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Vikten av oaser
De första kristna kallades de som var på ”Vägen”. Trons liv är en rörelse framåt.
Målet är evigheten. Emellanåt går vägen i karga trakter. Då är det välkommet och
nödvändigt med oaser. Det är en bild för Oasrörelsens kallelse i svensk kristenhet.
Ibland säger jag att Oasrörelsens mål är att inte behöva finnas, att livet ska flöda
i församlingar i hela vårt land så att inget mer behövs. Men jag tror inte det
fungerar så.
Gamla testamentets folk vandrade upp till Jerusalems tempel tre gånger per år för
att vara i Guds närhet. Vi kristna har vårt dagliga andaktsliv, våra gudstjänster en
eller några gånger per vecka. Ett par gånger om året kan vi behöva söka Guds närhet
tillsammans med andra. Det kan vara t.ex. genom en retreat, spännande bibelkurs
eller ett Oasmöte.
För mig var det törsten som ledde mig till Oas. Jag kom in i kyrkans sammanhang
i den goda östsmåländska mixen av högkyrklighet och karismatik. När jag flyttade
till Göteborg i början på nittiotalet så frågade jag en god vän om det fanns något
liknande på västkusten. Han pekade på Oasrörelsen och sedan dess har det varit
ett av de sammanhang där jag hämtar kraft och inspiration.
Nu har jag fått förtroendet att vara ordförande i Oas, en uppgift jag tar mig an med
bävan och glädje. Kanske kommer mitt engagemang för levande och missionerande
församlingar att märkas i hur Oas utvecklas under mitt ledarskap. Men viktigast är
att Oas förblir troget den kallelse vi tror Herren själv har gett vår rörelse, på ett
sätt som landar i den här tiden.
Därför ber jag er att be för mig och för övriga i styrelse och anställda. Jag ber er
också fortsätta (eller börja) regelbundet stödja Oas med gåvor. Hittills har Oas alltid
fått vad vi behövt, men det sker inte utan bön och att människor ger. Håll utkik i
detta Oasblad efter hur du kan bli regelbunden givare.
Så vill jag å hela Oasrörelsens vägnar säga ett varmt tack till vår avgående
ordförande Jan Hallquist för hans gedigna arbete i styrelsen. Tack Jan!
All välsignelse!
BJÖRN GUSMARK

ordförande

FÖRNYELSE EVANGELISATION ENHET

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

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

Bergslagskonferensen, Lindesberg
30 maj

Tältmöte Elim i Hackvad
18 augusti

Hans Weichbrodt

Lisa Lerman

King of Kings, ekumenisk ledarkonferens i Örnsköldsvik
31 maj-2 juni

Oas besöker skolor i Söderköping
20 augusti
Lennart Henricsson

Hans Weichbrodt

Tältmötesvecka i Piteå
21-25 augusti

Jerusalem Prayer Breakfast,
Jerusalem, Israel
4-6 juni

”Det finns Hopp”. Sebbe Stakset, Carl-Gustaf
Severin och Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Youngsters large i Söderköping
24 augusti

Sverigebönen på nationaldagen
i Pingstkyrkan i Varberg
6 juni

Youngsters large i Stockaryd
25 augusti

Lisa Lerman

Messianska församlinen i Asdod, Israel
7 juni
Hans Weichbrodt

Ekumenisk förnyelse- o. outreachhelg,
Borgholm, Öland
15-16 juni
Hans Weichbrodt

Youngsters spelar
i Liatorp på fotbollsläger
18 juni

Youngsters midi i Centrymkyrkan, Falun
31 augusti - 1 september
Möteshelg Sommarhemmet Sundet,
Dörarp
31 augusti - 1 september

Hans Weichbrodt

Sandeslätts kristna församling
i Angered, gudstjänst på Folkets Hus
i Hammarkullen
23 juni

Förnyelsehelg i Moholm
7-8 september
Hans Weichbrodt

Bönedag inför riksdagens öppnande
Klara Kyrka, Stockholm
9 september

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Tältmötesvecka i Sävsjö
3-7 juli

Bibelskolan, Klara Kyrka, Stockholm
10 september
Hans Weichbrodt

Kyrkhelg i Kareby, Finland
13-15 september
Hans Weichbrodt

Ledarlunch för Svenskyrkliga ledare
inför tältmötesveckan ”Det finns Hopp”
i Stockholm sommaren 2020
18 september

Oasmöte i Ljungby
23-27 juli

Hans Weichbrodt

Tältmötesvecka på Tjörn
7-11 augusti
”Det finns Hopp”. Sebbe Stakset, Carl-Gustaf
Severin och Hans Weichbrodt

Gruppmöte inför Kyrkomötet
30 september
Kyrkomötet i Uppsala
1-4 oktober
Oashelg i Leksand
5-6 oktober
Oashelg i Umeå
11-12 oktober
se sid 3

Youngsters large i Gullbranna
13 oktober

13.30 Undervisning och lovsång. Fika
16.00 Undervisning, lovsång och betjäning.
Berit Simonsson

Israels Vänners sommarkonferens
i Värnamo
28 juni

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Prästbön i Göteborg
2 september

Hans Weichbrodt

OASEs sommarkonferens
i Fredrikstad, Norge
12-13 juli

Mansdygn på Örtagården
27-28 september

Oasdag på Klädesholmen
19 oktober

Youngsters midi i Jörlanda
8 september

”Det finns Hopp”. Sebbe Stakset, Carl-Gustaf
Severin och Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Lisa Lerman

Youngsters mini är med på
Apelvikshöjds familjedag
7 september

S:t Jakobs Kyrka, Göteborg
20 juni

Troens Ords Bibelskola i Sarpsborg,
Norge
26 september

Missionsdag i Växjö Domkyrka,
EFS i Sydöstsverige i samverkan med
flera andra församlingar i Växjö
21 september

Israels Vänners Konferens i Tel- Aviv,
Israel
21-22 oktober
Hans Weichbrodt

Klara Kyrka, Stockholm
25 oktober
Hans Weichbrodt

OAS ISRAEL- RESOR

Lilla Pilgrimsresan till Israel

16-23 november

Ledare: Anders Julander

Lilla Pilgrimsresan till Israel, andra delen

16-23 november

Ledare: Björn Gusmark

Stora profetresan till det Heliga Landet

22-30 november

Ledare: Hans Weichbrodt, Björn Gusmark
och Jan Sköld

Sjung lovsång till Herrens ära i det Heliga Landet

3-12 mars 2020

Oas Lovsångsresa. Ledare: Lisa Lerman och
Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Info och anmälan: King Tours info@kingtours.se
www.kingtours.se tel 0431-830 89

Lisa Lerman

Youngsters large i Tranemo
22 september

Oasshopen

Roslagskonferensen i Alunda
17-18 augusti

Israels Vänner i Karlskrona
22 september

Gemenskapsvecka på Broddetorp
17-18 augusti

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Lyssna på föredrag, läs en bok, sjung en
lovsång. Cd-skivor, böcker och Lovsångspärmen kan beställas på www.oasrorelsen.se/
oasshopen eller via samordnaren
Ingemar Henricsson, adress sid 4.

Ytterligare info om Oassamlingar: www.oasrorelsen.se

Hon upplevde
ett tilltal om Oasmöte i Ljungby

HöstOas i Umeå

Tryggare kan ingen vara !?

Tänk om sommar-Oas 2019 kunde
hamna i Ljungby i den nybyggda
arenan! Den tanken slog Ljungbykvinnan Lena Jeppsson Råsbrant
när hon förra året besökte Oasmötet
i Varberg.

kl. 14-16 ”…till att ge er en framtid och
ett hopp” - hur förmedlar vi trygghet
och hopp till en generation som nästan
har gett upp? Präst- och pastorssamling, Grisbackakyrkan.

En helg om trygghet i en orolig tid
Fredag 11 oktober

Ju mer hon tänkte på det desto mer
insåg hon att det faktiskt skulle kunna
fungera. Den nybyggda arenan fanns
och i närheten av den gott om lämpliga
lokaler för kringaktiviteter.

ledningen. Fast Lena vågade inte. Hon
hade visserligen varit med på Oasmöten
i många år, men kände egentligen inte
direkt någon i ledningen personligen.
Hon tvekade. Tänk om det inte var rätt.

Och tanken släppte henne inte. Varenda
dag, varenda morgon och kväll, hela dagarna under Oasmötet tickade tanken
på insidan och blev som eld i hennes
hjärta. Till och med på badstranden,
berättar hon för Världen idag. När de
andra solade och hade det skönt hade
hon ingen avkoppling alls.

Då kom det ett bibelord till henne:
”Herren har inte gett dig modlöshetens
ande utan kraftens ande”.

- Det var ju inte bara att gå fram och
säga: Hej, jag tänkte ni kunde komma
till Ljungby!
Men tanken ville inte släppa och näst
sista dagen sade hennes man att hon
skulle ta mod till sig och prata med

Mitt under lovsången på kvällsmötet
den dagen gick hon fram och talade
med Ingemar Henricsson och Berit
Simonsson i ledningsteamet för OAS.
- Efter att jag gjort detta släppte elden
och jag fick frid, säger Lena Jeppsson
Råsbrant, som nu är i full gång med
att hjälpa till i det stora förarbetet
för sommarmötet här i Ljungby.

Ur ”Världen idag” 5 april 2019

Lena Jeppsson Råsbrant berättar att
hon pratade med sin man om saken,
undrade vad hon skulle göra med detta.

- Och så fick jag där och då bestämma
mig för ifall jag ville ställa mig i kraftens ande till förfogande och tjänst,
bestämma ifall jag ville gå med budskapet, säger hon.

kl. 19 ”…till att ge er en framtid och
ett hopp” - vad då för framtid? Finns
det verkligen hopp för mig? För världen? Vad är det egentligen Gud har på
gång för oss?
Öppningsmöte i Grisbackakyrkan,
Hans Weichbrodt.

Lördag 12 oktober
kl. 8.30 Morgonmässa i Vasakyrkan.
kl. 10-12 Var har du din skatt och ditt
hjärta? - om att ”inte bygga sitt hopp på
något så osäkert som rikedom” (1 Tim
6:17) Hans Weichbrodt, Vasakyrkan.
kl. 14-16 ”Saliga är de som bor i ditt
hus, de lovar dig ständigt” (Ps 84:5)
Berit Simonsson och Lisa Lerman,
Vasakyrkan.
kl. 19 Tryggare kan ingen vara!
Förbönsgudstjänst med undervisning
av Berit Simonsson, Vasakyrkan.
Tillfälle till bikt, lovsång, samtal och
gemenskap. Inga avgifter, kollekt till
Oas-rörelsen.

Barnens tro skall vara en levande tro

Tacksamhet

”Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av
från den när han blir gammal” Ords 22:6

En sak som jag reflekterat över den senaste tiden

Det är så sant som det är skrivet. Dessutom står det ju i Bibeln!!

och torrt, i medgång och motgång. Det befriar och

Det är verkligen viktigt att även barnen får höra Evangeliet
redan som små.

mot bitterhet och självömkan. När vi lyder Gud och

är vilket starkt vapen tacksamhet är. Både i vått
ger glädje. Inget annat är ett lika bra botemedel
tackar honom för det han ger så gör det OSS gott.

Men vi vill ju inte att de ska tro på Gud på samma sätt som barn
kan tro på tomten eller på tandfen. Nej, vi vill ju att barnens tro
skall vara en levande tro. En tro där man inte bara lärt sig om
profeter, änglar och skeppsbrott, utan också får erfara att Gud
är en personlig Gud. Att Jesus verkligen älskar och är närvarande. Här får vi alla hjälpas åt. Föräldrar, faddrar, församling och
vänner. Det kan också vara viktigt att barnen får träffa andra
som tror. Kanske på läger eller i andra sammanhang.

Gud är så härligt paradoxal!

Dagens tips:
Ta med dig dina barn eller barnbarn till Ljungby vecka 30
i sommar. Där finns Youngsters. Youngsters är bra för barn!
(Barn 0-14 år är gratis
)

vitt moln mot en blå himmel. Att hjärtat slår. Stora

J

Vi i planeringsteamet för sommarlägret är så
tacksamma för att kommunen i Ljungby ordnat ett
stort och bra kök i Sunnerbogymnasiet där vi också
kommer sova. Redan har 99 ungdomar anmält sig!
Även det något vi tackar Gud för.
Små saker, som att hinna med bussen eller se ett
saker, som att Gud givit sin Sons liv för vår skull
och fört oss från mörker till ljus.
…”Och låt er tacksamhet flöda över.” - Kol 2:7b

LENNART HENRICSSON

LISA LINDHE

Youngsters

UngdomsOas

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.
Med detta Oasblad bifogas inbjudan för HöstOas på Åh Stiftsgård.

Det finns hopp!
För knappt ett år sedan satt jag hemma
en helt vanlig dag vid mitt köksbord. Det
var förmiddag och jag var rejält trött och
satt och smuttade på mitt morgonkaffe.
Jag satt med Bibeln framför mig och
bläddrade förstrött genom ett antal sidor.
Vanligtvis brukar jag läsa Bibeln enligt
en viss ordning där jag läser Bibeln från
pärm till pärm över ett år eller mer. Det
innebär att jag varje dag fortsätter att
läsa där jag slutade dagen innan.

han då var anställd), hade han plötsligt
sett framför sig hur ett väldigt tält
hade fyllts, mestadels med människor
som inte var kristna. Inne i tältet hade
de kommit till tro på Jesus! Sebbe delade vidare att detta hade fått honom
att tro att han fått en kallelse från Gud
att genomföra ett antal tältmöten i
Sverige, med syfte att många, många
skall få lära känna Jesus och ta emot
hans förlåtelse och frälsning.

Denna förmiddag bestämde jag mig
av någon anledning för att inte börja
att läsa där jag ”skulle”. Istället var
det som att Bibeln ”föll upp” på Jesaja
kap. 54 och jag började läsa: ”Jubla du
ofruktsamma, du som inte har fött barn!
Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du
som inte har haft födslovärkar, för den
ensamma har många barn, fler än den
som har en man, säger Herren. Utvidga
platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör
dina tältlinor långa och dina pluggar
starka, för du ska breda ut dig åt både
höger och vänster. Dina avkomlingar
ska få hedningar som arv och på nytt
befolka ödelagda städer.”

Han fortsatte att dela hur flera som
kallats in att stå med honom i tältmötessatsningen hade fått ett tilltal att göra
det genom att läsa början av Jesaja kap.
54. När han sade det började jag få gåshud. Jesaja kap. 54 var ju Bibeltexten
som jag själv läst, någon minut innan
Sebbe ringde! Han frågade mig vidare
om jag vill stå med i ledningen för hela
denna satsning och jag började kraftfullt att misstänka att kanske även jag
var kallad att finnas med på ett hörn.

Snart efter att jag läst detta ringde
Sebbe Stakset mig. Sebbe är en f.d.
tungt kriminellt belastad person som
på ett dramatiskt sätt har kommit till
tro på Jesus. Denna förmiddag ville han
dela en vision som han trodde var från
just Jesus och som fått hans hjärta att
brinna. Under ett praktiskt info-möte
hos Frälsningsarmén i Stockholm (där

”

Många, många skall få lära
känna Jesus och ta emot hans
förlåtelse och frälsning

”

Namnet på hela satsningen är: DET
FINNS HOPP och det är fascinerande
att se hur denna vision mer och mer
har ”rullats ut” och tagit form under
det senaste knappa året. Det har varit
oerhört uppmuntrande att ta del av hur
många kristna redan har valt att ställa
sina nådegåvor och/eller sina resurser
till förfogande. Det handlar om allt
ifrån hur vissa gett av sin tid och kraft

för att vara t.ex. projektledare, till hur
ett lastbilsföretag har valt att helt gratis ställa två lastbilar till förfogande för
att transportera runt det väldiga tältet,
som kan rymma 3 500-5 000 personer!
Under tältmötena kommer även ett
antal ”nykristna” få bära fram sina vittnesbörd och jag tror att det kommer att
sätta ett djupt avtryck hos många. Ett
sådant vittnesbörd kommer från Linn:
”Jag var hemlös och missbrukare som
åkte in och ut på psyket och beroendemottagningen. En kväll skulle jag ta
mitt liv men på vägen hamnade jag på
ett möte som förvandlade allting. Idag
är jag fri, lycklig och älskar livet”.
Vi som står med i denna satsning bär
med oss en bön att tältmötena skall
få leda till att många, många får lära
känna Jesus Kristus och hans befriande
och förlåtande kraft! Vi är så tacksamma om du vill stå med oss i bön.
Mer info om denna satsning finns på
www.heartofevangelism.com
HANS WEICHBRODT
Inspiratör i Oasrörelsen

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

Inspiratörer Oasrörelsen

Björn Gusmark
Briljantvägen 18
442 60 Kode
0702-99 77 58
bjorn.gusmark@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

Organisationsutvecklare Oas

Kontakt UngdomsOas

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

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

Inspiratör Youngsters

Gustav Bäckström
Gröndalsgatan 9b
412 62 Göteborg
0706-04 38 51
gustav.backstrom@ungdomsoas.se

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

Oasrörelsen vill ge Guds Ord
till Sveriges folk!
Bli en del av bärarlaget till Oasrörelsen

Som Oasgivare får du:
 Inspirerande nyhetsbrev 4 ggr/år via e-post
 Frukostmöte 1 gång per år tillsammans med Oas anställda
och styrelse

 Ditt givarskap kan ge din församling/sammanhang

Oasrörelsen är en karismatisk rörelse med rötterna
i Svenska kyrkan med en vision och kallelse att ge Guds Ord
till Sveriges folk!

10 % rabatt vid besök av Oas inspiratörer 1 gång per år,
vuxen/ung/barn.

 10 % när du handlar på bokhandeln Arken
 10 % när du handlar på nätbutiken me and my house store

För att göra detta möjligt behövs din gåva!
Oasrörelsen får inga bidrag utan bärs enbart genom givande.
Många av er ger redan, men om alla vi 2000 som får Oasbladet

När du anmält för att bli givare får du ett mail med lösenord till våra

börjar ge (eller ökar med) 50 kr i månaden, så skulle vi tillsammans

samarbetspartners, och ytterligare information om nyhetsbrev m.m.

bidra med hela 100.000kr extra till Oasrörelsen varje månad!

Är du redan regelbunden givare så kontaktar vi dig framöver,

Som månadsgivare och genom era gåvor bär vi hela Oasrörelsens,

men har du inte meddelat dina adressuppgifter så gör gärna det

VuxenOas, UngdomsOas och Youngsters,

så snart som möjligt.

arbete och kallelse tillsammans.

Klipp, vik, tejpa ihop och posta.

Steg 1

Eller maila dina svar till:
ingermar.henricsson@oasrorelsen.se

Namn:

Läs om Oasrörelsens policy och hantering
av personuppgifter på www.oasrorelsen.se

E-post:
Postadress:
Postnr:
Ort:
Mobil:
Övrig information:

Steg 2

 Jag vill bli månadsgivare och ge:
 50:-  200:-  500:-  1.000:-

eller

:-

 Jag är månadsgivare, och jag vill ändra min gåva
med

:-

till

:- varje månad.

Man kan ge en engångsgåva
via Swish 1234 123 840 eller PG 79 08 90-8.

Steg 3
Jag vill ge via:

 Stående överföring via min internetbank till
   Oas bankkontonummer 8201-6, 904 919 121-7.

Jag är företagare

 Kontakta mig angående sponsring.

Ingemar Henricsson
Ekhagegatan 11
441 44 Alingsås

 Autogiro (du får en blankett hemskickad)

