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Sagt och gjort
”Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste” (Jak 1:22). 

Oasrörelsen vill vara en rörelse som håller Guds Ord högt. Från början handlade Oas kallelse kanske främst om behovet av 
att återupptäcka Andens verklighet, med gåvorna och frukterna, det som vi ibland kallar för karismatik. Men även att verka 
för och gestalta kristen enhet. De senaste åren har vi märkt att vår kallelse nuförtiden mer handlar om att hålla fram Bibeln 
som Guds tillförlitliga tilltal till människor i alla tider. 

Jag har själv som präst mest verkat i miljöer där Bibeln har varit en självklar auktoritet och grund för tron. Jag vet att det 
inte är så överallt. Den textkritiska bibelforskningen från 1800-talet och framåt har på många håll monterat ner synen på och 
tilltron till Bibeln. 

Samtidigt ser jag bland många av dem som talar om Bibeln som Guds Ord, ofta en avsaknad av att bibelordet leder till hand-
ling. Ska jag vara ärlig kan det ibland finnas ett större engagemang t.ex. för diakoni och tjänst för andra hos dem som inte 
talar lika mycket om Bibeln. 

Den kristna tron handlar inte bara om att tro rätt. Vi ska inte bara tillskansa oss de rätta trosuppfattningarna, sätta in dem i 
en pärm och så att säga förvara den på vår åsiktshylla. Den kristna tron är död utan åtföljande gärningar, säger Jakob i sitt 
brev. Vi ska inte bara höra Ordet utan göra vad det säger. Och det är inte begränsat till att låta bli att göra det som är ont, 
utan kanske i högre grad att aktivt göra det goda. ”Påminn dem om att göra allt jag har gett er i uppdrag” vilket är en mer 
textnära översättning av missionsbefallningens ”lär dem att hålla alla de bud jag gett er”. 

Förhoppningsvis kommer vi så småningom vara ur pandemin. Då har vi ett läge där vårt 
svenska folk fått möta isolering, umbäranden och död. Jag tror att det har väckt de existen-
tiella frågorna till liv. Samtidigt har församlingarna upptäckt att kristet liv handlar mycket om 
gemenskap, utan den saknas något väsentligt. Församlingar har också fått öva sig i att nå ut på 
nya kreativa sätt. Efter pandemin har vi världens chans, låt oss ta den. Vi behöver våga vara 
Ordets görare, inte bara dess hörare. 

Ha en fin faste- och påsktid!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen

”Kristet liv handlar mycket om gemenskap,         
              utan den saknas något väsentligt”



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

Kommande möten, kurser, resor och lite annat

Pingst Värnamo
14 mars
Hans Weichbrodt

Apelvikshöjds lovsångsteam
21 mars
Lisa Lerman

Åredalens folkhögskola (online)
29-30 mars
Hans Weichbrodt

Oasdag (online)
3 april
info kommer på 
Oasrörelsens 
hemsida och 
facebook

Trondheim
10-11 april
Hans Weichbrodt

Träff med kyrkomusiker i Varbergs 
och Falkenbergs kontrakt
15 april
Lisa Lerman

Bibelskola Väst
19 april
Hans Weichbrodt

Åland, Mariehamn
24-25 april
Hans Weichbrodt

Inspelning OasGudstjänster med Svt
28 april - 2 maj

Malmö, Europaporten
8-9 maj
Hans Weichbrodt

King of Kingskonferens Örnsköldsvik
13-16 maj
Hans Weichbrodt

Vrigstad
28-30 maj
Hans Weichbrodt

Samlingar att be för:

Oasshopen
Lyssna på föredrag, läs en bok, sjung en 
lovsång. Cd-skivor, böcker och Lovsångs-
pärmen och Tillägg kan beställas på 
www.oasrorelsen.se/oasshopen eller via sam-
ordnaren Ingemar Henricsson, adress sid 4.

Jerusalem Prayer Breakfast
7-10 juni
Hans Weichbrodt

Vad gör Oasrörelsen vecka 30?
I Ljungby laddar Oasvännerna för ett sommarmöte – men inte sommaren 2021. 
Pga pandemin så kommer vi inte att kunna arrangera något stort Oasmöte denna kom-
mande sommaren – men vi hoppas på nästa sommar 2022!  

Nu planerar vi för fullt och gläder oss åt vecka 30 - som blir på ett annorlunda sätt även 
denna sommar! 

Snart kommer info på Oasrörelsens hemsida och facebook om våren och sommaren med 
Oasrörelsen.

Oasrörelsen på facebook!
Där finns våra Husmöten att titta på, också i 
efterhand, och där lägger vi ut nytt material 
många gånger i veckan. 
Om du inte är med på facebook så går det 
ändå att ta del av detta via https://www.
facebook.com/Oasrorelsen/  

Vi ser fram emot 
och hoppas på ett stort 

Oasmöte sommaren 
2022



Tack för alla gåvor 
till Oasrörelsen i sam-
band med Bengt Pleijels 
begravningsgudstjänst!

oas

Hurra!!
Youngsters har släppt 
en ny skiva!
Jodå… i slutet av januari i år hade vi 
release för vår nya skiva som heter 
ALLA SKA FÅ HÖRA. Vad är det då 
som alla ska få höra? Jo, i första låten 
så sjunger vi om att alla ska få höra 
att Jesus älskar oss, och att vi är stolta 
över att få tillhöra Honom. En annan låt 
handlar om att mitt i allt som händer 
så kan vi vara trygga nära Jesus - Han 
som är vårt enda hopp. 

Skivan innehåller både nya och gamla 
låtar och det låter verkligen bra. Det är 
en väldig bredd på skivan. Den innehål-
ler allt från tunga rocklåtar till en enkel 
visa. Och ja… vi har till och med en fiol 
med på en låt! 

Vår bön och förhoppning är att många 
ska få lyssna på denna skiva. Inte för 
att Youngsters ska bli stora och kända 
utan för att Han som vi sjunger om 
skall få bli stor och känd!! Så var med 
och sprid skivan. Man hittar den på 
Spotify. Sök på Youngsters/Barn-Oas så 
hittar du den där.

Glada hälsningar 
från Youngsters 
genom 
LENNART

I samband med Bengt Pleijels begravning 
önskade anhöriga att minnesgåvor skulle 
skänkas till bl.a. Oasrörelsen. Nu kan vi 
meddela att det har inkommit fantastiska 
99.190 kr. 

Vi är ödmjukt tacksamma till alla givare 
och förstår att det är många som vill tacka 
för Bengt och allt som han fick betyda i 
Guds rike. Vi är också glada för det stöd 
detta innebär för Oasrörelsen och som vi 
tror Bengt hade varit mycket glad för.

Oasrörelsen genom ordf. BJÖRN GUSMARK

OasGudstjänster 
med Svt igen!
År 2016 sändes fyra TV gudstjänster i 
samarbete mellan Svt och Oasrörelsen. De 
spelades in från Åh Stiftsgård och följdes 
av många tusen i hela landet. 

Nu är det dags igen!
I slutet av april och början på maj spelar vi 
in fyra TV gudstjänster, denna gången ute 
i den märkliga naturen vid Kroppefjäll i 
Dalsland. Vi tar med gudstjänstdeltagarna 
till några fantastiska platser utomhus – och 
vi ber att söndagarnas tema och texter ska 
få tala till oss genom dessa mäktiga platser 
i den dalsländska naturen. 

Gudstjänsterna kommer att sändas i höst, 
5/9, 19/9, 26/9 samt Mikaelidagen den 3/10. 

Var med och be för de förberedelser som 
pågår just nu!

Tillbaka
För ett år sedan påbörjades min andra 
cancerbehandling och jag är nu i återhämt-
ningsfasen. Allt har gått mycket bra (tack 
för all förbön) men eftersom det är den 
andra behandlingen och jag blivit några år 
äldre så tar det lite längre tid denna gång 
att få tillbaka krafterna. Därför är jag fort-
farande sjukskriven men krafterna kommer 
allt eftersom och jag räknar med att kunna 
börja arbeta en del nu fram på vårkanten. 

Det sätter naturligtvis sina spår att ha 
en kronisk cancersjukdom men det ger 
erfarenhet och jag har lärt mig mycket om 
livet, mig själv och inte minst Gud som ju 
ständigt finns nära oss: ”Min kropp och mitt 
mod må svika, men jag har Gud, han är min 
klippa för evigt.” Ps 73:26. 

INGEMAR HENRICSSON
Samordnare i Oasrörelsen

Stor distanskram!
Kanske kan du, som jag, identifiera dig 
med Israels folk i öknen. Gud hade mira-
kulöst räddat dem ur Egypten med under 
och tecken. De hade till och med fått med 
sig smycken och gåvor från egyptierna. 
Men nästan direkt efter att äventyret mot 
full frihet hade börjat så klagade de på 
att Mose ville döda dem och att de hellre 
hade varit kvar vid grytorna i Egypten. 
Molnstoden och eldstoden ledde dem, men 
ändå ville de tillbaka till slaveri. Låt oss 
inte glömma vad Gud har gjort för att ta 
oss hit där vi är idag.

I slutet av januari hade vi i Ungdomsoas 
ett ledardygn online tillsammans med ca 
30 deltagare. Jag blev än en gång förund-
rad över hungern och passionen hos de 
unga. Låt oss aldrig tröttna på att sträcka 
oss efter mer av Honom som satt oss 
fria! Vi fick skarp undervisning av Hans 
Weichbrodt, hade frågesport och delta-
garna gavs möjlighet att be och dela livet i 
mindre grupper. 

Som du kanske har hört är en tjänst för 
Ungdomsoas på gång. Var gärna med och 
be tillsammans med oss för fler månadsgi-
vare och att rätt person blir anställd som 
inspiratör. Det är ett väldigt spännande 
skede som vi står i! 

Inte visste jag att den som dog för mig 
hade förberett ett liv av så mycket även-
tyr!  
Precis som Gud ledde israeliterna igenom 
Röda havet så kommer han leda sitt folk 
igenom pandemin. Det är ett äventyr, och 
vi kommer inte alltid se vägen. Ibland kan 
jag, som Israels folk, fastna i att klaga och 
längta tillbaka. Men vi får förtrösta på att 
Gud kan dela havet och ta oss torrskodda 
igenom. 

”Trofast är han som har kallat er, han 
skall också utföra sitt verk.” - Första 
Tessalonikerbrevet 5:24 

Ungdomsoas, 
genom LISA LINDHEMusikerOas 

framflyttad till i höst
Med stor glädje vill vi inbjuda kyrkomusi-
ker, kantorer, musiker, dig som ingår i ett 
lovsångsteam eller som drömmer om att 
göra det, till MusikerOas 10-11/9 2021

Vi möts på Helsjöns folkhögskola till ett 
dygn av lovsång & tillbedjan inför Herrens 
ansikte, undervisning, tillfälle till förbön, 
seminarier och gemenskap!

Som musiker vet vi att man måste sköta 
om sitt instrument; man måste stämma och 
ibland byta strängar t.ex. Du är ett instru-
ment i Herrens hand och det här dygnet 
inbjuds du till instrumentvård!

Program på Oasrörelsens hemsida där du 
också kan beställa foldrar. 
Varmt välkommen med din anmälan!

LISA LERMAN
Inspiratör i Oasrörelsen med inriktning på 
lovsång & tillbedjan 0709719790
lisa.lerman@oasrorelsen.se



B POSTTIDNING
Returadress: Ekhagegatan 11, 441 44 Alingsås 
Personuppgifterna för Oasbladets prenumeranter hanteras på ett säkert sätt efter antagen policy. 
Anmälan och avanmälan av Oasbladet sker till Oas samordnare, adress nedan. 

Gåvor till Oasrörelsen kan sättas in på 
pg 79 08 90-8 

eller Swish 1234 123 840

Biskop Bo Giertz, du följer aktivt med vad 
som händer i Svenska kyrkan och speciellt 
i Gösteborgs stift.
Där liksom här talar man nu mycket om 
församlingsförnyelse. Vad är det? Och hur 
ser den ut?

Församlingsförnyelse betyder att 
det blir nytt liv i en församling där 
livet håller på att ta slut, arbetet 
har stagnerat och det har blivit bara 
färre människor i kyrkan och de 
tycks vara huvudsakligen äldre.

Det första villkoret är att det blir 
nytt andligt liv hos enskilda män-
niskor. Det Livet skapas alltid av 
Guds ord, alltså ligger det ett stort 
ansvar på oss präster och vi har 
inte rätt att, om det ser ut som om 
vår predikan var förgäves, skylla 
på människorna utan vi måste börja rann-
saka vår predikan, vårt eget liv och vårt 
sätt att arbeta. Nu har jag bara erfarenhe-
ter av församlingar där det verkligen har 
blivit nytt liv. Först har det börjat med en 
levande präst, sedan levande medarbetare 
med vilka prästen särskilt har sysselsatt 
sig och samlat dem till bibelstudium och 
sådant arbete som i första hand siktar till 
att göra dem andligt levande, ge dem en 
fast tro på sina synders förlåtelse och ett 
medvetande om att Herren kan använda 
dem och att ge dem förslag eller rådslag 
om vad man kan göra. Och det visar sig att 
det i olika församlingar finns olika saker 
som bör göras. 

Fungerar nådegåvorna som de borde i 
församlingen idag? Om inte, hur kunde de 
göra det?

Nådegâvorna fungerar mycket sällan som 
de borde och kunde hos oss. Nådegâvorna 
är ju många fler än vad människor vanligen 
tror. Man tänker på tungomâlstal och kan-
ske helbrägdagörelse, men Bibeln talar om 
åtminstone tjugo olika nådegåvor. Sådana 
gåvor som att kunna vara tröstare eller en 
ledare för sina medkristna, att kunna ta sig 
an sina medmänniskor, att kunna ha ansvar 
i församlingen eller en tjänst.

Allt det där kallas i Bibeln för karismer. 
Att de inte fungerar som de borde är ju 

påtagligt. Bibeln säger att den Helige 
Ande delar ut åt var och en någon särskild 
nådegåva och att dessa gåvor blir till 
nytta i församlingen. När vi har en mängd 
uppgifter som inte uppfylls i församlingen 
måste det bero på att några som har de 
nådegåvorna i församlingen inte använder 

dem. En orsak är att 
dessa människor inte 
har blivit omvända.

Man måste först ha 
öppnat sig för Andens 
verk det som överbe-
visar oss om synd, för 
oss till Kristus och 
leder oss på allvar in 
på livets väg i lydnad 
för Honom. Det är 
förutsättningen för att 
Anden skall kunna ge 

oss någon särskild nådegåva. Men om en 
människa vandrar på den vägen skall man 
räkna med att Anden har en särskild gåva 
i beredskap för just den här människan. 
Första villkoret är alltså att vi har något av 
församlingsväckelse eller församlingsför-
nyelse, men där vi har det, där har vi rätt 
att se oss omkring och fråga oss vad det är 
för uppgifter och tjänster den Heliga Ande 
vill leda oss in i. Somliga av dem är sådana 
att församlingen direkt har nytta av dem, 
andra är av indirekt betydelse för försam-
lingen, som t.ex den utmärkta gåvan att 
kunna ta sig an människor (1 Kor.12:28).

Första villkoret för att nådegåvorna skall 
fungera är ett fungerande andligt liv och 
därnäst att de som har ansvaret i försam-
lingen och leder arbetet har ögonen öppna 
för att det finns många olika nådegåvor. Vi 
måste sluta med ovanan att lägga på några 
få villiga arbetare den ena uppgiften efter 
den andra och istället ha ögonen öppna för 
att det är någon helt ny person som skall 
ta sig an de nya uppgifterna. Och varje 
enskild kristen måste fråga sig: “Vad kan 
jag ha för gåva?” eller rättare sagt fråga 
såhär: “Vad kan jag hjälpa till med? Finns 
det någon människa 
jag kunde göra något 
för eller någon 

Församlingsförnyelse
punkt i församlingen där jag skulle kunna 
göra en liten smula nytta; kära Herre visa 
mig på det och led mig in i den”. Sådana 
öppna människor finner sin särskilda gåva.

Kanske inte med detsamma, det kan hända 
att de behöver mogna lite grand först, men 
det kommer.

Många säger: jag har ingen gåva, inte kan 
Gud använda mig. Vad vill du säga till 
dem?

Felet är ofta att man börjat se sig själv 
och undra vad man nu kan för särskilt och 
vad man kan duga till och då säger vanlig 
ödmjukhet att det inte är mycket och varje 
ärlig kristen ser alltid att det är mycket 
som fattas hos en själv. Men nu är det så 
med nådegåvorna att det inte är någonting 
märkvärdigt som Vi skall lysa med utan det 
är helt enkelt så att Gud visar oss på något 
som behöver göras och drar oss in i det 
arbetet och där visar det sig att vi blir till 
nytta. Men frågan är om man längtar efter 
att kunna vara med och hjälpa till och göra 
något och då kommer gåvorna fram. Tänk 
på ungdomsarbetet, tänk hur många som 
fått stora uppgifter där kanske i vittnes-
bördet genom att vara med och sjunga eller 
att vara med i smågrupper som reser om-
kring och där visar det sig att en del har en 
särskild gåva att tala till ungdomar, andra 
är väldigt bra på att organisera och leda 
det hela, andra åter har en utstrålning då 
de sjunger. Det där behöver man inte tänka 
så mycket på eller se sig själv i spegeln för 
att finna. Det kommer man underfund med 
om man är med i en gemenskap av kristna 
människor som gärna vill att någonting 
skall hända och där alla försöker göra sitt 
bästa. Jag tror det viktiga här är att inte 
börja titta på sig själv för att upptäcka vad 
man möjligen kan uträtta utan att titta på 
vad som behöver göras, var nöden finns, 
var det brister och låta sig drivas till att 
inte stå overksam utan försöka göra det 
lilla som man kanske ändå kan.

Biskop Bo Giertz 
(1905-1998)

Oasrörelsens ordförande
Björn Gusmark, ansv. utgivare
Briljantvägen 18
442 60 Kode
0702-99 77 58
bjorn.gusmark@oasrorelsen.se

Oasrörelsens samordnare
/adressändringar

Ingemar Henricsson 
Ekhagegatan 11
441 44 Alingsås
0708-51 42 20
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se

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

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

Organisationsutvecklare  Oas
Hanna Simonsson
Musselvägen 27 B
432 75 Träslövsläge
0735-44 00 25
hanna.simonsson@oasrorelsen.se

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

Kontaktuppgifter

Lisa Lerman
Diamantgatan 26
432 37 Varberg
0709-71 97 90
lisa.lerman@oasrorelsen.se

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

Bo Giertz om...
...från en artikel i ”Inspirationsgruppen 
för Andlig Förnyelse i Borgå stift” 1991


