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Varför förnyelse?
”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?” (Jes 43:19) 

Vi människor strävar alltid efter utveckling. Skolan, sjukvården, tekniken - vi förväntar 
oss utveckling och förbättringar. Inte alltid så när det kommer till kyrkan, den ska vara 
som den alltid har varit. Man förväntar sig att få höra de psalmer man sjöng som barn, 
när man någon gång ibland tar sig till kyrkan. 

Eftersom kyrkan primärt inte är en byggnad eller en organisation, utan en organism bestå-
ende av människor, så förändras den hela tiden. Paulus liknar församlingen vid en kropp, 
Kristi kropp. En kropp som växer och förändras behöver ständigt luft, vatten och näring, 
medan t.ex. kläderna behöver förändras efter hur kroppen växer. En del saker är därför 
omistliga - Guds Ord, bönen, gemenskapen, gudstjänstfirande mm har alltid och kommer 
alltid vara väsentliga i kyrkans liv, medan många andra verksamheter och uttryck, språk 
och musikstilar hör till kläderna som både kan och behöver förnyas. 

Ibland har människor tyckt att Oasrörelsen efter dryga trettio år behöver förnyas. Och 
det är samma för oss, grunderna i Oas kallelse med Guds Ord, karismatiken, ekumeniken, 
liturgi och sakrament, lovsång mm. fortsätter vara i hjärtat av Oas kallelse. Men nu tar vi 
även några steg i att förnya hur vi arbetar och prioriterar. Pandemin har öppnat för mötes-
platser även online, det tror vi att vi ska fortsätta med. Det stora sommarmötet flyttar till 
Gullbrannagården i sommar och vi planerar dessutom för en tredje Sverigeresa vecka 30, 
samt flera mindre Oasmöten på olika håll i landet under året.

Vi hoppas och tror att det här ska bidra till att fler kan få del av det Oasrörelsen vill förmed-
la i svensk kristenhet. Målet är fortfarande att Jesus ska bli trodd, älskad och efterföljd och 
att Andens liv och Guds Ord ska prägla församlingarnas liv. När vi nu återigen får påminna 
oss om att Gud själv föddes in i vår värld och blev människa, så är det en uppmaning till oss 
att också vi är kallade att leva inkarnerade i världen och inte dra oss undan den.

En riktigt god jul och ett spännande förnyelse-år!

BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen

4 • 2021



Samlingar att be för:

Ytterligare info om Oassamlingar:  www.oasrorelsen.se

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

Vision Sverige-TV
2 januari
Hans Weichbrodt

Helg med UngdomsOas 
7-8 januari
Anna Hansson

Konfirmandgrupp 
Varabygdens församling 
16 januari
Anna Hansson

Församlingen Centro, Göteborg
16 januari
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst
17 januari
Hans Weichbrodt

Ekumenisk förnyelsehelg i Mellerud
22-23 januari
Hans Weichbrodt

Ledarskola i Vara Missionskyrka
25 januari
Anna Hansson

Träff med EFS ledning
27 januari
Hans Weichbrodt

”Det finns Hopp”, Arenakampanj 
i Eskilstuna
28-30 januari
Hans Weichbrodt, Sebastian Stakset m.fl.

Lovsångsdagar i Örby-Skene 
församling
29-30 januari
Lisa Lerman

L M Engströms Gymnasium i Göteborg
1 februari
Hanna Simonsson

EFS i Alingsås
5-6 februari
Lisa Lerman, Hans Weichbrodt

L M Engströms Gymnasium i Göteborg
8 februari
Hans Weichbrodt

Träff Karlstad, ”Det finns Hopp”
8 februari
Hans Weichbrodt

Frälsningsarmén Trollhättan
12 februari
Lisa Lerman

Bibelskola Väst
21 februari
Hans Weichbrodt

Kören Praise Falkenbergs församling
26 februari
Lisa Lerman

Förnyelsehelg, Storsjöstrand, EFK
26-27 februari
Hans Weichbrodt

”Digital Israelresa”
28 februari - 6 mars
Hans Weichbrodt

Kvinnofrukost Örby
5 mars
Berit Simonsson

Ekumenisk helg på Dyrön
12 mars
Lisa Lerman, Berit Simonsson

Sionförsamlingen, Fotö
12-13 mars
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst
14 mars
Hans Weichbrodt

Bibelkväll i Brålanda församlingshem
18 mars
Berit Simonsson

OAS ISRAEL-RESOR
Oasresa till Israel i Jesu fotspår
29 mars - 6 april
Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark

Resa till Oberammergau 
16 - 20 augusti 
Ledare: Björn Gusmark

Oasresa till Uppenbarelsebokens 
Turkiet och Patmos 
12 - 21 (24) september 
Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark

Lilla Pilgrimsresan 
med Oas till Israel 
20 - 27 oktober 
Ledare: Björn Gusmark

Sjung lovsång till Herrens ära 
i det Heliga Landet 
Lovsångsresa med Lisa Lerman och Hans 
Weichbrodt. Framflyttad till november 2022

Info och anmälan: King Tours  info@kingtours.se 
www.kingtours.se   
tel: 0140-37 50 95    mobil: 0702-38 30 89

Hejsan!

Mitt namn är Anna 
Hansson och den första 
november började jag 
arbeta som inspira-
tör för UngdomsOas. 
Hurra! 

Förra sommaren tog 
jag gymnasielärarexamen och har nu en 
liten tjänst som musiklärare i centrala 
Göteborg. Det känns väldigt roligt att få 
arbeta med ungdomar från dessa olika 
håll. Jag kommer ursprungligen från 
Hålta utanför Kungälv i Södra Bohuslän 
men flyttade nyss till Kållered där jag 

Oassamling med lokala arbetsgruppen 
i Ljungby
19 mars
Oas arbetslag

EFS Lund
20 mars
Hans Weichbrodt

Oas årsmöte
26 mars

Kastalakyrkan i Kungälv
27 mars
Berit Simonsson

Oasresa till Israel
29 mars - 6 april
Hans Weichbrodt

Lovsångsretreat på Åh Stiftsgård
1-2 april
Anmälan

bor i ett kristet kollektiv med tre andra 
tjejer. 

UngdomsOas har varit en av mina 
viktigaste växtplatser som kristen och 
därför är det med stor tacksamhet 
och förväntan jag påbörjar den här 
tjänsten. Jag ser fram emot att upp-
täcka på vilket sätt Gud använder sig 
av UngdomsOas för att möta Sveriges 
unga idag. Att få utrymme att ta emot 
Guds levande ord, fyllas av den Helige 
Ande och respondera på Jesu kärlek i 
tonåren tror jag kan få en avgörande 
betydelse för resten av livet. Detta är 
i alla fall min erfarenhet och något jag 
har att tacka UngdomsOas för efter 

otaliga läger som både deltagare och le-
dare. För mig var tonåren en tid i livet 
då Gud öppnade mina ögon att se hur 
den tro som fick kyrktanterna att ta sig 
till gudstjänsten söndag efter söndag 
faktiskt var levande och på riktigt, hur 
lite jag än tyckte det syntes på ytan. 
Att detta också var samma tro som 
helade sjuka och uppväckte människor 
från det döda var för mig en hisnande 
tanke. Om samme Gud nu har öppnat en 
dörr för mig att arbeta i UngdomsOas 
kan det inte bli annat än ett äventyr. 
Och det ser jag fram emot!

ANNA HANSSON
Inspiratör för UngdomsOas



Varmt välkomna att vara med på SommarOas 
15-19 juni 2022 på Gullbrannagården!
Genom denna text ska vi försöka 
besvara några frågor samt verk-
ligen dela den glädjen vi i Oas 
arbetslag känner för detta.

Varför? Kommer det inte 
bli som det brukar? 
Under tiden som pandemins restriktio-
ner höll oss tillbaka från det som tidi-
gare var ”det vanliga” tvingades vi, likt 
många andra, att tänka på andra och nya 
sätt. Oas arbetade mycket med det digi-
tala. Genom detta arbete har arbetslaget 
i Oas fått lära sig många nya sätt att 
arbeta på. Genom Sverigeresorna har vi 
fått en ny syn på det nationella perspek-
tivet, samtidigt förstod vi att vi också, 
när allt skulle bli ”som vanligt” igen, be-
hövde arbeta på våra kommande gene-
rationer. Så vi bestämde oss för att dela 
upp vår sommar i två delar. En nationell 
satsning, som är Sverigeresan v. 30 2022 
som blir digital. Och sedan en satsning 
som ska få vara just en OAS för alla som 
kommer, alltså SommarOas 2022. En oas, 
ett ”Eden”, dit man får komma för att få 
påfyllning, uppmuntran och utrustning i 
sin tro och till en plats som är enkel för 
många familjer att vistas på, ett skyddat 
område med många möjligheter för alla 
till olika aktiviteter m.m.

åldern och uppåt. Var detta läger blir 
kommer information på deras kanaler 
framöver. Följ gärna deras instagram 
@ungdomsoas.

Men, allt annat 
jag undrar då?
Vi anställda är mycket förväntansfulla 
på SommarOas och vågar pröva detta. 
Vi är glada för program, talarlista, allas 
olika insatser och för kontakten med 
Gullbrannagården. Som deltagare kan 
man boka husvagnsplats hos dem fr.o.m. 
1 feb 2022, och även ett matpaket om 
man skulle vilja det. All sådan bokning 
sker via Gullbrannagården. Program, 
konferensavgift, tider och annan infor-
mation kommer att komma ut på Oas 
kanaler vid årsskiftet.

Välkomna!
HANNA SIMONSSON

Vi har något att säga? Vi längtar efter att inspirera, 
utmana och utrusta
Hur snyggt och välproducerat ett livesänt kvällsmöte 
än kan vara, är det få saker som slår att faktiskt fylla 
ett rum med ungdomar och ledare för att tillsammans 
tillbe kung Jesus. Efter en lång tid av bön, längtan 
och drömmande är det just detta vi i Ungdomsoas 
ledarskap med stor förväntan också ser fram emot 
att göra framöver. 

Vi längtar efter att samlas, lovsjunga, leka, lyssna på 
undervisning, äta toast, be för varandra, ha smågrup-
per, gå upp tidigt på morgonen och vara uppe sent på 
kvällen, besöka ungdomsgrupper, inspirera, utmana, 
utrusta - och så mycket mer! 

Vi planerar just nu kommande fysiska träffar, så håll 
utkik på våra sociala medier för mer information. Vi 
ser så mycket fram emot att träffa just dig! Allt gott 
till dig!

SAMUEL MALMQVIST
UngdomsOas Ledarskap oas

På Youngsters buss är det stripat ”Vi har något att säga” och 
jag har tänkt att det handlar om Apg 4:20 (vi för vår del kan inte 
tiga...) Men i pandemin har bussen stått still mer än önskat. Så vad 
gör vi nu när restriktionerna lättar och det åter finns utrymme att 
samlas och uttrycka vår tro från scenen? Har vi något att säga?

Pandemins största inverkan har varit vanebrytande. Gudstjänst-
besök av tradition eller god vana har inte varit möjliga. Vi har 
tvingats själva ta ansvar för kontaktytorna med Gud, för bön, 
lovsång, bibelläsning. Den inre människan behöver ju näring. 
Men de runt omkring oss som ännu inte känner Jesus? Har de fått 
ta del av evangeliet? Det är viktigt att vi ger vår tro god input i 
vår hemmamiljö, så att vi sedan kan berätta om tron på Jesus för 
andra.

Just nu finns möjlighet att sätta ord på tron. Inte återge vad andra 
sagt med svårartikulerade meningsbyggnader och högtravande 
argumentation. Utan att i all enkelhet 
dela det viktigaste. Och när du får 
chansen, se till att du vet vad du 
ska säga.

MATS HAMMAR 
tekniker i Youngsters team

Blir det inte lika stort då, 
bara för att vi är på 
Gullbrannagården? 
Möteshallen ”skeppet” rymmer 1100 
personer, vilket är det vanliga för ett 
möte på Oas sommarmöte, även barn 
och unga kommer ha bra lokaler. Vi 
satsar sedan, som vanligt, på talare från 
olika håll, på förbön, festhögmässa och 
mycket av det som hör till Oas!

Vad blir det för 
ungdomarna?
Under vecka 24 på Gullbrannagården 
kommer UngdomsOas att satsa på ett 
spår för de som är unga-vuxna, en grupp 
som ofta faller bort. För de som är ton-
åringar (13 år och uppåt) blir det något 
som kallas TONÅR. Sedan, i vanlig ord-
ning, kommer UngdomsOas arrangera 
läger v 30 för de som är i konformations-
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Varför är jag präst?
Den frågan får jag ofta. Den är enkel att 
svara på: Därför att jag är kristen. 
Svårare blir det om jag får följdfrågan: 
Och varför är du kristen? Och jag tänker: 
Ja, varför är jag kristen? För det är sällan 
enkelt men ofta ganska besvärligt.

Jag kan få lust att svara: Kristen är jag 
trots allt. Jag är kristen trots att det finns 
så många trots allt … Jag är kristen trots 
mina misslyckanden i bön och helgelse. 
Jag är kristen trots att vi som kristna är 
likadana som vem som helst. Skvallrar och 
förtalar, blir irriterade och nedvärderande, 
småsura och skenheliga. Jag är kristen 
trots att församlingslivet kan vara dåligt 
och inte alls en varm gemenskap. Trots 
gudstjänster med torftiga predikningar och 
slarvig liturgi. Trots en vilsen kyrka som är 
ängsligt rädd för att inte vara tillräckligt 
anpassad i världen. Och trots att världen 
ser ut som den gör och Gud anklagas av 
dem som inte tror på honom för världens 
tillstånd.

Fast så kan jag ju inte svara. Det är dålig 
reklam. Så jag måste svara på annat sätt. 
Då är mitt rakaste svar: Jag är kristen 
därför att jag inte kommer undan! Därför 
att jag hos Jesus Kristus hör den som talar 
”det eviga livets ord”, att utan Kristus 
blir mitt liv tomt och meningslöst. Om 
andra tycker att det räcker med att spela 
golf nio dagar i veckan och ha det vanliga 
tacomyset med ändlösa teveserier för att 
livet ska ha mening, så får de väl ha det så. 
Kanske är mina krav orimliga? Att livet 
måste ha halt, mening, sanning och vara på 
allvar?

Och så kommer ytterligare ett skäl, det för 
mig mest väsentliga: Jag är kristen därför 

att jag är totalt beroende av nåd. Totalt. Av 
kompromisslös nåd, av nåd bortom all rim 
och reson. Av sådan där Amazing Grace 
som är Guds vettlösa handlande i Kristus. 
Att förkunna nåd har varit min stora glädje 
som präst. Nåd och åter nåd. Att få avlösa 
en biktande, tillsäga den mest sargade 
hennes synders förlåtelse, återge den mest 
skuldtyngde livsviljan och livsmodet.

Som sagt, jag kommer inte undan. I Kristus 
är sanningen och sanningen är Kristus. 
Utan Kristus förlorar jag ankarfästet i 
mitt liv. Jag är helt enkelt obotligt religiös 
och känner i Kristus igen svaret på mitt 
sökande.

Men inte bara jag är religiös utan trots 
sekulariseringen är människan i grunden 
religiös. Frågan är inte om vi tror utan vad 
vi tror och bekänner oss till. I sekularise-
ringens fotspår är det inte ateism och ra-
tionalism, dessa vår tids mest misslyckade 
ideologier, som tagit över tomrummet efter 
Gud utan vidskepelse och konspirationsteo-
rier. Den kristna tron ersattes av tron att 
det inte finns någon sanning, utan alla är 
sin egen sanning.

Detta är också kyrkans risk. Om kyrkan se-
kulariseras inifrån för att spegla världen, 
blir hon vilsen och förlorar sin identitet 
i Kristus. En kyrka som lånar sitt öra till 
tidens signaler, trender och ideologier, som 
infiltreras av åsiktsmaffians kontrollanter, 
talar inte längre evangelium.

Själv är jag kristen därför att jag inte har 
någon annanstans att gå än till Kristus. Det 
har inte kyrkan heller. Hon måste gå till 
Kristus. Hon har kallats av Kristus, hon 
förvaltar Guds Ord och de heliga sakra-
menten, hon är som de kristnas gemenskap 
Kristi kropp. Utan Kristus blir kyrkan en 
potemkinkuliss. Ingenting annat. Lika tom 
som en högljutt skramlande tunna.

Jag är kristen? Trots allt!
Kyrkans identitet är helt förenad med 
Kristus och utan Kristus är hon inte längre 
kyrka. Om hon blir otydlig om Kristus 
kan hon inte längre motivera sin existens. 
Ordet kyrka betyder: Det som tillhör Her-
ren. Att vara kyrka är helt enkelt att vara 
Herrens.

Varför är jag kristen? Och jag svarade: 
Trots allt. Därför att jag inte kommer un-
dan tron och bekännelsen. Så måste också 
kyrkan svara. Hon ska vittna om Kristus 
- trots allt. Trots att världen inte vill tro, 
trots att Jesus Kristus är obegriplig för 
en sekulär omgivning, trots att Kristus 
som dog för alla inte tas emot av alla. 
Allmän andlighet tillhör mer den religiösa 
allmänningen och är lättare att förkunna. 
Men Gud inkarnerades inte i sin Son Jesus 
Kristus för att ge världen en snuttefilt att 
trösta sig med. Gud blev människa för att 
hon ska bli frälst, räddad, befriad, försonad 
- och till sist gudomliggjord.

Sådan är kyrkans bekännelse. Det är inte 
hennes åsikter. Allt oftare talar kyrkans 
företrädare, inte minst de partipolitiskt 
förtroendevalda om kyrkans tro som 
åsikter, inte om hennes bekännelse. Det 
är allvarligt. Åsikter är utbytbara, men en 
tvåtusenårig trosbekännelse som mejslats 
fram stavelse för stavelse av kyrkofäderna 
är inte utbytbar. Kyrkans martyrer har inte 
dött för sina åsikter. De har dött för sin be-
kännelse - till Kristus som Herre och Gud. 
För honom som har dött för dem.

De kom inte undan. Det gör inte jag heller. 
Och det gör inte kyrkan heller.

BERTH LÖNDAHL
Oas Ledarskap och 
teologisk rådgivare

”Gud blev människa för att hon ska 
bli frälst, räddad, befriad, försonad 
- och till sist gudomliggjord”

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

Inspiratör UngdomsOas
Anna Hansson
Stomvägen 19B
428 30 Kållered
0738-32 46 38
anna.hansson@ungdomsoas.se


