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Vardags-oaser
”Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av 

levande vatten, som skriften säger.” (Joh 7:38) 

Hösten gör sitt intåg och vi ser med glädje tillbaka på som-

marens Oasmöte i Ljungby. Först ett varmt tack till alla som 

gav av tid och engagemang för att det skulle bli möjligt! Ett 

varmt tack också till alla som gav och ger till Oas ekonomi. 

Kamelen kom fram till oasen och den miljon vi hade bett för 

och behövde så väl kom in genom kollekterna. Drygt sjuttio 

nya månadsgivare anslöt också till Oasrörelsens bärarlag, 

vilket fyller en ordförande med tacksamhet och ödmjukhet. 

Allt detta skapar förutsättningar för det som nu är Oasrörel-

sens vardagsarbete. Församlingsbesök, kurser, inspirations-

dagar, Oashelger och Israelresor m.m. Framför allt våra 

anställda arbetar under året på många olika sätt med att 

inspirera enskilda, ledare och församlingar till att våga stå 

på Guds ords grund och tro den helige Andes verk i vår tid. 

Många av oss finns i ett inspirerande sammanhang när det 

gäller församling och kyrka. Andra har svårt att finna en ge-

menskap som erbjuder det man längtar efter. Oavsett vilket 

så har vi nog alla behov av andningspunkter och växtplatser. 

Oasrörelsen vill erbjuda just det. Så välkommen att se i det 

här bladet eller på vår hemsida vad som är på gång. Välkom-

men också att engagera dig i bön, givande och med de gåvor 

du har. Oas är just en rörelse bestående av människor som 

tillsammans gestaltar det Herren leder oss i. 

Själv vill jag särskilt nämna de två Israelresor som är plane-

rade. Stora Profetresan i november och Lovsångsresan i mars. 

I skrivande stund finns det ännu platser kvar. Välkommen med! 

Så önskar jag er alla en välsignad höst med rika tillfällen till 

vardags-oaser där det levande vattnet Herren själv talar om 

kan flöda.

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

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

Prästbön i Göteborg
9 december

Hillsongs och Bibelskola Västs 
Bibelskola i Göteborg
10 december
Hans Weichbrodt

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.

Troens Ords Bibelskola 
i Sarpsborg, Norge
26 september
Hans Weichbrodt

Mansdygn på Örtagården
27-28 september
Hans Weichbrodt

Kyrkomötet  i Uppsala
1-4 oktober
Berth Löndahl, Hans Weichbrodt

Oaskväll 19.00 i Vasakyrkan, Hedemora
4 oktober
19.00 adress: Landsgatan 25 
Berit Simonsson

Oashelg i Leksand
5-6 oktober
Hans Weichbrodt, Berit Simonsson, 
Lisa Lerman och Youngsters midi

L M Engströms gymnasium, Göteborg
8 oktober
Hans Weichbrodt

Hillsongs och Bibelskola Västs 
Bibelskola i Göteborg
8 oktober
Hans Weichbrodt

Oaskväll i Equmeniakyrkan i Ljungby
10 oktober
19.00  
Hans Weichbrodt, Lisa Lerman m fl.

Oashelg i Umeå
11-12 oktober
Berit Simonsson, Hans Weichbrodt, 
Lisa Lerman

Youngsters large i Gullbranna
13 oktober

Korskyrkan i Karlstad
13 oktober
Hans Weichbrodt

Möte med OASE Norges ledare i Oslo
14 oktober
Hans Weichbrodt

Förnyelsekväll i Söndre Sköyens Kapell, 
Oslo, Norge
14 oktober
Hans Weichbrodt

Oasdag på Klädesholmen
19 oktober
13.30 Undervisning och lovsång. Fika
16.00 Undervisning, lovsång och betjäning. 
Talare: Berit Simonsson

Kören Praise, Falkenbergs församling
19 oktober
Lisa Lerman

Kväll för unga vuxna 
S:ta Clara kyrka, Stockholm
25 oktober
Hans Weichbrodt

Hjärtums församling
27 oktober
Lisa Lerman

Youngsters midi i Gnosjö
27 oktober

Youngsters midi i Falkenberg
28 oktober

Förnyelsehelg för OASE Norge 
i Innvik, Norge
1-3 november
Hans Weichbrodt

Fortbildningskurs för präster/pastorer/
diakoner, Åh Stiftsgård
4-6 november

Oaskväll, Sollyckans kyrka, Varberg
10 november
Berit Simonsson, Lisa Lerman

Oas Ledarskapsdagar på Åh
15-16 november

HöstOas på Åh Stiftsgård
16-17 november

Kyrkomötet i Uppsala
18-20 november
Berth Löndahl, Hans Weichbrodt

EFS ledardagar
18-21 november
Lisa Lerman

Morgonsamling med LM Engströms 
gymnasium i Göteborg
19 november
Berit Simonsson

Frukostsamling, V Marks församling
23 november
Berit Simonsson

Youngsters midi i Rydaholm
24 november

EFS i Borås
1 december
Hans Weichbrodt

Bibelskola, Svenska Kyrkan 
i Romelanda
2 december
Hans Weichbrodt

Hillsongs och Bibelskola Västs Bibel-
skola i Göteborg
3 december
Hans Weichbrodt

Israelkonferens i Västerås
7 december
Hans Weichbrodt

Församlingen United i Malmö
8 december
Hans Weichbrodt

OAS ISRAEL-RESOR
Lilla Pilgrimsresan till Israel 
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

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

Oasmötet i Ljungby

Kollekten under mötet blev 1 050 000 kr. 
Varmt tack! 

Upplev Sommarmöte på nytt via 
www.kanal10play.com/program 
eller Kanal 10 Satellit:
-  2 okt kl 19.30 Hjärta för Oas, 
 20.00 Tomas Sjödin 
-  16 okt kl 20.00 Oas - Sr Sofie
-  30 okt kl 19.30 Hjärta för Oas, 
 20.00 Elisabeth Sandlund 
-  6 nov kl 20.00 Oas - Berit Simonsson
-  20 nov kl 19.30 Hjärta för Oas, 
 20.00 KG Larsson 
-  4 dec kl 19.30 Hjärta för Oas, 
 20.00 Hans Weichbrodt 
-  Kvällsmötet med Sebastian Stakset och   
 Festhögmässan kommer längre fram.

Oas sommarmötet 2020 
- Ljungby Arena 21-25 juli



När upprättelsen blir en fest 
När vi skulle starta Celebrate Recovery i Sverige 2012 funderade vi på ett 
svenskt namn men det blev inte bra, så vi behöll det engelska namnet. ”Ce-
lebrate” betyder, ”fira” medan ”recovery” kan översättas med två olika ord: 
”upprättelse” eller ”tillfrisknande”. Så en svensk översättning av Celebrate 
Recovery skulle kunna vara ”fira tillfrisknandet” eller ”fira upprättelsen”. 

Det är egentligen riktigt bra att vi har dessa två 
olika betoningar. Begreppet ”tillfriskna” knyter an 
till hela tolvstegsrörelsen med Anonyma Alkoho-
lister och alla de andra program för tillfrisknande 
som har växt fram ur AA. Men begreppet ”upprät-
telse” ger bibliska associationer, och Celebrate 
Recovery är ju från början till slut ett tolvstegs-
program baserat på Bibeln. 

Celebrate Recoverys betoning på Jesus som ”den 
högre kraften” är ett sätt att gå tillbaka till Ano-
nyma Alkoholisters rötter. Vi gör det utan att peka 
finger åt AA och det är väldigt positivt att se hur vi i 
Celebrate Recovery möts av respekt även från den övriga tolvstegsrörelsen. 

De tolv stegen är egentligen en modern variant på ”nådens ordning” som är 
ett välkänt mönster för att förstå det kristna livets utveckling. Förutom be-
kännelsen till Jesus som ”den högre kraften” vänder vi oss till en bredare 
grupp av människor än andra tolvstegsprogram: till alla med sår, ovanor 
och beroenden. Så i våra grupper blandas alkoholister, bittra, sårade, ilskna 
och uppgivna människor av alla de slag, och de upptäcker ganska snart att 
vi har mer gemensamt som medmänniskor än vad som skiljer oss åt. Vi lär 
av varandra och vi får stöd av att lyssna till varandra. 

Celebrate Recovery har en begriplig och tydlig struktur så det krävs inga 
universitetspoäng för att få igång en grupp i församlingen. Vi har skrivit 
ett dokument om hur man startar Celebrate Recovery på sin ort och den 
som vill ha detta dokument kan maila till info@celebraterecovery.se 

TORBJÖRN FREIJ
Nationell direktor för Celebrate Recovery Sverige

Vilken fest!!! Vi fick fira Guds storhet och godhet
I UngdomsOas ser vi med stor tacksamhet och glädje 
tillbaka på sommaren som bar på såväl Israelresa, 
konfaläger som det stora sommarlägret i anslutning till 
Oaskonferensen i Ljungby. 

Den hunger och längtan efter Gud som ungdomarna på 
lägret hade var något exceptionellt och många fick ta 
steg i tro på olika sätt. Frihet och glädje var något som 
präglade hela lägret och det förlöstes på ett särskilt sätt 
på lördagen, inte minst i vårt “late night worship” som 
gick över i dansparty med lovsångs-DJ och lovsångs-
dans. Vi fick verkligen fira Guds storhet och godhet och 
det var en så ren tillbedjansatmosfär. 

Kanske är detta något som Gud gör bland ungdomar 
i Sverige på bredare front. Jag tänker inte minst på 
Ära19, den lovsångsfestival för ungdomar som anordna-
des av EFK sista helgen i augusti. En festival där man 
samlades för tillbedjan och bön. Den unga generationen 
som växer upp nu älskar att tillbe och att be och längtar 
efter att se Guds rike bryta fram. Ingenting är omöj-
ligt för Gud och en generation som växer upp med att 
prioritera hans närvaro kommer bli ostoppbar, bön och 

tillbedjan förvandlar! 

GUSTAV BÄCKSTRÖM
UngdomsOas oas

Och vilken tacksamhet som vi fick uppleva i somras då vi i 
Youngsters firade att vi hållit på i 20 år. Det var en verklig fest-
kväll. Lite nostalgi, några riktigt gamla låtar, många minnen 
men mest av allt en enorm tacksamhet till Gud för allt det som 
vi fått vara med om. Hanna Simonsson som var kvällens kon-
ferencier hade gjort en del efterforskningar och det visade sig 
att vi bland annat under dessa år fått vara med om följande: 
Vi har hållit på i 20 år.
Vi har gjort 10 CD-skivor.
Vi är på vår fjärde buss och andra lastbil. 
Vi har haft ca 1000 barnmöten.
Vi har varit med om en krock (mycket lindrig) 
Vi har gjort ca 600 skolklassbesök.
Vi har fått förbönsämnen allt ifrån att be för sina föräldrar till 
att bli en kyckling som sprutar eld ur rumpan. 
Vi har gästat ”gyllene måsen” ett oräkneligt antal gånger. 
Vi har ett fantastiskt team.
Vi har nått över 200.000 barn live.
Vi når tusentals barn via sociala medier.

Tacksamma hälsningar från 

LENNART HENRICSSON
och hela Youngsters team

Tack Jesus, för allt vi fått och får göra. 
Nu ber vi att du ska ta hand om alla frön som såtts!

Fortbildningskurs för 
präster/pastorer/diakoner 
Höstens fortbildningskurs på Åh 4-6 novem-
ber innehåller, som det brukar vara på Oas-
rörelsens fortbildningskurser, både intressan-
ta föreläsningar, bibelföredrag och möjlighet 
till själavård, tillfällen till bikt och personlig 
förbön. Vi tror att detta i god kombination gör 
att en sådan fortbildningskurs blir något man 
som präst/pastor och diakon, inte vill missa. 

En av årets inbjudna talare, Albert Verksler, 
var tvungen att lämna återbud, han ersätts 
av Göran Larsson, internationellt erkänd och 
ledande forskare och kännare av judendom 
och judisk-kristna relationer. 

Välkommen med din anmälan men dröj inte…
många vill vara med.

HöstOas 16-17 november på Åh Stiftsgård
Vi kallar detta dygn ”Ett dygn vid Jesu 
fötter”. Visst låter det fint, att mitt i mörkaste 
höstrusket få avsätta ett dygn för att bara 
vara vid Jesu fötter! 

Där får vi del av bibelundervisning och tillfäl-
len till själavård och personlig förbön. 

Oasrörelsens egna medverkar, Hans Weich-
brodt, Berit Simonsson, Lisa Lerman m.fl. 

Detta höstdygn brukar samla fullt hus på Åh, 
så dröj inte med din anmälan!

Info om Oas Fortbildningskurs och HöstOas 
på www.oasrorelsen.se eller kontakta 
Ingemar Henricsson, se sid 4.



”Känner och känner! Det är just sju-
kan! Tror du inte Bibeln är lika mycket 
Guds Ord, vad du än känner eller inte 
känner?” 

Så låter Biskop Bo Giertz en gammal 
ärrad kyrkoherde utbrista i sin roman 
Stengrunden. 

Bland dem av oss som var med på 
sommarmötet i Ljungby finns det nog 
många som kan vittna om atmosfären 
och hur det verkligen ”kändes” att Her-
ren var i sitt heliga tempel, för det blev 
verkligen Ljungby arena dessa dagar. 

När Guds Rike har framgång vet vi 
också att den Onde blir livrädd och vill 
stjäla all frimodighet och all glädje. 
Många av oss kan säkert vittna om 
hårda motattacker när vardagen kom-
mer åter, eller i de andliga strider som 
utkämpas under pågående Oasmöte. Då 
är det lätt att likt Israel i öknen glömma 
alla underbara gärningar som Her-
ren gjort. Då kan till och med hav som 
delas, under och tecken, manna från 
himlen bli öken. Det ”känns” inte som 
det gjorde då. Låt oss därför göra det 

enda rätta, gå till Skriften och se på ett 
konkret exempel, där Israel fallit i otro 
och synd och giftormar attackerar. Men 
Herren hör deras bön och ger dem ett 
”nådemedel” som ger liv i ökentider: 
”Mose gjorde då en kopparorm och 
satte upp den på en påle. Om någon 
blev biten av en orm, fäste han blicken 
på kopparormen och fick leva” (4 Mose-
bok 21:9 FB 98). 
Ordet som översätts med ”påle” nes 
översätts på andra ställen i GT ”baner”. 
Ett viktigt ord. Det förekommer i flera 
av de centrala messianska texterna i 
GT. I Jes 11:10 läser vi: ”Det skall ske 
på den dagen att hednafolken skall 
söka Isais rot, där han står som ett 
baner för folken, och hans boning skall 
vara härlig.” och i vers 12: ”Han skall 
resa ett baner för hednafolken och sam-
la de fördrivna av Israel och de kring-
spridda av Juda från jordens fyra hörn.” 
Vem är detta baner, denne Messias? 
Jesus ger oss själv svaret: ”Och liksom 
Mose upphöjde ormen i öknen så måste 
Människosonen bli upphöjd, för att var 
och en som tror på honom skall ha evigt 
liv.” (Joh. 3:14-15). Nu förstår vi också 
Kristi ord: ”Och när jag blivit upphöjd 
från jorden skall jag dra alla till mig” 
(Joh. 12:32). Intressant att notera är att 
kyrkofadern Irenaeus menade att Mose 
kopparorm i öknen hade formen av ett 
kors, typiskt Herren i så fall, noga med 
detaljer. 

Vi ser här en typisk sak i Skriften. 
En händelse i GT är en ”skugga” (Kol 
2:17) av det som sedan uppfylls i Jesus 
Kristus. Hade Israel, attackerat av 
giftormar, bara sett på sitt utgångsläge 

Inte för att det känns så, utan för att det är så!
mänskligt sett, hade det varit kört. Vi 
känner nog igen oss. Så är livet i en 
fallen värld där vi ständigt plågas av 
ormgiftet från Eden. När attackerna 
kommer, när vi drabbas på olika sätt av 
livets mörka sidor, då är det lätt att bli 
navelskådande och bara se sina egna 
synder, misslyckanden, trasigheter och 
omständigheter. 
Därför är det så viktigt att vår tro är 
grundad i Herren och inte i våra om-
ständigheter och känslor, för då ser vi 
bara giftormarna. Vi tror inte på våra 
känslor. 
Vi tror på den historiska händelse som 
skedde på Golgata klippa i Jerusalem 
år 33. 
Vi tror på Honom som på den klippan 
”upphöjdes” för att dra oss alla till sig, 
genom dopet och tron. 
Vi tror på honom som besegrade döden 
och lämnade graven för att vi också en 
gång ska uppstå. 
Vi tror på honom som möter oss inte 
i en kopparorm, utan i sitt Ord, som 
alltså gäller oavsett våra känslor. I det 
oansenliga dopets vatten och nattvar-
dens bröd och vin. 

Inte för att det känns så, utan därför att 
det är så! 

”före går Herren, med segerns baner” 
som vi sjunger, och Guds Ord tillägger: 

”Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, 
trons upphovsman och fullkomnare” 
(Heb 12:2).

MAGNUS MAGNUSSON
Präst i Södra Kållands Pastorat, 
Järpås församling

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

eller Swish 1234 123 840

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

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. 

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

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


