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Vi ställer visst in, men vi skapar nytt också
”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?” (Jes 43:19) 

Under hela Corona-pandemin har Svenska kyrkan haft som ledord “vi ställer inte in, 

vi ställer om”. Men ska vi vara ärliga så har mycket ställts in. Med nödvändighet. Det 

som är kyrkans väsen, gemenskap, har varit svårt för många att ta del av. Det här gäl-

ler Oasrörelsen också. Kurser, Oashelger och nu även sommarens Oasmöte i Ljungby 

blir inte av. Det är en stor sorg, för det är ju en stor del av upplevelsen att få möta 

varandra. Men också att få fira gudstjänster, be och sjunga lovsång och få möta Her-

ren tillsammans som hans kropp med alla olika lemmar. 

Men då manar Herren oss till att uttrycka vår kallelse på andra sätt. Många har 

tagit del av de husmöten som varit varje veckodag, av Oasmöten några lördagar och 

Be&Ge på söndagar. Allt i våra skärmar. Vi vet att många har uppskattat det och att 

det ändå gett viss gemenskap. Jag tror också att vi vågar säga att Oas har fått nya 

vänner. Nu växlar våra anställda upp inför sommaren för att så småningom landa i 

en spännande och speciell Oas-vecka i slutet av juli. Det kommer bli väldigt bra, det 

vågar jag lova. 

Men till sist vill jag påminna om den verklighet som 

drabbar även Oas. Pengarna kommer inte in när vi inte 

kan ha Oasdagar och kurser. Vi kommer behöva vara 

många som bär Oas genom Corona-krisen, i bön och gi-

vande. Tänk särskilt på det i sommar när du kanske inte 

behöver bekosta logi och äta ute på ett vanligt Oasmöte. 

Ha en fin sommar, lite på avstånd till varandra, 

men i Herrens närhet!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

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

Oas Sverigeresa
19-26 juli
Res med Oasrörelsens inspriratörer

Tema: ”O land, land, land, 
hör Herrens ord” Jer 22:29

Följ resan via Oas facebook och hemsida.
Se även baksidan i detta Oas-blad.

Roslagskonferensen, Alunda
15-16 augusti
Hans Weichbrodt

Youngsters i Ornunga
22-23 augusti

Youngsters i Centrumkyrkan, Falun
29-30 augusti

Youngsters på Öströö 
med Apelvikshöjds församling
5 september

Laurentii, Lund
6 september
Hans Weichbrodt

Rolfstorps kyrka, 
Himledalens församling
6 september
Lisa Lerman

Ekumenisk helg, Ödeshög
12-13 september
Hans Weichbrodt

Åtvidaberg 
12-13 september
Berit Simonsson

Lännäs frikyrka
13 september
Hans Weichbrodt

Missionsdag i Kalmar domkyrka
19 september
Medverkande bl.a. Sebastian Stakset, Hope 
for this nation, Berit Simonsson och Magnus 
Widholm. Arr EFS Sydöst och Salt tillsam-
mans med församlingar i Kalmar

Youngsters i Söderköping 
19 september

Israels Vänner, Malmö
25-26 september
Hans Weichbrodt

Det finns hopp, 
Evangelisationshelg i Värnamo
26-27 september
med Sebastian Stakset, Hans Weichbrodt m.fl.

Kyrkomötet i Uppsala 
29 september-2 oktober

Lennart o Hanna talar på barnledar-
konferens i Finland 
3-4 oktober

Oashelg Leksand
3-4 oktober

Hopp för Sverige-möte i Stockholm
7-8 oktober
Hans Weichbrodt

Höstoas på Åh Stiftsgård
10-11 oktober
Välkommen till ”Ett dygn vid Jesu fötter” 
Visst väcker det längtan att få sitta ett dygn 
vid Jesu fötter för att få lyssna till hans Ord 
och ta del av omsorg genom Kristi Kropp!  
Info, foldrar och anmälan: www.oasrorelsen.se

Ledarskapsdygn 
11-12 oktober

Det finns hopp 
dag i Clara Kyrka i Stockholm 
11 oktober
Hans Weichbrodt

Youngsters i Malmbäck
15-18 oktober

EFS Falköping
17-18 oktober
Lisa Lerman

Jerusalem Prayer Breakfast 
i Jerusalem, Israel
20-22 oktober
Hans Weichbrodt

Ekumenisk Oasdag, Klädesholmen
24 oktober
Hans Weichbrodt

Oasdag i Hålta, Svenska kyrkan
25 oktober
Hans Weichbrodt

Youngsters i Östersund 
Gud  Norrland
30 oktober-1 november

MusikerOas
5-6 mars 2021
Vi inbjuder kyrkomusiker, kantorer, musiker 
och dig som ingår i ett lovsångsteam eller har 
drömmar om det. Mer info på hemsidan.
Lisa Lerman, 0709-71 97 90

OBS OBS OBS
Höstens planerade Fortbildningskurs på 
Åh Stiftsgård flyttas ett år framåt 
till tisdag 28 – torsdag 30 september 2021. 
Då får vi besök av biskop Philip North bl.a. 
Mer info på hemsidan

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.

OAS ISRAEL-RESOR
Lilla Pilgrimsresan ”X-tra allt” 
till Det Heliga Landet
14-21 oktober 2020
Ledare: Björn Gusmark 

Oasresa till Israel - i Jesu fotspår
19-27 november 2020
Tillsammans med reseledare, präster och 
bibellärare.
Hans Weichbrodt och Björn Gusmark 

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

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/  

Lyssna också till 
Oaspodden på facebook.

Hur går det för Youngsters då, 
i dessa tider? 
Youngsters har hela tiden arbetat med att 
finnas där barnen finns idag, och som vi nog alla 
vet är en del av barnens verklighet att mötas 
just via nätet. Det är också att ”göra något på 
riktigt” för dem, även om vi vuxna kanske inte 
alltid tycker så. Youngsters vill finnas där barn 
är, och där vuxna många gånger saknas. Där 
vill vi finnas med evangeliets innehåll, men på 
barnens språk. 

Vi ska inte vara kristna som gör kristna saker, 
utan vi är kristna som gör saker, så det är 
viktigt att vi gör blandade filmer med innehåll 
på vår kanal. 

Vi tycker dessutom att det är väldigt roligt att 
spela in. Vi brukar säga att man inte bara ska 
fråga barnen om hur deras dag varit i skolan, eller 
hur fotbolls-träningen varit, utan också fråga hur 
det varit på snapchat idag. Kanske det numera är 
läge för barnen att fråga de vuxna om hur deras 
dag varit på alla live-möten? 

Välkomna att titta på 
Youngsters kanal på 
Youtube, alla barn 
och vuxna.

YOUNGSTERS



På grund av rådande omständigheter har vi behövt ta beslut om att 
ställa in sommarens fysiska ungdomsoasläger och tänker nu nytt. 

Under det senaste året har vi i UngdomsOas ledarskap upplevt profe-
tiska ord från Gud kring nytänkande och nya vägar. Ord som i den här 
situationen är väldigt spännande och som skapar stor förväntan. Vi 
har en Gud som är trofast och som inte kan rubbas. En Gud som är så 
mycket större, som är 100% god och som är värd att prisa och tacka i 
livets alla omständigheter. Årets lägertema är helt enkelt perfekt ”I´ll 
give thanks - I alla omständigheter, med allt jag är, ger jag dig ära.” 
Mitt i en situation där samhällskris råder får vi fortsätta be, fortsätta 
lovsjunga och fortsätta söka Honom. Han är densamme och han läng-

UngdomsOas sommarläger ställer om!
tar efter att få förvandla hjärtan, våra hjärtan och hjärtan i vårt land 
och i vår värld.   

Vi står nu i en situation där vi planerar hur vi kan ställa om till att 
köra ett “läger” online. Vi ber och funderar på olika lösningar för hur 
vi kan få mötas, be och lovsjunga tillsammans även om vi inte kan 
samlas så som vi brukar. Vi tror verkligen att Gud har mycket för oss, 
att Jesus vill möta med oss och att detta ändå kommer få bli en gläd-
jefylld vecka på många sätt. Vi har stor förväntan inför sommaren!  

Varma hälsningar UngdomsOas ledarskap

Alice, Andrea, Lisa, Sixten, Elisabeth och Samuel oas

Lär känna några av oss i Oas styrelse
Mitt namn är Ove Claesson. Jag är lyckligt 
gift med Cecilia och tillsammans har vi fem 
vuxna barn. Vi bor sedan länge i Horred. 
Jag är utbildad ingenjör 
som arbetat med teknik 
i hela mitt liv i många 
olika roller. Har passe-
rat 60 år och arbetar nu 
bara med de små företag 
som vi har tillsammans.  
Min fru och jag är födda 
och uppvuxna i Svenska kyrkan. Ungdoms-
åren i kyrkans ungdom präglade oss tidigt. 
En längtan efter mera liv i vårt kristenliv 
förde oss under några fina år till olika fri-
kyrkor. Men efter en tid kände vi båda att 
vi skulle återvända till Svenska kyrkan.  
Med denna kallelse i våra hjärtan upptäckte 
vi OAS i Hunnebostrand. Kunde det finnas 
något så bra som OAS i Svenska kyrkan så 
ville vi vara där.  Det var det som avgjorde 
att vi flyttade tillbaka till kyrkan. Där har vi 
varit sedan dess (dvs de sista 25 åren).

Vice ordförande i Oas, vem är det?
Jo, det är jag, Maria Olsson, tvåbarnsmamma 
och mormor, gift med Ingmar sedan -93 och 
vi bor i Borås. Jag är svenskkyrklig och 
hör till ”Caroligänget” som sedan väldigt 
många år tillbaka är aktiva i Oassamman-
hang. Min resa med Oas började i Lysekil 
för många år sedan. När Oas sommarmöte 
var i Borås var jag ansvarig för ekonomin 
och sedan andra året Oas var i Kungsbacka 
är jag förebedjare, både på sommarmötet 
och på Höstoas. Till vardags jobbar jag med 

personalfrågor. När 
jag kopplar av gör jag 
gärna det med träning 
eller med en stickning i 
handen. Som så många 
andra engagerade 
personer har jag suttit 
med i många styrelser 

i föreningar genom åren. Nu ser jag fram 
emot vad denna sommaren har att erbjuda 
och det är med stor förväntan jag inväntar 
var som kommer ske under årets vecka 30. 
Som alltid är jag övertygad om att vi kom-
mer få våra största förväntningar överträf-

fade, det brukar bli så när vi överlåter allt 
i Jesu händer och söker Hans vilja. Jag vet 
att Han har en plan även när jag inte kan 
se den. Eftersom jag tror starkt på bönens 
makt vill jag att vi förenas i förbön för Oas, 
sommaren med v 30 och en framtid där 
Covid-19 är under kontroll, för vårt land 
och inte minst för oss själva. 

Jag heter Jacob Stille, är 35 år gammal, 
präst och pappa i en familj med 2 döttrar. 
Ända sedan jag var 5 år har jag så gott 
som varje år varit med på Oas sommar-

möten. Det var också 
på UngdomsOas jag 
fann min ”vuxentro” 
i tonåren. Det var i 
Oas sammanhang Gud 
mötte mig med sin 
kallelse till präst. Kort 
och gott kan man säga 

att Oas är hemma för mig. Just nu är jag 
bosatt i Träslövsläge där jag också har min 
prästtjänst.

Jag heter Maria Nygren, gift med Joakim 
och har tre små gryn: Iska, Benjamin och 
Rakel. Vi bor i Göteborg och är aktiva i 
Buråskyrkan. Gjorde mitt första Oasbesök 
i Hunnebostrand 1994 (visst var det där 
det året?) och har sen 
dess varit med många 
somrar och har haft ett 
engagemang i Ungdoms-
Oas ledarskap där jag 
också mötte min man. 
Ser fram emot att få gå 
in i ett engagemang i 
Oas och brinner mycket för att unga vuxna 
och barnfamiljer ska hitta en tydlig oas i Oas.

Mitt namn är Gudrun Bengtsson och jag 
bor i Varberg tillsammans med min man 
Thomas. Vi har tre utflugna barn och två 
barnbarn. Jag har ett mycket givande 
arbete som diakon där jag möter många 
människor. Att få uppmuntra och se män-
niskor komma i funktion och växa i sina 
gåvor är en stor glädje för mig. Min första 

kontakt med Oas var när mitt arbetslag 
åkte till Flämslätt i slutet 90-talet och 
sedan dess är jag fast! Oasmöten genom 

åren har betytt väldigt 
mycket för mig. Där 
har jag blivit påfylld 
och fått ny inspiration. 
Jag har fått möta Guds 
omsorg och kärlek, fått 
helande och kraft som 
burit mig under lång tid 

i min tjänst i Guds rike. På sommaren har 
det varit värdefullt att som familj få vara 
med och genom åren har jag bl.a. hjälpt 
till i Youngsters, tjänat i förbön och stått i 
mötesbyrån i Varberg. 
Det är med stor ödmjukhet som jag tackar 
för frågan och förtroendet att få delta i 
styrelsearbetet i Oasrörelsen.

Jag heter Mats Berntsson och är 58 år, bor 
på Klädesholmen på västkusten tillsam-
mans med min fru Elisabeth. Arbetar som 
ekonom sedan många år. Är aktiv inom 
Svenska kyrkan på Tjörn där jag är vice 
ordförande i kyrkorådet, ledamot i vårt för-
samlingsråd samt kyrk-
värd i vår församling. 
Jag arbetar aktivt för 
samarbetet och ekume-
niken mellan våra olika 
kyrkor och samfund 
på vår plats och i vår 
region och deltar bland 
annat i olika bönenätverk, kampanjer mm. 
Jag har ett STORT HJÄRTA för Oasrörel-
sen sedan många år, där jag deltar och ock-
så tjänstgör som förebedjare. Är även med 
i vår lokala Oasgrupp på Klädesholmen som 
anordnar Oasdagar för vårt närområde/
region ett par gånger per år. 
Oasrörelsen har betytt och betyder oerhört 
mycket för mig och är en viktig del av kris-
tenheten i Sverige. En rörelse med en tydlig 
förankring i Guds Ord, med stor öppenhet 
mot andra samfund och med en bredd för 
att på olika sätt bära ut evangeliet, det är 
en rörelse som jag är mycket stolt över att 
få tillhöra och nu också få arbeta för genom 
mitt uppdrag i Oas styrelse.



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
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