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Regelbundet givande på ett nytt sätt
I förra Oasbladet skrev jag om Oasrörelsens ekonomi och det har
jag gjort många gånger. Ofta har jag uttryckt tacksamhet över att vi
med alla oasvänners hjälp har de pengar vi behöver för vår ganska
omfattande verksamhet.
Jag tänker också ofta på berättelsen om Abraham och Isak i
1 Mos. 22 och på ”berget där Herren förser” (vers 14 enligt Folkbibeln). Oas är också ett sådant berg! Herren förser Oas och Oas
förser genom sitt tjänande. Det är min förhoppning att Oas i många
år framöver skall fortsätta att förse Svenska kyrkan, andra samfund
och alla som törstar med andlig uppbyggnad och förnyelse.
Tänk om vi kunde hitta ett nytt sätt att be för Oas och ge
till Oas så att åtminstone en del av kollekten på våra stora sommarmöten kunde få gå till annat än verksamheten året som ligger framför.
Vi skulle t.ex. kunna sänka deltagaravgifterna på mötena och ibland
låta kollekten gå till angelägna ändamål som våra talare representerar.
Tänk om det minskade givandet i form av autogiro kunde ersättas av

annat regelbundet givande.
Tänk om många av oss oasvänner bestämmer oss för att varje söndagskväll, t.ex. kl. 20.30, samtidigt i många hem i vårt land be för Oas
och även via Swish ge till Oas. En ny regelbunden bön och ett nytt
regelbundet givande! Jag tror faktiskt att vi skall prova detta.

Vi börjar ”BE och GE” söndagen den 16 december.
Mer om detta i bönebrev, på Facebook och Instagram.
Jag vill avsluta dessa rader med att önska er alla en God Jul och
ett Gott Nytt År! Jag hoppas på ett år där Herren på många olika sätt
förser oss alla med sitt goda.
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

Prästbön
10 december
Hillsongs Bibelskola i Göteborg
10 december
Hans Weichbrodt

Youngsters large i Korskyrkan Borås
16 december
Nyårskonferens, PTL Ministries
Arken, Värnamo
31 december
Hans Weichbrodt

Förnyelsehelg, Equmeniakyrkan, Ljung
11-13 januari
Hans Weichbrodt

Ekumenisk bönevecka, Laxå
12 januari
Lisa Lerman

Frimodig Kyrkas arbetskonferens
i Berlin
14-15 januari
Hans Weichbrodt

Youngsters midi i St Pauli, Göteborg
17 januari
Ekumenisk Förnyelsehelg,
Saint John, Kanada
18-20 januari

Två systrars församling i Kalmar
3 februari

Ekumenisk Helg, Ydre
16-17 mars

Lisa Lerman

Hans Weichbrodt

Samling i Vasa församl.hem, Göteborg
3 februari

Oaskväll i Sollyckans kyrka i Varberg
”Natt, gryning, soluppgång”
17 mars

”En modig Kyrka i en modlös tid”
15.00 Ärkebiskop Janis Vanags från Lettland
16.30 Kaffe
18.00 Mässa i Kyrkan, Pred Äb Janis Vanags
se text nederst denna sida
Alla varmt välkomna, ingen anmälan behövs.
Föredrag och predikan tolkas.

Samling för präster och pastorer på
Överås, Göteborg
4 februari
”Fortsätt att kämpa för den tro som en gång för
alla har överlämnats åt de heliga” Judas brev 1:3b
10.00 Kaffe
10.30 Ärkebiskop Janis Vanags från Lettland
12.30 Lunch
14.00 Hans Weichbrodt, Berit Simonsson
15.30 Kaffe
16.30 Ärkebiskop Janis Vanags
se text nederst denna sida
Lunch, kaffe, 400:Anmälan: ingemar.henricsson@oasrorelsen.se

Kvinnodag på Örtagården
9 februari
Berit Simonsson

EFS Alingsås
9-10 februari

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Svenska kyrkan Osby
19 januari

Södermalmskyrkan, Stockholm
11-13 februari

Berit Simonsson

Lovsångsgudstjänst Rolfstorps kyrka
20 januari
Lisa Lerman

Proclaim Conference
Saskatoon, Kanada
22-23 januari

Hans Weichbrodt

Inspirationsdag, “Trons Sköld”
Örnsköldsvik
14 februari
Hans Weichbrodt

Barnledarkonferens i Uppsala
15-17 februari

Hans Weichbrodt

Oasis Canada - en luthersk förnyelserörelse i Kanada
24 januari

Oashelg Falun
16-17 februari

Hans Weichbrodt

Talare: Hans Weichbrodt och Berit Simonsson

Canadian Lutheran Bible Institute,
Camrose, Kanada
24 januari

Youngsters mini
med Brålanda församling
22-24 februari

Hans Weichbrodt

Tjustkonferensen, Västervik
1-3 mars

Break Forth Conference,
Edmonton, Kanada
25-27 januari

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Oaskväll i Sollyckans kyrka i Varberg
27 januari
”Att lita på Gud - tillit och förtröstan”
Jacob Stille

Oasdag i Svenska kyrkan, Klädesholmen
2 februari
Hans Weichbrodt

Youngsters large i Kyrkhult
3 mars
Sjung lovsång till Herrens ära
i Det Heliga landet
6-15 mars
Ledare: Lisa Lerman och Hans Weichbrodt

Frimodig Kyrka i Skara stift
9 mars
Berit Simonsson

Berit Simonsson

Kyrkodag, Svenska kyrkan Tegneby
24 mars
Hans Weichbrodt

Åredalens folkhögskola, Hålland
25-26 mars
Hans Weichbrodt

Öppet kvällsmöte,
Åredalens folkhögskola, Hålland
25 mars
Hans Weichbrodt

Storsamling i Ljungby församlingshem inför sommarens Oasmötet
28 mars
Oas årsmöte på Lärjungagården
5-6 april
Oas Familjedygn
6-7 april
Succén från förra
våren (som blev
fullbokat) upprepar vi i vår.
Plats: Lärjungagården i Torestorp.

OAS FAMILJEDYGN

Lärjungagården 6-7 april

2019

Ett dygn för familjer, där
både barn och vuxna får
ta del
av bibelundervisning, gudstjä
barnmöten och det blir tillfälle nst, lovsång, lek,
n till personlig förbön.

Medverkande: Alf B Svensso
n, Sr Inger, Hans Weichb
rodt,
Berit Simonsson, Lennar
t Henricsson, Hanna
Simonsson & Youngsters,
Lisa Lerman m.fl.

Incheckning lördag
kl 9.00 - 11.00 med kaffe,
hoppborg m.m.
Första samlingen kl 11.00.
Avslutas med kyrklunch
kl 12.30 på söndagen.

Pris, kost och logi:
690 kr för vuxen. Gratis
för
barn upp till 14 år.
345 kr för ungdom 15-18
år.

Mötesavgift: 200 kr för vuxna.
40 kr för barn och ungdom
.

Progr am och anmäl an:
www.o asrore lsen.s e

Anmälan:
www.oasrorelsen
.se

Pingstkyrkan, Mölndal
19 april
Hans Weichbrodt

Förnyelsehelg i Kiruna
26-28 april
Hans Weichbrodt, Sebastian Stakset och
Carl-Gustaf Severin

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.

Oasrörelsen får
besök av Ärkebiskop
Janis Vanags
i Göteborg
3 och 4 februari
Janis Vanags är ärkebiskop i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka som är den största och
äldsta lutherska kyrkan i Lettland. En Kyrka
som varit utsatt för mycket förföljelse innan
religionsfrihet 1988 återinfördes i landet. En
kyrka som har erfarenhet av att bevara sin
frimodighet under hårt tryck.

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Sommarens Oasmöte
blir i Ljungby i Småland!
Vecka 30 - från tisdag 23
till lördag 27 juli
Oasrörelsen har fått ett
fantastiskt fint välkomnande både av Ljungby kommun och av alla församlingar på orten vilket är väldigt
roligt! Förväntan är stor!
Redan nu kan man gå in på Ljungby kommuns hemsida, där finns tips om boende i och kring Ljungby.
Listan fylls på efterhand, så hittar du inget boende
just nu som passar dig, så försök igen om ett litet
tag. Ljungby kommun arbetar mycket på att lösa
logifrågor för Oasmötets deltagare. Där finns också
förslag på vad man kan se och göra i trakten!
Oasrörelsen håller nu på att planera mötet och man
kan allteftersom läsa om det på hemsidan. Det blir
som tidigare år Helandegudstjänst och Stillhetens
Oas, talare som är klara är Kardinalen Anders Arborelius, Thomas Sjödin, sr Sofie, Bishop Andrew Watson, Sebbe Stakset, våra egna Hans Weichbrodt och
Berit Simonsson och seminarierna blir fler och fler.
UngdomsOas kommer detta år att vara tillsammans med oss andra i Ljungby, och där finns också
Youngsters förstås.
Det är glädjande med goda talare och fina seminarier, det är också väldigt roligt med själva förberedelserna, med alla frivilliga som vill vara med och
hjälpa till. Skulle du som bor i närheten av Ljungby
vilja vara med i någon av alla våra arbetsgrupper
som förbereder olika delar av Oasmötet så hör av
dig till ingemar.henricsson@oasrorelsen.se
Vi människor planerar, vi tror också att Herren har
sin avsikt med vårt kommande Oasmöte, därför är
vårt böneämne att detta Oasmöte i alla avseenden
ska få bli så som Herren har tänkt! Vad gärna med
oss och bed för det!

Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!
Mina första månader i den utökade tjänsten som
inspiratör med inriktning på lovsång, har varit
intensiva och härliga!
Så fint att få komma ut till olika delar av landet och
träffa syskon och tillsammans tillbe Herren! Har
bl. a. varit i Umeå, i Leksand och på Klädesholmen.
Vi bor på olika orter, talar olika dialekter, men förenas i kärleken till Herren!
Någon har sagt att lovsång är den kristnes hemspråksundervisning! När vi lovsjunger Herren så
stämmer vi in i den himmelska sången som ständigt
pågår i himlen, den plats som är vårt hemland och
dit vi är på väg! Därför känner vi också igen, trots
våra olika ”dialekter”- musikaliskt och i uttryckssätt, tonen, ”språket” från vårt hemland - lovsången
till Herrens ära!!
6-15/3 2019 är du så välkommen att åka med till
Israel! Det blir en resa med inriktning på lovsång
och tillbedjan! Info finns på Oas hemsida.
Varmt välkommen!
LISA LERMAN

”Youngsters large” i Söderköping
Pingstkyrkan i Söderköping hade en vision där de ville nå människorna
utanför kyrkväggarna. Någon hade tipsat om att Youngsters kunde
komma, och här kan man läsa om hur det hela gick till.
Innan vi i Youngsters gör ett stort barnmöte/barnkonsert så vill vi gärna åka och träffa de som arbetar med barnen i församlingarna på orten.
Så första dagen efter semestern satte vi (Läs Hanna och Lennart) oss i
bilen och åkte till Pingstkyrkan i Söderköping. Där träffade vi dem som
arbetar bland barnen i församlingen. Vi hade en fin kväll. Vi berättade
om hur vi arbetar och om vad vi ser Gud gör bland de unga i Sverige.
Nästa dag hade vi fått löfte om att besöka några skolor. Vi gjorde korta
besök i klasserna F-6. Vi berättade om hur man skall vara som kompis
med utgångspunkt från gyllene regeln. Vi sjöng någon sång med barnen och sedan bjöd vi in dem till en gratis rockkonsert på deras skola.
Vi fick en mycket bra kontakt med både lärare och elever. Vi delade ut
en handaffisch och innan vi gick så gjorde vi ”high five” med barnen
varpå vi åkte vidare till nästa skola.
Ca 10 dagar senare kom vi tillbaks till Söderköping. Denna gång var
lastbilen fullastad och hela teamet var med i bussen. Det är en stor apparat när vi ska iväg med allt. Vi är många. Det är chaufförer, tekniker,
musiker, dansare m fl. Men det fina är att alla vet vad som skall göras
och vad som gäller. Själva konserten är på ett sätt sekundärt. Bak på
vår buss står det ”Vi har något att säga” Och det är just det som det
handlar om. Vårt sätt är att göra det med sång, dans och mycket annat.
Vi berättar om Guds enorma kärlek och att vägen dit går genom Jesus.
Så visst har vi något att säga?!
Så när alla barn lekt klart bland hoppborgar och annat som vi satt upp
utanför, så bjöd vi in alla och konserten kunde börja. Denna gång kom
ca 250 personer till idrottshallen där vi spelade. Niklas och de andra
från pingstkyrkan sa att de flesta var ”nya” ansikten.
Under konserten spelade vi många enkla ”Jesuslåtar”. Det är mycket
dans och skoj och självklart hade vi någon
form av Bibelberättelse. För det är ju Jesus
allting kretsar kring på våra barnmöten.
Efter konserten bjöd pingstkyrkan på fika
utanför och vi alla försökte att mingla runt
bland barn och vuxna. För Niklas och hans
församling var det ett gyllene tillfälle att
bjuda in till deras kyrkas olika aktiviteter.
För oss återstod att packa ihop och sedan åka hem mot Varberg igen.
Tänk så bra, att Niklas och co lyssnade in och fullgjorde sin vision så
att alla dessa fick höra om Jesus. Nu får vi med spänning se vad som
händer med alla som fick lyssna
till det som vi hade att säga…
LENNART HENRICSSON
Youngsters

I UngdomsOas jobbar vi just nu
inför två saker
Det ena är sommarlägret som vi i år ser fram emot att kunna genomföra på samma plats som vuxenkonferensen och Youngsters.
Det andra är ett ledarträningsdygn den 26-27 januari i Burås-kyrkan
i Göteborg. Där vill vi samla människor som varit eller som vill vara
ledare i UngdomsOas och övriga ungdomsledare för att tillsammans
lovsjunga, be och söka Gud. Vi kommer också få undervisning och ta
tid att ta emot från Gud samt att umgås med varandra. Vi tror att Han
har mycket gott för oss denna helg.
Tipsa gärna unga människor i din närhet om detta evenemang och be
att det får bli till välsignelse och förlösa Guds liv
till den unga generationen.
GUSTAV BÄCKSTRÖM

oas

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.

Under-visning
Jag kan fortfarande beröras av vad jag
hörde en tonårig flicka sorgset säga i
radio för många år sedan: ”Ingen har
berättat för mig om Gud och Jesus”. En
sorg inte bara för henne.
Undervisning är en av de fyra aspekterna av Svenska kyrkans grundläggande
uppgift. De andra tre är gudstjänst,
mission och diakoni. Det handlar alltså
inte, som man ibland kan få höra, om
fyra grundläggande uppgifter utan om
en - med fyra aspekter.
En bra bild för att komma ihåg detta är
att tänka sig uppgiften placerad i mitten av ett rum och sedan se på den från
rummets fyra hörn.
Om vi ställer oss i undervisningshörnet,
hur ser då uppgiften ut?
Kyrkan ska visa på Jesus, vad han gjort
för oss och hur han vill att vi ska vara
i förhållande till Gud och till varandra.
Det är glädjefyllt både att upptäcka
sådant man inte visste och att lära ut.
Kyrkans undervisning ska ”vara ofördärvad, värdig, sund och oantastlig”
som aposteln Paulus skriver i brevet till
Titus, den förste biskopen på Kreta.
Undervisningen ska alltså vara

- ofördärvad. Den ska vara ren och klar,
inte uppblandad med främmande läror.

- värdig. Det handlar om den Helige och
om heliga ting. Vi får likt Mose inför
den brinnande busken ta av oss skorna bildlikt talat!

- sund. Det finns en glädjefylld friskhet
och sundhet i Guds ord som vi inte får
solka eller besmitta.

- oantastlig. Den ska inte kunna beslås
med dunkla motiv, falskhet och manipulation. I vår tid är kravet på äkthet stort.
Vi avskyr fake news.
I Bibeln finns många exempel på sådan
undervisning, främst av Jesus. Han
möter människor i ögonhöjd och tar
bilder och liknelser ur deras vardag.
Han väjer inte för det skarpa eller svåra
men talar med ömsinthet. Apostlarna
följer i hans spår. Och efter apostlarnas
tid har förkunnare och lärare fortsatt i
snart 2000 år.
Ibland har det spårat ur, undervisningen
har kommit på villovägar. Men Gud
har bevarat sin kyrka. Det osunda och
fördärvade har för en tid förvillat en del
men den sunda läran har överlevt.

”

Bibeln innehåller det
Gud uppenbarat för oss

”

Det är tryggt att veta att Bibeln innehåller det Gud uppenbarat för oss. Vi
behöver inte spekulera eller gissa.
Bibeln visar på många ögonvittnesskildringar av under. Det är under-visning.
Sker under än idag? Ja, en biblisk
undervisning och förkunnelse kan med
den helige Andes hjälp leda till ett stort
under: att en gudsfrånvänd människa
blir gudstillvänd!
Kristen undervisning har länge varit
en bristvara i Sverige. Jag upplever att
det idag finns ett stort sug efter att få
veta mer om kristendom och kristen
tro. Även om bakgrunden ibland är
sorglig är längtan efter kunskap mycket
glädjande.

Oasrörelsen har ju varit beundransvärd
i sin uthållighet i att ge god undervisning i trohet mot Bibeln. Det har avhjälpt brister för många människor från
olika håll i landet.
Men vi måste i församlingarna bli ännu
bättre på att erbjuda undervisning i
lära-känna-grupper, pröva-på-grupper,
bibelstudiegrupper och allt vad det kan
kallas. Berätta för körmedlemmar vad
det är de sjunger om. Få fler att delta i
konfirmandundervisning och barngrupper. Ge god undervisning i själavårdande predikningar.
Detta har värde för livet på jorden och i
evigheten.
Vi får be med Lars Johan Nyblom, som
var kyrkoherde i Spekeröd i Bohuslän i
slutet av 1800-talet:
Ditt rike bland oss främja,
giv endräkt, frid och sämja,
o Gud, omkring ditt ord.
Giv din betryckta kyrka
nytt ljus och liv och styrka,
och hjälp i nåd din svaga hjord.
Sv. psalm 513
HAKON LÅNGSTRÖM

Gåvor till Oasrörelsen kan sättas in på
pg 79 08 90-8
eller Swish 1234 123 840
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
Ekhagegatan 11
441 44 Alingsås
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
Musselvägen 27 B
432 75 Träslövsläge
0735-44 00 25
hanna.simonsson@oasrorelsen.se

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

