönen, bikten, Bibelordet
och förkunnelsen etc. I allt detta bär jag
ofta på en förnimmelse att Gud även
talar till oss kollektivt som Guds folk. Ett
sådant tillfälle vid förra årets Oasmöte
var när Ärkebiskopen från Mosul delade
om hur han och hans folk hade tron och
hoppet bevarade i sina hjärtan. Detta trots
allt ohyggligt lidande som de hade gått
igenom. Mitt i hans delande ställde sig alla
i den fullsatta Sparbankshallen upp och utbrast i en lång ovation. När vi stod där och
applåderade fick jag en tydlig förnimmelse av att det framför allt var Jesus som vi
applåderade och att han som är Kyrkans
Herre där och då återupprättade frimodigheten och glädjen hos många, många
kantstötta bröder och systrar i Herren.
HANS WEICHBRODT

Påfyllda på familjeläger
Det var en händelse som såg ut som en
tanke att förlägret till konfirmationen på
Helsjön sammanföll med Oas familjedygn i Torestorp. Vi hade ju en bit att åka
hemifrån Viby i Närke.

med härliga måltider för kropp, själ och
ande. Medan Youngsters hade barnmöten
och roliga aktiviteter för barnen fick vi
föräldrar bl a friskvård för relationen av
Alf B Svensson.

Medan äldste sonen fick träffa sina
konfirmandlägerkompisar fick vi landa på
Lärjungagården under årets första riktigt varma helg. Vinterskor och -jackor
åkte av utanför hoppborgen och barn
och föräldrar njöt av att kunna vara ute
i solen på gräset och av att bli servade

Att på så sätt få umgås med andra familjer gav möjlighet att lära känna nya
människor och inte minst barnen fick nya
vänner som vi ser fram emot att få träffa
i Varberg i sommar. Tack för att vi fick
”fylla på” på familjedygnet i Torestorp!
INGRID & BENJAMIN LUNDQVIST

Kontaktuppgifter
Oasrörelsens ordförande

Inspiratörer Oasrörelsen

Inspiratörer Youngsters

Kontakt UngdomsOas

Jan Hallquist
Mårdgatan 6
507 32 Brämhult
033-24 13 33, 0704-02 22 32
jan.hallquist@oasrorelsen.se

Berit Simonsson
Påskbergsvägen 27
432 43 Varberg
0703-10 09 02
berit.simonsson@oasrorelsen.se

Lennart Henricsson
Sammels väg 3
432 76 Tvååker
0707-38 99 00
lennart.henricsson@oasrorelsen.se

Elisabeth Alpner
Kämnärsvägen 61C
226 46 Lund
0704-07 17 17
elisabeth.alpner@ungdomsoas.se

Oasrörelsens samordnare

Hans Weichbrodt
Kämpegatan 1
431 39 Mölndal
0703-10 09 03
hans.weichbrodt@oasrorelsen.se

Hanna Simonsson
Almers väg 7
432 51 Varberg
0735-44 00 25
hanna.simonsson@oasrorelsen.se

Jasmine Ytterstedt
Brömsebrogatan 16
302 67 Halmstad
0704-41 62 23
jasmine.ytterstedt@ungdomsoas.se

/adressändringar
Ingemar Henricsson
Långa gatan 39
446 40 Skepplanda
0708-51 42 20
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se

Gåvor till Oasrörelsen kan sättas in på pg 79 08 90-8 eller Swish 1234 123 840

