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Gemenskapens väckelse
”De troende fortsatte att samlas…” (Apg 2:44). 

Den kristna tron är inte privat. Den är personlig i bemärkelsen att var och en har 
att säga sitt ja till Gud, men det man säger ja till är inte privat. Man bejakar 
en gemenskap. 

Varje söndag bekänner vi oss till “en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund”. 
Vi säger att vi är del av en världsvid gemenskap, men också av en lokal, nära gemen-
skap. Församlingen finns inte bara för att ge oss ett stöd att leva våra individuella liv 
som kristna, den har en kallelse att gestalta mänskligt liv tillsammans, så som det var 
tänkt. Församlingen är Guds sätt att starta om paradisgemenskapen här och nu, som 
ett tecken för alla människor på hur människan var tänkt att leva och hur det en gång 
ska bli vid Jesu återkomst. 

Vi har de senaste århundradena sett en förnyelse när det gäller Ordets plats i de 
troendes liv. Bönen har flyttat in i hemmen och vardagen. Det senaste århundradet 
har även nattvarden börjat återfå den självklara plats i de kristnas liv som vi ser att 
den hade från början i den tidiga kyrkan. Varför är det viktigt att gemenskapen nu får 
sin väckelse? Jo, för att kyrkan har ett uppdrag och det kan vi bara göra tillsammans. 
Verksamheter som diakoni och mission förutsätter att det finns någon som gör dem. 
Det kan inga anställda i världen bära själva, det måste finnas en levande församling. 

Under pandemin har den kristna gemenskapen vidgats genom många fantastiska 
digitala initiativ. Många svenskar har upptäckt, eller återupptäckt, kristen tro vid sina 
skärmar. När vi nu så sakteliga kan börja mötas igen är det viktigt att du som bejakar 
den kristna tron också igen bejakar gemenskapen. 

Från Oas sida får vi fortsätta online ett tag till. Men vi 
längtar efter att snart få se er igen. 
Förhoppningsvis i höst. I väntan på det får vi följa med 
på en Sverigeresa i sommar också. 

Ha en fin sommar!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen

2 • 2021



Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

Kommande möten, kurser, resor och lite annat

Eksjö Camping
11 juli
kl. 16  Youngsters

Bödagårdens camping
12 juli
kl. 18  Youngsters

Bibelstudier online för 
Credos familjeläger
14-16 juli
Hans Weichbrodt

Vision Sverige TV
16 juli
Hans Weichbrodt

Vallersvik camping
17 juli
kl. 16  Youngsters

Friluftsmöte som ersättning för 
familjeläger Breanäs 
22 juli
Hans Weichbrodt

Oas andra Sverigeresa
25 juli - 1 augusti

Horlaveckan, Equmeniakyrkan
3-6 augusti
Hans Weichbrodt

Barmhärtighetens Hus, Östervåla, 
Heart of Evangelism
22 augusti
Hans Weichbrodt

Sankta Clara Kyrka, Ledarträff 
arr. av ”Vägen”
23 augusti
Hans Weichbrodt

Medarbetardag Falkenbergs 
församling
24 augusti
Berit Simonsson

Ledardag, Israels Vänner, Malmö
28 augusti
Hans Weichbrodt

Apelvikshöjds församlingsläger 
på Helsjön
4 september
Lisa Lerman och Lennart Henricsson

Trondheim
4-5 september
Hans Weichbrodt

OasGudstjänst med SVT
5 september

MusikerOas Helsjön
10-11 september

Sankta Clara Kyrka, 
Bön inför riksdagens öppnande
13 september
Hans Weichbrodt

St Lundby, bibelföredrag
15 september
Berit Simonsson

Ekumenisk helg, Nässjö
18-19 september
Hans Weichbrodt

OasGudstjänst med SVT
19 september

Oas Ledarskapshelg Lärjungagården
24-26 september

OasGudstjänst med SVT
26 september

Präst- och DiakonOas
28-30 september

Youngsters i Malmbäck
30 september - 3 oktober

OasGudstjänst med SVT
3 oktober

Kyrkomötet
5-8 oktober

Samlingar att be för:

Samling med kyrkomusikerna 
i Varbergs och Falkenbergs kontrakt
7 oktober
Lisa Lerman

Youngsters S:t Pauli församl. Göteborg
9 oktober

Lovsångshelg i Bäve kyrka, Uddevalla
9-10 oktober
Lisa Lerman

Hålta, Svenska kyrkan
10 oktober
Hans Weichbrodt

HöstOas Åh Stiftsgård
16-17 oktober

Ekumenisk helg på Dyrön
23 oktober
Berit Simonsson och Lisa Lerman

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/  

Lilla Pilgrimsresan ”Slim Price”
4-11 nov 2021
med Björn Gusmark

Oasresa i Jesu Fotspår
11-19 nov 2021
med Hans Weichbrodt och Björn Gusmark

”Sjung lovsång till Herrens ära i Det 
Heliga Landet”
7-16 mars 2022
Lovsångsresa med Lisa Lerman och 
Hans Weichbrodt

Info/anmälan: 0140-37 50 95, 0702-38 30 89 
eller info@kingtours.se   www.kingtours.se

RESOR

Äntligen kan vi inbjuda till två Oaskurser på Åh Stiftsgård i höst! 
1) Präst- och DiakonOas
Tisdag 28 - torsdag 30 september
Temat är 
”Jag blev glad när man sa till mig; 
Vi ska gå till Herrens hus” Psalt 122:1b

En fortbildningskurs för präster, pastorer 
och diakoner med bibelföredrag, daglig 
mässa, tillfällen till förbön, själavård och bikt. 
Program och talare uppdateras på hemsidan 
och i sociala kanaler.

2) HöstOas på Åh Stiftsgård
Lördag 16 - söndag 17 oktober
Temat är 
”Ett dygn vid Jesu fötter!”
Visst väcker det längtan att få sitta 
vid Jesu fötter för att lyssna till hans 
Ord och ta del av omsorgen genom 
Kristi Kropp! 
Under HöstOas 2021 vill vi att JESUS 
ska stå i centrum! Han möter oss 
i gudstjänster, bibelundervisning, 
seminarier, lovsång, tillfällen till bikt 
och personlig förbön.

Oasrörelsen och Åh Stiftsgård vill genomföra dessa 
kurser så coronasäkert som möjligt. Därför, enligt 
de anvisningar som råder just nu när denna infor-
mation skrivs, så tar vi emot de 50 första anmäl-
ningarna. Alla som anmäler sig efter det sätts på en 
kölista i tur och ordning som anmälan kommer in, 
och i takt med att restriktionerna lättar så öppnar 
vi också för att släppa på flera deltagare från kölis-
tan. Ni som står på kö får information om detta så 
snart som möjligt. Det betyder också att vi i dags-
läget inte kommer att kunna ta emot dagbesökare 
- men håll utkik, det kan ändra sig inför hösten. 
Vi kommer också att anpassa tillfällen till förbön, 
bikt och övrigt som förekommer under kurserna, 
på ett tryggt sätt. 

Info och anmälan till båda kurserna 
på oasrorelsen.se eller kontakta 
Ingemar Henricsson, se sid 4.



Apostolisk

Youngsters på sommar-
turné och mycket annat!
Pandemin har verkligen varit en 
utmaning. Att fortsätta att nå barnen i 
Sverige med Evangeliet om Jesus har 
verkligen tvingat oss att tänka i nya 
banor. 

Vi har jobbat mycket med digitala 
sändningar via Facebook och Youtube. 
Det har varit väldigt roligt och vi har 
nått långt fler barn än vi trott. 

Dessutom har vi ju spelat in en ny skiva.

Men nu ska vi äntligen få ge oss ut på 
turné. Ja, det är sant. Med hela teamet! 
Missa inte Youngsters 

SUMMERCAMPTOUR 21
Turnén består av 3 konserter. Nämligen:

Söndag 11 juli kl 16: 
Eksjö Camping

Måndag 12 juli kl 18: 
Bödagårdens camping 

Lördag 17 juli kl 16: 
Vallersvik camping.

Var gärna med oss i bön för detta!

Glada och förväntansfulla hälsningar 
från Youngsters 
genom 
LENNART

5 sönd e Trefaldighet kallas Apostladagen. 
I en tidigare evangeliebok kallades den 
Petri och Pauli dag. Det hänger ihop med 
den relativa närheten till 29 juni, som i 
almanackan fram till 1901 hade namnet 
Petrus (numera Peter, Petra) och som 
påminde om dagen för såväl Petrus´ som 
Paulus´ martyrdöd i Rom enligt kyrkans 
tradition. De kallas apostlafurstarna och 
vi kan förstå att ”apostlarna” inte bara är 
”lärjungar” (det är vi ju alla!) utan har en 
särskild ställning. 

I en av våra trosbekännelser, den vi brukar 
kalla den nicænska, bekänner vi att vi tror 
på ”en enda, helig, allmännelig och apos-
tolisk kyrka”. Formuleringarna i denna 
trosbekännelse har sina rötter i 300-talet. 
Då - som nu! - var och är det viktigt att veta 
och formulera vad Kyrkan tror, det som 
Judas i sitt brev beskriver som vår ”allra 
heligaste tro”, ”den tro som en gång för 
alla har anförtrotts de heliga”, och som han 
uppmanar oss att kämpa för. Den nicænska 
trosbekännelsen är verkligen ekumenisk 
och används och erkänns i hela kristenhe-
ten, i öst och väst, i syd och nord, även om 
det råder oenighet om vissa formuleringar. 

Att läsa med i trosbekännelsen betyder 
inte att man har fattat allt. Vi kan inte fatta 
att Fader, Son och Ande är en och tre på 
en gång. Vi kan inte fatta att Jesus både är 
sann Gud och sann människa. Men vi kan 
bekänna det! När vi bekänner och stäm-

Ääääntligen!!
Att få samla alla som på olika sätt är med 
och leder sång och musik i församlingen 
till fördjupning och tid inför Herrens an-
sikte, är en vision som Oas burit länge!
Nu kan vi äntligen genomföra det.
Begränsat antal platser så dröj inte med 
din anmälan! 

Med stor glädje vill vi inbjuda kyrko-
musiker, kantorer, musiker, dig som ingår 
i ett lovsångsteam eller som drömmer om 
att göra det, till 

MusikerOas 
10 - 11 september 2021

Vi möts på Helsjöns 
folkhögskola till ett 
dygn av lovsång & till-
bedjan inför Herrens 
ansikte, undervisning, 
tillfälle till förbön, 
seminarier och ge-
menskap!

Som musiker vet vi att man måste sköta 
om sitt instrument; man måste stämma och 
ibland byta strängar t ex. Du är ett instru-
ment i Herrens hand och det här dygnet 
inbjuds du till instrumentvård!

Program och anmälan på Oasrörelsens 
hemsida. Varmt välkommen!

LISA LERMAN
Inspiratör i Oasrörelsen med inriktning på 
lovsång & tillbedjan 0709719790
lisa.lerman@oasrorelsen.se

mer in i Kyrkans tro och 
bevarar tron så som Judas 
skrev om det, då bevarar 
tron oss. Det vi bekänner 
att vi tror övergår vårt 
förstånd. Då kommer 
Guds frid att ge våra hjär-
tan och våra tankar skydd 
i Kristus Jesus, Fil 4:7. 

Det är i den tredje delen, 
om den helige Ande, som 
bekännelsen om Kyrkan 
som apostolisk förekom-
mer. 

Varför är det viktigt att 
bekänna att kyrkan är 
apostolisk? 

Det har betydelse bakåt i tiden och framåt, 
bortom tiden och därför också i nu-tiden. 

Bakåt: De 12 apostlarna var de som Jesus 
utvalde att vara hans vittnen med sina 
jordiska sinnen: syn, hörsel, känsel … 1 Joh 
1:1, vittnen till hans död och till hans upp-
ståndelse och himmelsfärd. Rustade med 
vad de erfarit med sina jordiska sinnen 
bekläddes de med kraft av den helige Ande 
att förkunna detta, att förkunna Kristus. Då 
väcktes tro. Människor döptes in i Kyrkans 
gemenskap, in i Kristus, Apg 2:37-47. 

Bortom tiden: I Upp 21 beskrivs det him-
melska Jerusalem med dess 12 pärleportar. 

oas

Gud är trofast
- temat på lägervecka 30
Vi i UngdomsOas är förväntansfulla 
inför en annorlunda men spännande 
sommar. 

Årets lägervecka kommer att genom-
föras som en mindre sommarturné 
med stopp på ett antal orter i södra 
Sverige. Temat för veckan kommer att 
vara ”Gud är trofast”. Detta med fokus 
på Guds kärlek och karaktär som inte 
rubbas, Gud är densamme genom alla 
tider. Guds trofasthet håller att bygga 
sitt liv på, hans löften står kvar oavsett 
hur våra omständigheter ser ut. 

Tillsammans i vecka 30 vill vi få på-
minna oss om vem Gud är, vilka goda 
planer han har för våra liv och att hans 
trofasthet består. Vi längtar efter mer 
av Jesus in i våra liv och att Guds Ande 
skulle få fylla oss med sin kärlek. 

Vi ser fram emot underbara dagar 
fyllda av Guds ord, gemenskap, bön och 
lovsång. Jes 54:10 

Mer information kommer inom kort, så 
håll utkik på våra sociala plattformar.

ANDREA MALMQVIST
UngdomsOas 
Ledarskap

”förnyelse, evangelisation och enhet 

på klassisk kristen grund”

www.oasrorelsen.se

Presentation:

Berit Simonsson  Teol kand, inspiratör i Oasrörelsen 

Hans Weichbrodt  Präst, inspiratör i Oasrörelsen 

Lennart Henricsson  Youngsters, inspiratör i Oasrörelsen 

Stanley Larsson  Gitarrist, fd heltidsmusiker, numera säljare 

och musiker där lovsången ligger varmt om hjärtat 

Amanda Vessby  Musiklärare, lovsångsledare, dansare, mamma 

Anna Hermansson  Diakon, konstnär & lovsångsledare 

Monica Frick  Lovsångsledare, låtskrivare & lärarutbildare 

Lisa Lerman  Kantor, inspiratör i Oasrörelsen med inriktning 

på lovsång & tillbedjan

MusikerOas 

på Helsjöns folkhögskola

10 - 11 september 2021

Sjung och spela 
till Herrens ära!

Frälsningshistoriens 
absoluta kontinuitet 
visar sig i att namnen 
på Israels 12 stam-
mar är skrivna vid 
portarna, och att 
namnen på de 12 
apostlarna är skrivna 
på stadsmurens 12 
grundstenar. Staden 
vilar på apostlarnas 
grund och deras vitt-
nesbörd om Lammet. 
Ser du sambandet?

Nu-tiden: Vi lever i 
Kyrkans tid, efter 
Pingst men innan den 

heliga staden ännu kommit ner ur him-
melen från Gud. Att Kyrkan är apostolisk 
betyder för oss att genom dess förkunnelse 
ska vi i varje tid kunna känna igen oss i det 
som förkunnades på Pingstdagen i det jor-
diska Jerusalem men även känna igen oss 
och känna oss hemma i det himmelska Je-
rusalem, när vi en gång ska få gå in genom 
dess portar. Som när man läst en riktigt bra 
guidebok om en plats man är på väg till och 
med en gång känner sig bekant med. 

Så som vi hörde och läste om det, så visade 
det sig också vara! 

Läs psalm 395 i Psalmboken!

GÖRAN SIMONSSON

-  -  -   Oasrörelsen genomför alla samlingar efter gällande coronarestriktioner  -   -   -
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Med denna enkla hälsning vill jag å det 
varmaste inbjuda dig att ”följa med” när vi 
även denna sommar åker på en böneresa 
genom hela vårt avlånga land. Vi är enormt 
uppmuntrade av all den fina respons vi fick 
efter förra årets pilgrimsfärd och vår bön 
och förhoppning är att även detta års resa 
skall få bli till rik välsignelse för många, 
många. Visste du förresten att Sverigere-
san 2020 följdes av ca 35 000 personer! 

Bibelordet i Jer. 22:29 har blivit ett slags 
”portalbibelord” till vår 8 dagar långa resa: 
O land, land, land, hör HERRENS ord! 

Precis som förra året avslöjar vi inte vår 
rutt i förväg. Varje ny ort, sammanhang, 
person, plats som vi kommer till får i 
stället bli en spännande överraskning. 
Du kommer därmed omigen att få möta 
högintressanta och karaktärsstarka profiler 
som på olika sätt brinner i sin kristna tro. 
Du kommer då få ta del av möten med allt 
ifrån välkända personer till Guds rikes 
”doldisar” som kan vara minst lika spän-
nande att få stifta bekantskap med. 

Vi ser dessutom mycket fram emot att få 
visa dig platser som har haft och har stor 
betydelse för den kristna Kyrkans fram-
växt i vårt land. Även här blir det en ljuvlig 
mix mellan välkända och för de flesta 
okända platser. Vi hoppas och ber att detta 

skall få leda till en ”upptäckarnyfikenhet” 
visavi den kristna Kyrkans historia, inte 
minst på den plats där du själv bor. 

Förberedelserna inför årets Sverigeresa 
har till stor del fått präglas av bön, sökande 
och funderande kring vilka platser vi tror 
att HERREN vill att vi skall besöka denna 
gång. Ett initiativ som detta är överhuvud-
taget en mycket god möjlighet att öva sig i 
att förtrösta på HERREN. 
Det finns ju så underbart mycket som man 
inte kan kontrollera och där vi får lära oss 
att lita på att det blir som Gud vill. Det 
gäller allt ifrån vår hälsa, till vädret, till 
att tekniken och minibussen skall fungera 
e.t.c, e.t.c. 

Därför är vi enormt tacksamma om du 
skulle vilja stå med i bön för att även detta 
års resa får bli till stor välsignelse för 
många!!! 

Som du nog redan insett genom denna text 
så är vi anställda fyllda av munter och 
som vi tror Ande-ingiven förväntan inför 
resan. Vi ses vecka 30 via nätet och om du 
skymtar oss fara förbi där du är så får du 
lova att vinka glatt.

HANS WEICHBRODT

Sverigeresan 2021

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
Gibraltargatan 50
412 58 Göteborg
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
Brynjegatan 15, lgh 1302
442 37 Kungälv
0704-07 17 17
elisabeth.alpner@ungdomsoas.se

Under Sverigeresan i år kommer vi även 
att ha seminarier, eller som vi kallar det, 
”zoominarier”.

Upplägget är att det mellan måndag 26 
juli - fredag 30 juli kommer vara två 
seminarier per dag mellan 10:30-11:30. 
Allt kommer att ske på zoom som är ett 
kommunikationsverktyg med video. Dagen 
innan kommer information och länk/kod 
till de olika zoominarierna att läggas ut på 
Oasrörelsens facebooksida.

Det går bra att ansluta sig till Zoominariet 
genom webbläsaren, det vill säga Zooms 
hemsida https://zoom.us/join utan att instal-
lera ett program eller en app. Man behöver 
inte heller ha ett konto. Sedan klickar man 
på Anslut till möte (join a meeting) och 
skriver i koden till det zoomminariet man 
vill lyssna på.

Värdar finns med som ser till att talaren 
syns, vilket gör att lyssnarna inte behöver 
oroa sig för om man syns för alla andra. På 
zoom kan man också själv välja om man 
vill tillåta video och ljud. Det man behöver 
tänka på är att stänga av sitt eget ljud (om 
inte värden redan gjort detta) så att inga 
övriga ljud stör.

Några av talarna och deras ämnen är:

Magnus Widholm, ”Strömmar i öknen”

Maria Nygren, ”Hur jag pratar med folk 
om tro” 

Berth Löndahl, ”Kyrkans identitet i och 
bekännelse till Kristus - inför kyrkovalet” 

Magnus Magnusson, ”Ditt Ord är sanning. 
Om Bibelns historiska trovärdighet i en 
förvirrad tid.” 

Christer Borg, ”Hur kan jag börja använ-
das i Andens nådegåvor beskrivna i 
1 Kor 12 ?”

HANNA SIMONSSON


