Till oändligheten och vidare!
”Allt har sin tid” (Pred 3:1)

Rubriken är från barnfilmen Toy Story, men det kunde varit ett bibelord. När vi människor själva ska styra våra liv och lägga
fast våra planer, så vet vi ett säkert: det blir aldrig som man tänkt sig. Men om man lagt sitt liv i Guds händer och därmed
tagit emot oändligheten, det eviga livet, som en gåva, så blir livet ett äventyr.

1• 2022

Jag vet precis när jag bestämde mig för att vara frimodig och gå i Herrens kallelse efter bästa förmåga: nyårsafton 2000. Jag
var nyprästvigd, sommaren innan, och hade fått i uppdrag att vara kaplan på ett ungdomsläger i Växjö stift. Jag var präglad
av Jante-lagen, när en god vän sa till mig: Björn, om Gud nu kallat dig till präst vill han väl använda dig!
Jag kom in i kyrkans värld som ung vuxen i Växjö stift. Där fanns något så märkligt som en mix av högkyrklighet och
karismatik. Präster som firade mässa med korstecken och rökelse samtidigt som de erbjöd förbön, profeterade och bad i
tungor. De blev mina förebilder. När jag flyttade till västkusten frågade jag en vän om det fanns något liknande där. Det
skulle väl vara Oasrörelsen, svarade han.
Mitt första Oasmöte var i Varberg 1999. Sedan dess har jag haft ett engagemang i Oas, med några korta pauser del av
ledarskap och styrelse i tjugo år. De tre sista åren har min roll varit ordförande. Jag kan konstatera att jag fick en stafettsträcka i uppförsbacke med pandemin och alla bekymmer jag i all min mänsklighet gjorde mig för Oas överlevnad och
framtid. Nu vet jag att Herren är trofast och att Oas alla engagerade vänner är att lita på. Nu lämnar jag i mars
ordförandeposten i ett Oas som kan satsa framåt mot vad Herren vill göra med vårt folk och i vårt land.
Tack för förtroendet, glädjen och allt stöd! Be för tillsättandet av en ny ordförande och be för mig när jag nu vill vara öppen
för hur Gud leder mig vidare. Jag vill vara öppen för att det blir mer av att hjälpa församlingar och ledare med andlig
förnyelse och att våga nya sätt att vara kyrka.
Ha en god fasta och en glad påsk!
BJÖRN GUSMARK
ordförande i Oasrörelsen

FÖRNYELSE EVANGELISATION ENHET

www.oasrorelsen.se
www.facebook.com/oasrorelsen
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Kommande möten, kurser, resor och lite annat
Rött = Samlingar, öppna för alla

Digital Oasdag
19 februari

Oasresa till Israel
29 mars - 6 april

Equmeniakyrkan i Mellerud
7-8 maj

LIVE på Oas facebooksida

Hans Weichbrodt

Lisa Lerman

Bibelskola Väst
21 februari

Gud<3 Öckerö
1 april

Bibelskola Väst
23 maj

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Kören Praise Falkenbergs församling
26 februari
Lisa Lerman

Förnyelsehelg, Storsjöstrand, EFK
26-27 februari
Hans Weichbrodt

LOVSÅNGS
Retreat

Pingst, Vrigstad
28-29 maj
Hans Weichbrodt

Lovsångsretreat på Åh Stiftsgård
1-2 april
Anmälan

Israelföredrag Västerås
9 april
Hans Weichbrodt

Digital Israelresa
28 februari - 6 mars

Åredalens folkhögskola, EFS
11-12 april

Oas anställda, LIVE på Oas facebook

Hans Weichbrodt

Barnledarkonferens, Malmö
12 mars, jesustillbarnen.se

Vision Sverige TV
13 april

OAS ISRAEL- RESOR
Oasresa till Israel i Jesu fotspår
4 maj - 12 maj

Lennart Henricsson,

Hans Weichbrodt

Sionförsamlingen, Fotö
12-13 mars

Korskyrkan Örebro
15 april

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst
14 mars

Lännäs frikyrka
15 april
Hans Weichbrodt

Helsingborg. Frimodig Kyrka Skåne
19 mars

Centrumkyrkan, Kinnarp
23 april
Hans Weichbrodt

EFS Lund
20 mars

Bibelskola Väst
25 april

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Oas årsmöte
26 mars

Bibelskola Väst
2 maj

Församlingen Centro, Göteborg
27 mars
Hans Weichbrodt

Resa till Oberammergau
16 - 20 augusti
Ledare: Björn Gusmark

Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Ledare: Hans Weichbrodt och Björn Gusmark

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

”Sjung lovsång till Herrens ära i Det
Heliga Landet”
20 - 27 oktober
Oas Lovsångsresa till Israel. Ledare: Lisa
Lerman och Hans Weichbrodt

Hans Weichbrodt

Ytterligare info om Oassamlingar:

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

www.oasrorelsen.se

LOVSÅNGS
Retreat
En vanlig oaskur s och en ovanlig retreat = en Oasretreat

Så samtalet med Herren tystnar inte i retreaten,
tvärtom – det är Hans röst jag vill höra, Honom
1-2 april 2022 jag vill lyssna in, tala med, tillbe och lovsjunga!!
Info och anmälan: Däremot behöver jag inte samtala med människor, utan ges möjlighet att vara med Herren!

Åh Stiftsgård
oasrorelsen.se

”Herren umgås förtroligt med dem som fruktar Honom” Ps.25:14 Detta blir som en vanlig Oaskurs och en ovanlig
Vår tid präglas av att vi ständigt ska vara tillgängliga för andra, vi fylls hela
tiden av nya intryck och mitt i detta har vi ofta svårt att ta tid med
Herren. Under lovsångsretreaten unnar vi oss att vara vid Jesu fötter och
ger god tid åt lovsång, bön och tilltal från Guds Ord! Du inbjuds att stänga
av intrycken från din mobiltelefon och sociala medier och vi låter samtalen
med varandra upphöra, för att ge utrymme för samtalet med Herren. I
lugn och ro bara vara i Hans närhet och lyssna in vad Han vill säga genom
sitt Ord, sin Ande, lovsång och bön! Han som säger att Han vill umgås med
oss – vilken förmån!

retreat – helt enkelt en Oasretreat med tillfällen
för både förbön, bikt och lovsång att dröja kvar
i. Länge.
Varmt välkommen med din anmälan!
Anmälan via Oas hemsida oasrorelsen.se eller
till Ingemar Henricsson, 0708-51 42 20.
LISA LERMAN

Inspiratör i Oas med inriktning på lovsång och tillbedjan

Sommarens olika satningar inom Oas
15-19 JUNI VECKA 24

HAN SKA GÖRA HENNES ÖKEN LIK
EDEN, JES 51:3
Denna sommar vill vi å det varmaste
välkomna dig till Gullbranna. En
kristen gård vid havet som vilar likt
en grönskande oas nära strandkanten, med härliga gräsmattor, gott
om hus och campingrum och en
alldeles egen liten å som rinner
genom området. Ja detta är som ett
alldeles eget litet ”Eden”. Hit flyttar
nu ”Oasmötet” kanske i mer ”
småskalig”, familjär och gemenskapsbefrämjande tappning, men ändå
med en fin och inbjudande möteshall
som kan ta emot mer än 1000
personer. Programmet har tydligt
”Oas-dna” med dess starka betoning
på djup och befriande Bibelförkunnelse, och mycket tid för
tillbedjan och lovsång och som alltid
hos oss är alla i alla åldrar inbjudna
att delta fullt ut under hela Oasmötet
15-19 juni.
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Vecka 28 så rullar Youngstersbussen
ut på turné med hela teamet.
Målet är campingplatser. Där finns

ofta många barnfamiljer och det är
dem som vi vill nå ut till. Självklart
hoppas vi på lite sol & bad också. Vi
gjorde några ”campingspelningar”
förra året och upplevde ett väldigt
stort intresse. Många kom och tittade
och vi anade att ännu fler satt i sina
tält och lyssnade.
I skrivande stund är inga datum
spikade, men vi börjar på västkusten
drar vidare via Eksjö till Öland och
kanske också ner till Skåne.
Håll koll på vilka platser vi besöker
genom Youngsters facebooksida:
facebook.com/youngsters.oas
Var gärna med och be för turnén,
teamet och att många, både stora
och små, ska få höra om Jesus.
LENNART HENRICSSON,
YOUNGSTERS

OASRÖRELSENS TREDJE

SVERIGERESA

VECKA 30

Digital Sverigeresan IGEN.
Tredje gången gillt.
Under en sommarvecka 2020 och
2021, har vi i Oas medarbetarlag haft
den stora glädjen att få resa genom
heeela vårt avlånga land på en
böneresa som sänts digitalt och som

har engagerat många tusen följare.
Enormt uppmuntrade av all positiv
respons är vi nu laddade inför att få
åka på en ny resa från syd till nord.
Så spänn fast dig vecka 30, 2022, och
följ med på en böneresa som ingen
annan till många spännande platser,
personer, tilltal och Bibelord!
facebook.com/oasrorelsen
HANS WEICHBRODT

VECKA 30
SOM VI HAR LÄNGTAT!
Vi är så glada över att äntligen kunna
annonsera sommarens ungdomsoasläger! Vecka 30 i sommar vill vi bjuda
in dig till ett fullskaligt sommarläger
tillsammans med oss. Lägret kommer
att anordnas på Restenäs utanför
Ljungskile och vara fyllt av lovsång,
undervisning, gemenskap, roliga
aktiviteter och mycket mer.
För mer info, håll utkik på våra sociala
kanaler.
ungdomsoas.se

Välsignelser!
UNGDOMSOAS LEDARSKAP

Musiken som verktyg!

Men grejen är att Jesus aldrig förändras!

Ett av Youngsters största verktyg är musiken. Med musik kan
man nå många, och jag tycker att texterna är viktiga. Ofta går
man ju runt och ”småsjunger” på en låt, och då är det ju
jätteviktigt vad det är för text.

Hej och kram!

De två senaste åren har vi fått vänja oss med att
saker och ting kan förändras. De kan gå fram och
tillbaka, upp och ner och går kanske sällan att ta
helt för givet. Hoppet om en ”normal vardag” har
kanske även hos dig stundtals väckts när du läste
den där annonsen om ett kommande läger eller
event - för att sedan slockna när dessa ställdes in,
igen. Oerhört frustrerande. Men grejen är att Jesus
aldrig förändras, mitt i allt detta. Det är sant! Han
backar inte, tvivlar inte, viker inte med sin blick
över ditt liv; han är trofast! (Heb 13:8). Som en
återkommande talare på våra sommarläger brukar
säga: ”Gud är helt förutsägbar i sin natur, men helt
oförutsägbar i sitt handlande”. Gud är den han
är, hela tiden. Han förändras inte, även om hans
handlande i världen ibland kan vara lite svårt att
beräkna. Mitt i allt som är bjuds vi att lära känna
honom. Att leva mitt i allt som skakas –
tillsammans med honom som är helt orubblig.
Detta längtar vi i Ungdomsoas efter!

LENNART HENRICSSON
Inspiratör i Oasrörelsen

SAMUEL MALMQVIST
UngdomsOas Ledarskap

Just nu håller jag på med många nya låtar. En låt handlar om
hur det kanske är i himmelen. Finns det t.ex. nycklar i
himmelen? Eller kan man tröttna på att sjunga?
En annan handlar om hur Gud är. Kan man verkligen få sitta
i hans knä? Han som är så helig…! En handlar om allt som
vi kristna gör. Alla grupper vi är med i, alla sånger vi kan,
men vad är det som är viktigast? Egentligen… Tanken är att
texterna ska uppmuntra och hjälpa barnen. Ja… säkert oss
vuxna också. Titeln på den låt jag sitter med just nu är ”Se på
Jesus” och den handlar om att vi som tror är olika, vi tycker och
tänker olika och då är det verkligen viktigt att… vad då? Jo…
att se på Jesus!
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Välsignelsen från Gud!
Välsignelsen från Gud är aldrig ett ”lycka till,
hoppas det går bra”, utan mera ett
förverkligande av tillhörigheten till honom,
riktningen som den tillhörigheten ger och
kraften i och till det Gud vill.
Att bli välsignad, att leva i välsignelse är
aldrig frikopplat från att bli insatt i ett
sammanhang präglat av Guds vilja. Tvärtom!
Välsignelse från Gud är i högsta grad kopplat
till att Gud vill något med oss, individuellt
och gemensamt.
Den kopplingen mellan individ och folk är
självklar i den gamla förbundet. Herren väljer
sitt folk, de skall följa och älska honom och
han skall välsigna dem. Välsigna genom att
dra in dem i en särskild relation till sig själv,
men också genom att ta ansvar för deras livs
yttre betingelser. (Exv ett land som ”flyter av
mjölk och honung”.)
Samma koppling är också en självklar, men
alltför ofta bortglömd, del i Kristi kyrka. I
dopet blir vi Kristustillhöriga, förenade med
honom, indragna i en ny relation till Gud.
I samma ögonblick blir vi ju också insatta i
Kristi kyrkas gemenskap och därmed i en ny
relation till varje döpt människa. Det finns
många bibelställen att hänvisa till. Två av
dem är 2 Kor 5:17 om den nya skapelsen, och
Matt 28:20, missionsbefallningen med löftet
till den lydiga kyrkan, att vara med henne alla
dagar till tidens slut.
Som en påminnelse om den välsignelse Gud
ger och vill ge, önskar vi gärna varandra Guds
välsignelse. ”Gud välsigne dig” är väl ord som
de flesta av oss sagt och brukar säga.
Men nu var det specifikt den Aronitiska
välsignelsen det skulle handla om.
Den välsignelse som Mose bror ARON får
i uppdrag att uttala är strikt prästerlig och
förordnad av Herren (4 Mos. 6:23). Aron och
hans söner får i uppdrag att välsigna Israels
folk. Den Aronitiska välsignelsen är till sin
natur ett förbundstecken. Den ges till
FOLKET och den tas emot som ett FOLK.
Förbundstecknet blir en förbundsgåva som
både talar om tillhörighet och skapar
möjlighet att leva i den tillhörigheten.
Den Aronitiska välsignelsen uttrycks som ett

löfte, inte en önskan.
Det är Herrens egen skaparkraft som ligger i
uttalandet. Vi kan jämföra med avlösningen
i mässan. Prästens ord om förlåtelse är ingen
förhoppning, utan kommer verkligen med
förlåtelse. Det är en Guds handling.

Herren själv talar till sitt folk och
förnyar förbundet gång på gång.
När Herren talar, så gör han det
som sägs. Det är på riktigt!
Löftet blir så tydligt i 4 Mos 6:27 då Herren
säger att ”de skall uttala mitt namn (”lägga
mitt namn”SFB 15) över Israelerna och jag
skall välsigna dem”. Eftersom vi lärt känna
honom som Fader och Son och Helig Ande
uttalar vi välsignelsen i den Treeniges namn.
När vi får höra den Aronitiska välsignelsen
uttalas över oss i Kristi kyrka behöver vi inte
fundera på vad Guds gör. Han välsignar! Du
får höra hans namn uttalas, det ”läggs på dig”.
Det vi behöver göra är att öppna våra hjärtan
och låta oss nås av hans välsignelse.

Nåden - En nödvändig gudomlig ingrediens i
båda förbunden. ”Herrens nåd är var morgon
ny” (Klagovisorna 3:22-23) Korset är i sig
nådens källa. Det handlar om Kristus. All nåd
före Kristus är en ”förskottering”.
Vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin
fred/frid. Ansiktet - i samband med dåtida
domstols-situationer, kunde den som skulle
fälla domen, välja att titta bort för en fällande
dom, men titta den tilltalade i ögonen vid en
friande dom. Herren ser oss i ögonen när han
vänder sitt ansikte till oss. Fred/frid - Shalom.
Guds eget helande av relationen till sitt folk.
Han sände sin egen son (Joh 3:16)
Den Aronitiska välsignelsen förverkligar i
Guds församling det som Herren redan gjort i
påskens och pingstens händelser. Den
talar sanning eftersom det är
Herren som talar.
LARS NILSSON
Oas Ledarskap

Och orden som uttalas, det är himmelska
kraftord. Jag vågar tänka när jag uttalar
välsignelsen att jag öppnar himlens portar.
Inte för att jag kan utan för att Gud vill.
Den är sakramental till sin natur. Herren har
befallt, instiftat den, och den kommer med
himmelska gåvor till den som tar emot.
Men vad är det då som kommer till oss?
Herren välsignar och beskyddar
Välsignelsen som återupprättar
gemenskapen med Herren. Ett reellt
beskydd. Änglar vid vår sida och det skydd
som blodsförbundet ger.
Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus
Kristus… (Rom 8:38). Djävulen är besegrad.
Låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig
nåd. En Kristusprofetia. Ansiktet - Guds
absoluta närhet och härlighet. Vi har lärt
känna hans ansikte i Jesus Kristus. ”Den som
sett mig har sett Fadern”.

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

Kontaktuppgifter
Oasrörelsens ordförande

Inspiratörer Oasrörelsen

Björn Gusmark, ansv. utgivare
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

Verksamhetsutvecklare Oas

Inspiratör UngdomsOas

Hanna Simonsson
Gibraltargatan 50
412 58 Göteborg
0735-44 00 25
hanna.simonsson@oasrorelsen.se

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

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

