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Med stor tacksamhet tänker jag tillbaka på sommarens Oasmöte i Varberg. Massor med människor i olika åldrar, fint
semesterväder och riktigt bra möten, gudstjänster och seminarier. Det känns så bra att se att Oasrörelsen och Oasmötena
betyder så mycket för många människor.
Jag är också tacksam för den rikliga kollekten till Oasrörelsen.
När styrelsen träffades en månad innan sommarmötet var den
ekonomiska situationen lite pressad. Vi hade knappast några
pengar på kontot och vi förstod att de pengar vi brukar få in i
kollekt under ett Oasmöte förmodligen inte skulle räcka för de
satsningar vi beslutat om.
Jag visste att vi skulle behöva ca 1 miljon kronor och det är ett
par hundra tusen mer än vi fått in tidigare år när kollekterna
varit rikliga. Någon av de anställda kände att vi nog måste
våga sätta det kollektmålet och även kommunicera det tydligt.
En annan såg en kamel framför sig. Och den var på väg till en
oas i öknen. Vi bestämde att vi skulle ha en kamel och en bild
på en oas i möteshallen och kamelen skulle varje dag flyttas
mot oasen och kollektmålet - en miljon kronor.

De första dagarna gick kamelen långsamt men på fredagen
ökade takten. Trots det fattades det över tvåhundratusen kronor på lördagsmorgonen. Efter lördagens kvällsmöte fattades
det 40.000 kr och vi bestämde att kamelen skulle få fortsätta
vandra några dagar även efter mötet. I mitten av veckan därpå
var den framme och vi hade samlat in över en miljon kronor.
Jag är så tacksam för alla er som gör Oasrörelsens arbete
möjligt. Det känns som om vi med er och Guds hjälp får det
vi behöver för att göra de satsningar vi upplever oss kallade
att göra. Nu är vi glada att ha ytterligare en inspiratör, Lisa
Lerman, som skall arbeta med lovsång och tillbedjan. Vi tror
att Lisa kommer att betyda mycket för de körer, kyrkomusiker,
lovsångsledare och gudstjänstfirare
hon i sin tjänst kommer att träffa.
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

Troens Ord - Sarpsborg
20 september

Oasdag i Klädesholmens kyrka
20 oktober

Credo i Lund
4 december

Hans Weichbrodt

”I Herrens närhet”
Lisa Lerman med team
Kl. 13.30 Lova Herren min själ
Kl. 16.00 I Herrens närhet

Hans Weichbrodt

Oasbesök i Eskilstuna
22 september
Berit Simonsson

Hans Weichbrodt

Ekumenisk förnyelsehelg i Gnosjö
20-21 oktober

Israeldag för Falköpingsbygden
Centrumkyrkan, Kinnarp
22 september

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Barnsamling med Apelvikshöjds kyrka
(Mäshult)
22 september

Israeldag i Citykyrkan, Västerås
8 december

Oas Ledarskapsdagar på Åh
26-27 oktober

Prästbön i Göteborg
24 september

HöstOas på Åh stiftsgård
27-28 oktober
Medverkande: Oasrörelsens eget ”husfolk”

Livekväll med Tommy Dahlman
Kanal 10 i Älmhult
24 september

Förnyelsehelg i S:ta Klara kyrka i Sth.
2-4 november

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Oashelg i Umeå
28-30 september
Hans Weichbrodt, Berit Simonsson, Lisa Lerman,
Hanna Simonsson och Lennart Henricsson

Kyrkomötet i Uppsala
1-5 oktober

Oas fortbildningskurs för präster,
pastorer och diakoner på Åh stiftsgård
12-14 november
Medverkande: Biskop Lindsay Urwin, sr Sofie fr.
Rögle kloster, H. Weichbrodt, B. Simonsson m fl

Klädesholmen
6 oktober
Berit Simonsson

Förnyelsehelg
i Buråskyrkan, Göteborg, Sv. Kyrkan
17-18 november

Hillsongs Bibelskola i Göteborg
8 oktober

Youngsters, Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Kyrkomötet i Uppsala
19-21 november

Oaskväll i Hedemora
12 oktober
Kl.19.00 Plats: Vasakyrkan, Landsgatan 25
Talare: Berit Simonsson

Medverkan på Israelgrupp EFS Borlänge
12 oktober
Hans Weichbrodt

Oasresa till det Heliga Landet
i Jesu fotspår
22-30 november
Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark
Info www.kingtours.se

Frukostsamling, Västra Mark
24 november

Oashelg i Leksand
13-14 oktober
Plats: Missionskyrkan
Talare: Hans Weichbrodt, Lisa Lerman och
Berit Simonsson

Hillsongs Bibelskola i Göteborg
10 december
Hans Weichbrodt

Dag för präster/pastorer och teologer
på Överås i Göteborg
4 februari 2019
Vi får besök av Ärkebiskop Janis Vanags från
Lettland

Oashelg i Falun
15-17 februari 2019
Talare: Hans Weichbrodt och Berit Simonsson

Ledare: Lisa Lerman och Hans Weichbrodt

Berit Simonsson

Söndagens gudstjänst öppen för alla
www.livsvag.efs.nu. Hans Weichbrodt

Prästbön
10 december

Sjung lovsång till Herrens ära
Oasresa i Det Heliga landet
6-15 mars 2019

Edsvära
10 november

EFS-konferensen ”Livsväg”
Johannelund, Uppsala
5-7 oktober

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Youngsters

Hans Weichbrodt

Undervisning för pastoralteologiska
profilterminen, Johannelund i Uppsala
6 november
Förnyelsehelg i Misjonskirken
i Trondheim, Norge
9-11 november

Barnmöte i Kristianstad
5 oktober

Rydaholm
8 december
Berit Simonsson och Lisa Lerman

Prästbön
22 oktober

Youngsters

Hillsongs Bibelskola i Göteborg
15 oktober

Sv. Kyrkan i Sätila/Hyssna
7 december

Berit Simonsson

Lisa Lerman är nu anställd av Oas som
inspiratör med inriktning på lovsång
och tillbedjan! Hon kommer gärna
på besök till din församling och leder
lovsång i en gudstjänst, håller ett seminarium eller en Oasdag om tillbedjan,
träffar lovsångsteam och musiker.
Eller varför inte en kör- och lovsångsdag för era körer och lovsångsteam?!
Kanske längtar du som kyrkomusiker
efter att få växa i din uppgift att leda
församlingen i lovsång och tillbedjan?
Välkomna att höra av er till
Lisa tel. 0709 71 97 90,
lisa.lerman@oasrorelsen.se

Oas Familjedygn
6-7 april 2019
Succén från förra våren upprepar vi i vår
(dygnet blev då fullbokat).
Plats: Lärjungagården i Torestorp

Livets Ord i Landala Kapell, Göteborg
2 december
Hans Weichbrodt
Oasshopen
Lyssna på föredrag, läs en bok, sjung en lovsång. Cd-skivor, böcker och Lovsångspärmen och Tillägg kan beställas på www.oasrorelsen.se/oasshopen
eller via samordnaren Ingemar Henricsson, adress sid 4.

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Gud vill resa upp en armé

HöstOas på Åh Stiftsgård 27-28 oktober
För tredje året inbjuder Oas till detta dygn, från
lördag middag till söndag eftermiddag. Vi ser fram
emot dessa fullmatade dagar med temat:

När Gud, genom Carl-Eric Sahlberg,
reste tecknet St Clara församling till
Sveriges kristenhet jublade många,
men det har stannat därvid. Vår
övertygelse är att Herren vill mer,
inte minst genom att vi själva drabbats av en vision med Jesus i centrum
för slagna och brustna människor.
Visionen De Brustnas Camping
drabbade oss 2012 och nu 6 år senare
lever visionen starkare och djupare
än tidigare och alltfler har drabbats
av Den Helige Ande i vår gemenskap.
Våra gäster har hamnat i ”uppenbarelsetält” och bär fram profetior för
nationen som vi nu delger allt Guds
folk:

Gud vill resa upp en armé
av brustna människor
av det som inte räknas som
stridsdugligt av Kristi kropp.
Dessa skall älskas, godtas,
tränas och sändas ut i helig
strid, de ska gå i spetsen
för Herrens armé.
”Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han
skulle låta de visa komma på skam.
Och det som i världen var svagt, det
utvalde Gud, för att han skulle låta
det starka komma på skam. Och det
som i världen var ringa och föraktat,
det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det
till intet, som någonting var. Ty han
ville icke att något kött skulle kunna
berömma sig inför Gud”

Ett dygn vid Jesu fötter!
En del känner kanske igen temat från HöstOas
2017, vi har valt samma eftersom vi tyckte att det
så bra säger vad detta dygn är till för! Visst väcker
det längtan att få sitta vid Jesu fötter för att lyssna
till hans Ord och ta del av omsorgen genom Kristi
Kropp!

Bön är alltid viktigt men om Herren
ska få göra sitt verk och sända en
väckelse måste omvändelse ske i hela
Kristi kropp inte bara hos de brustna
och svaga. Vi tror att det är allvar nu
och att församlingen kallas med omedelbar verkan ut ur sömnaktighet,
ljumhet, fördomar och kärlekslöshet.
Herren vill förlösa tjänster och nådegåvor vid Kristi kors och endast där.
Tiden är inne!
MATS KOLLIND och
INGO SÖDERLUND
De Brustnas Camping

Arbetet bland barnen är också viktigt
Nu i höst är det 31 år sedan jag började arbeta som barnledare.
Först i några olika församlingar, men sedan början av detta
årtusendet i Oasrörelsen. Att arbeta med barn är inte alltid det
lättaste. Man måste vara flexibel, ha tålamod och ofta ha snabba
svar på tal. Men barnen ligger varmt på mitt hjärta och jag
älskar att få arbeta med dem!
Många gånger, genom åren, har det kommit välmenande personer som sagt att ”snart ska du se att du får arbeta med vuxna i
församlingen också” eller ”du borde väl läsa till präst”. Som om
det skulle vara bättre?
Jag kan förstå omsorgen, och många gånger skulle detta kanske
varit enklare. Vuxna människor gör kanske oftare som man
säger, men arbetet bland barnen är också viktigt. Inte viktigare,
men viktigt.
Att vänja barnen vid den väg de bör vandra i så unga år som
möjligt är viktigt. Då viker de ej av från den när de blir gamla.
Det står till och med i Bibeln, så det vill jag fortsätta att göra.
Heja alla oss som jobbar bland barnen
i våra kyrkor och samfund!
LENNART HENRICSSON
Youngsters

Han vill möta oss i gudstjänster, bibelundervisning,
seminarier, lovsång, tillfällen till bikt och personlig
förbön. Unna dig ett dygn vid Jesu fötter!
HöstOas 2018 handlar om kung David i Gamla
Testamentet och hans anmoder Rut som vi kan läsa
om i Ruts bok. Vi får se hur Herren handlar med
människor då, och vi kommer
att märka att Herren griper
in också i våra liv idag!
Hans Weichbrodt, Berit
Simonsson och Oasrörelsens
”husfolk” medverkar.

Fortbildningskurs
för präster, pastorer
och diakoner på Åh Stiftsgård
12-14 november
Biskop Lindsay Urwin kommer till denna fortbildningskurs och det är vi så glada för! Han har kommit
att betyda mycket för många! Sr Sofie från Rögle
kloster är också en av talarna och hon kommer att
undervisa om kroppens teologi. Det tror vi bli intressant och viktigt!
Oasrörelsens fortbildningskurs kombinerar god
teologisk kunskap med uppbyggelse och tillfällen till
personlig förbön, bikt och själavård.

Hopp, det är eftersmaken jag känner
efter sommarens läger
Under den vecka vi spenderade tillsammans med cirka
200 ungdomar på UMU-basen på Restenäs fick vi vara
med om mycket.
Under en av sommarens varmaste veckor, med en temperatur runt 30 grader, trängdes vi tillsammans i gympahallen morgon och kväll på möten med lovsång, undervisning och betjäning. Vi tackar Gud för de byggfläktar
som vi lyckades hyra in! Längtan efter att få berätta om
Jesus var så stark att många sprang fram för att anmäla
sig till outreach-kvällarna. Jag tror att vi alla både ledare
och deltagare kände oss både uppmuntrade, utmanade
och inspirerade efter den här veckan.
Vi fick se Gud hela både fysiskt och på insidan. Gud gör
verkligen mycket i Sverige på olika håll just nu och vi är
tacksamma för den del vi får vara i det. I en värld där
det finns mycket att oroa sig för, känner jag efter den här
veckan mycket hopp. Gud reser upp ungdomar till att
förändra vårt land och vår värld med Hans kärlek.
ALICE TERSMEDEN
UngdomsOas
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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.

”Rika tillfällen till personlig förbön, bikt och själavård!”
Så brukar vi beskriva en del av det
som händer under ett Oasmöte, vare
sig det gäller ett sommarmöte eller
någon av Oasrörelsen egna terminskurser.
När köerna till bikt, själavård och
personlig förbön blir långa under
ett Oasmöte så betyder det att Guds
Ord och Guds Ande är i rörelse. När
ordet förkunnas, så tror vi att Herren
själv är där och verkar i våra hjärtan
med sin helige Ande, det kan leda till
glädje men det kan också innebära
syndanöd. Bekymmer kan komma
i dagen som behöver själavård och
förbön - och allt detta sker ju för att
Herren själv vill komma med sin
tröst och förlåtelse.
Därför är vi särskilt glada, inte bara
åt köerna i mötesbyrån, utan också åt
köerna vid förbön, själavård och bikt!
BERIT SIMONSSON

Vid en kyrklig kurs ställdes efter ett
föredrag om bikten den frågan:
- Måste man gå och bikta sig, kan man
inte bara bekänna sin synd direkt för
Gud?
En präst svarade:
- Du får gärna bekänna hur du vill, men
om du vill höra ett svar då ska du gå till
bikt.
Och detta är så sant som det är sagt. Det
är svaret som är det viktiga i bikten.
Ofta lägger vi betoningen på bekännelsen, på det som den biktande säger. Att
man får prata av sig det som bekymrar.
Allt detta är naturligtvis riktigt och
viktigt och angeläget, men det verkligt
viktiga är att det finns en person som
talar i Guds eget ställe och med Guds
egen röst säger till dig
- Dina synder är förlåtna.
Hur kan man då veta att det är Gud själv
som förlåter när prästen/biktfadern ger
förlåtelse? Jo därför att Jesus efter sin
uppståndelse ger förlåtelsens gåva till
apostlarna när han på den första påskdagens kväll säger till dem
- Om ni förlåter någon hans synder så är
de förlåtna (Joh 20:23).

Många tror att bikt inte förekommer i
vår kyrka. Att det verkligen gör det är
kanske lättast se på ett Oas-möte där det
kan sitta 5-10 biktpräster med blå band
vid ena väggen. Men ”hemma” måste
man oftast ta kontakt med en präst och
boka tid.
Ofta uttrycker människor att dom helst
vill ha en biktfar som inte bor eller arbetar i närheten. För annars om man biktar
sig för en präst som man (ofta) kommer
att träffa igen så kommer prästen bara
att tänka på ens synder när man möts
igen. Det känns så pinsamt.
Men jag säger: det är inte sant. Oftast
glömmer prästen bara bort vad folk
säger i bikten om han överhuvudtaget
minns vem som biktat sig. Men om din
biktpräst möter dig igen, då kommer
han garanterat inte att tänka ”här är den
person som minsann gjort det och det”
utan här är en person som Gud har förlåtit. Kom ihåg det jag började med: det
är förlåtelsen som är det viktiga i bikten
och ”kärleken - Guds kärlek i förlåtelsen
- överskyler en myckenhet av synder”
1 Pet 4:8 (G:a bibelöversättningen).
Så, till bikt med språng.
Du ångrar dig inte!
TORBJÖRN LINDAHL

Mat på sju minuter
En av förmånerna med Oas sommarmöten är all den goda undervisning vi får,
genom Berit Simonsson, Hans Weichbrodt och andra förkunnare. För att få
behålla något av detta goda, när sommaren övergår i höst och vardagen tar
över hemmavid, så ser jag till
att få årets undervisning
med mig hem på CD eller
mp3.

Ofta har jag en Oas-Cd (eller mp3) på i bilen när jag kör - både längre och kortare
sträckor - och samma cd brukar få gå en
fem, sex, sju varv, tills jag blir trött och
”mätt” på den. Mer än en gång har Gud
använt undervisningen från Oasmötena,
under de 7 min det tar för mig att
köra till jobbet, för att ge ”mat
för dagen” och ofta, ofta är
det lilla avsnittet precis
vad jag behöver just då,

av uppmuntran, förmaning, tröst eller
maning, för att möta dagens utmanande
arbetsuppgifter och det jag personligen
kämpar med i livet. Det blir mat för både
hjärtat och tanken.
”Smaka och se att Gud är god. Han styrker den trötte, ger den kraftlöse mod.”
Ps 39:4, Jes 40:29
ÅSA WAHLSTRÖM

Kontaktuppgifter
Oasrörelsens ordförande

Inspiratörer Oasrörelsen

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

Oasrörelsens samordnare

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

/adressändringar

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

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

Inspiratörer Youngsters

Kontakt UngdomsOas

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

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

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

