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Hälsing från Oas ordförande
Nyss har vid lagt ett val bakom oss. Ett val som visar tydligt på att polariseringen tilltagit avsevärt. Allt oftare är det svart 
eller vitt, rätt eller fel, vi eller dom, som gäller. Åsiktskorridoren blir trängre och trängre och det gäller att välja rätt sida. 

Det här gäller ju inte bara det vi kallar för ”samhället”. 

Det gäller i minst lika hög grad vår egen Svenska kyrka. Det blir tydligare och tydligare hur olika vi tänker i många känsliga 
och brännande frågor och det gäller att inta rätt plats i spektrat av ståndpunkter. Variationerna i detta spektrum blir också 
fler och fler. Och vad lätt det blir då att dra gränser som skapar ett innanför och ett utanför.  Jag tror att vi alla på något vis 
varit med om att uppleva ett ”utanför”. Kanske har vi också själva varit med om att skapa ett ”utanför” för andra i vår egen 
kyrka?

Den gemenskap som skapas av den gemensamma tron slås ofta sönder av att vi inte har gemensamma ”åsikter” i trosfrågor. 
Så glömmer vi att kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Tron har sitt absoluta centrum i Herren Jesus 
Kristus, och visst finns det gränser, absolut. 

Jag funderar lite över Oasrörelsens kallelse, som nog är större än vi själva tror. En sådan kallelse är, är jag övertygad om, 
att vara ett sammanhang där vi med Ordet, Herren Jesus Kristus och vittnesbördet om Honom i centrum, får möta varandra 
utan att mäta varandra. Kanske den viktigaste kallelsen. 

Så undrar jag, och kanske också utmanar oss, med utgångspunkt i Ef 4:3 ”Sträva efter att med friden som band bevara den 
andliga enheten”, om det måhända är så att en del av kallelsen också är att vara ett föredöme när det handlar om kärlek till 
andra systrar och bröder som vi ser tänker annorlunda?  Kärlek, utan att vi fördenskull viker från det som är vår övertygelse 
utifrån Guds Ord.

Nåd och frid 

LARS NILSSON  
ordförande i Oasrörelsen

2 • 2022



Samlingar att be för:

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

Träff med UngdomsOas Ledarskap 
1 oktober
Anna Hansson 

Barnmöte i Ulricehamn 
1 oktober
Lennart Henricsson, Youngsters 

Bibelskola Väst 
3 oktober 
Hans Weichbrodt 

Israels Vänner, Halmstad 
3 oktober
Hans Weichbrodt

Präst- och DiakonOas, Åh Stiftsgård 
4-6 oktober  
OBS, anmälan krävs 

Navigatörerna, Johannebergskyrkan 
7 oktober 
Hanna Simonsson 

Oashelg i Leksand 
8-9 oktober
Hans Weichbrodt m fl

Johannelunds bibelskola & studentkår 
10 oktober
Anna Hansson 

Bibelskola Väst 
10 oktober
Hans Weichbrodt

Israelföredrag, Uddevalla 
10 oktober
Hans Weichbrodt 

Träff med SALT & SvK Ungas anställda 
11 oktober
Anna Hansson 
 
”Filling Station”, Linnékyrkan GBG 
13 oktober
Hans Weichbrodt 

HöstOas 
15-16 oktober 
OBS anmälan krävs 
 
Lärjungaskola Equmeniakyrkan, 
Vårgårda 
19 oktober 
Hanna Simonsson 
 
Lysekils ungdomsgrupp 
21 oktober 
Anna Hansson

Barnmöte, pingstkyrkan Helsingborg 
22 oktober 
Lennart Henricsson, Youngsters 

Inspirationskväll i Örby-Skene förs. 
27 oktober 
Berit Simonsson 

Ledardag för nordiska ledare - Hopp för 
Sverige 
10 november 
Hans Weichbrodt

Föredag på ICCC:S internationella 
ledarkonferens i Stockholm 
11 november 
Hans Weichbrodt

Ledardag i Fiskebäck, Göteborg 
17 november
Hans Weichbrodt

UngdomsOas ledarskap träffas 
19 november 
Anna Hansson 

Pingstkyrkan i Ängelholm 
19-20 november 
Hans Weichbrodt

Kyrkodag i Hålta 
20 november 
Berit Simonsson 
 
Familjegudstjänst i Korskyrkan, Borås 
20 november 
Lennart Henricsson, Youngsters 
 
Kyrkomötet i Uppsala 
21-23 november 

Oasdag för präster i Smyrnakyrkan, 
Göteborg 
24 november 
OBS anmälan krävs 

Oas styrelse träffas 
24-25 november

Oas ledarskap träffas 
25-26 november 
 
Digital pilgrimsresa till Israel 
28 nov-4 dec 
Lisa Lerman, Hans Weichbrodt, Lennart  
Henricsson och Anna Hansson  
 

OAS ISRAEL-RESOR

Stora Profetresan med Oas 
15-23 mars 2023 
Reseledare: Hans Weichbrodt, Björn Gusmark 
och Jan Sköld 
 
”Sjung lovsång till Herrens ära i Det 
Heliga Landet” 
OBS framflyttad till nov 2023! 
Oas Lovsångsresa till Israel. Ledare: Lisa 
Lerman och Hans Weichbrodt 
För info: lisa.lerman@oasrorelsen.se 

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

Bas Ungdomsgrupp i Göteborg 
10 december 
Anna Hansson 
 
Sandeslätts församling, Göteborg 
11 december 
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst 
12 december 
Hans Weichbrodt 

Livesändning för Israels Vänner 
14 december 
Hans Weichbrodt

Israelföredrag i Citykyrkan, Västerås 
17 december 
Hans Weichbrodt

Gudstjänst i Ljungs församling
18 december 
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst 
19 december 
Hans Weichbrodt

PrästBön
20 december 
Hans Weichbrodt

Ytterligare info om Oassamlingar: 

www.oasrorelsen.se

Bibelskolan.com  
Bibelskolan.com startades av bland andra Carl-Gustaf Stenbäck och Bengt Pleijel och har funnits på nätet sedan påskdagen 
år 2000. Vi har haft god hjälp av både illustratörer, skribenter och andra medarbetare. Bibelskolans hemsida har nu fått ett 
nytt och fräscht utseende genom Erik Pleijels fina arbete och nu hoppas vi att många ska känna sig hemma där och ska 
kunna hitta något som lockar till läsning och fördjupning.

Här hittar ni bland annat Bengt Pleijels Sångpostilla och Nyfikenhetsskolan, Giertz kommentar till Nya Testamentet, böcker 
och skrifter av författare som Eva Spångberg, Sven Danell, Staffan Ljungman, Martin Lönnebo och många andra. Där finns 
även förslag till bibelläsningsplan och goda råd för den som är ovan att läsa Bibeln.

Välkomna att göra ett besök i Bibelskolan.com!

LARS FRÖJMARK OCH ANNE-METTE PLEIJEL JOHNSSON



Vad händer hos Oas? 
”SJUNG OCH SPELA TILL 

HERRENS ÄRA” 
 

MusikerOas 3-4 febr -23  
Åh Stiftsgård

Är du med och sjunger eller spelar 
i församlingen? Är du körsångare 
eller med i ett lovsångsteam?  
Instrumentalist eller lovsjunger 
Jesus i kyrkbänken? Kantor eller 
organist? Tillber du Herren i dans, 
konst eller andra kreativa uttryck?

Då är du välkommen till  
MusikerOas som vänder sig till alla 
som vill fördjupas i sin tillbedjan till 
Herren! 

MusikerOas är ett dygn som  
kommer präglas av lovsång,  
undervisning från Guds Ord,  
praktiska seminarier, betjäning 
och gemenskap! Hit får du komma 
för att själv ta emot och rustas till 
tjänst.

Varför inte åka tillsammans hela 
lovsångsteamet eller kören eller 
kollegorna som en gemensam 
inspiration inför 2023?! 

 

OASRÖRELSEN SÖKER...
Vill du arbeta med oss i  
Oasrörelsen? Är administration och 
kontakt med människor något som 
ger dig glädje? Har du god känne-
dom om Oasrörelsen? Då kanske 
detta är tjänsten för dig?  
 
Oasrörelsen söker en projekt-
ledare / administratör med viss 
ekonomisk kunskap.  
 
Vi ser gärna sökande med hemvist 
i Svenska kyrkan. 
 
Info om tjänsten: 
Ingemar Henricsson 070-851 42 20 
samt på www.oasrorelsen.se 
Sista ansökningsdag 1 nov 2022.

 
 

 

Som Nikodemus

Hälsningar från UngdomsOas
Våra konfaläger har firat sitt elfte läger i år och har sedan 
det tionde varit i dubbel storlek. Det är en fantastisk 
möjlighet att visa fler ungdomar Guds kärlek och er-
bjuda dem att fortsätta sin resa med oss i UngdomsOas 
med läger mm. Men det är sällan utan växtvärk som en 
rörelse expanderar, och vi tar tacksamt emot förbön för 
vishet och klarhet över hur vi på bästa sätt ska fortsätta 
framåt. 

Jag har med egna ögon fått se hur Oas, genom sina 
konfirmationsläger, låtit våra ungdomar möta Jesus 
konkret. Jag minns en gång när jag haft ett ledigt dygn 
och kom tillbaka till gården och möttes av en handfull 
tjejer som sprang emot mig och ropade att en eller flera 
av dem hade stukat foten. I munnen på varandra börjar 
de förklara att ledare och konfirmander börjat be för de 
olika skadorna och Jesus mötte 10-20 personer med  
fysiska helanden den kvällen och veckan som följde. 
Trots detta är det kanske ändå större med de inre  
helanden som jag med glädje sett, nära eller på avstånd, 
som alltid är svåra att kvantifiera men så viktiga att 
nämna. Upprättad självbild, självförtroende, livslust,  
nyfikenhet på det inre livet och så mycket mer som 
bara Gud vet. Jag har flera gånger fått glädjen att höra 
tagna föräldrar fråga vad vi har gjort med deras barn, 
hur vågade hon sjunga, hur kunde han börja spexa, 
när började de bjuda på sig själva? Och allt på bara tre 
veckor? För oss ledare står det varje år otroligt klart: Inte 
genom någon människas styrka (tro mig), utan genom 
Herrens Ande.  
 
ANNIE SALOMONSSON 
UngdomsOas Ledarskap

Att jobba med Youngsters är väldigt varierande. Ena stunden 
sitter jag på kontoret och planerar. Vid ett annat tillfälle ligger 
jag under bussen och byter slangklämma på en läckande  
servoslang till kylfläkten. Eller så tar jag tåget till ett möte  
någonstans. Ja, uppgifterna är olika och många, men målet 
med det som vi gör är ett – att berätta om Jesus för de unga!

I somras, tillsammans med världens bästa Youngstersteam, 
åkte jag på campingplatsturné. I sju dagar åkte vi, 18 personer, 
till camping efter camping. Vi riggade upp våra grejer och  
spelade så det hördes vida omkring. Vi spelade utomhus så 
att alla skulle få höra. Och det var det verkligen många som 
gjorde. Såklart de som stod vid scenen, men också alla de som 
lite nyfiket stod bakom tält och husvagnar fick höra. Kanske 
var de några ”Nickodemusar” som lyssnade i smyg. Vad vet 
jag? Men var med oss i bönen nu – att de frö som vi fick så, 
också ska få gro…!!

Glada hälsningar från 
 
LENNART HENRICSSON 
Inspiratör i Oasrörelsen

LOVSÅNGSRETREAT 
24-25 mars -23, Åh Stiftsgård

Vår tid präglas av att vi ständigt ska 
vara tillgängliga, vi fylls av intryck 
hela tiden och mitt i detta har vi 
ofta svårt att hitta tid för att vara 
med Herren. 

Lovsångsretreat – vad är det?  
Jo, ett dygn som vill ge oss  
möjlighet att vara med Herren i 
lovsång och bön - i tyst  
gemenskap med andra! 

Vi unnar oss tid vid Jesu fötter och 
ger gott om utrymme åt lovsång, 
bön och tilltal från Guds Ord! 

En vanlig Oashelg och en ovanlig 
retreat – helt enkelt en Oasretreat 
med tillfälle för både förbön och 
bikt! Och tid att dröja kvar i  
lovsång och tillbedjan! Vi låter 
samtalen med varandra upphöra 
för att ge Herren utrymme att tala 
och för att bara vara i Hans  
närvaro!

Anmälan till dessa  
båda kurser: 
oasrorelsen.se  
För mer info. 
lisa.lerman@oasrorelsen.se 

Varmt välkomna!



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. 

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

eller Swish 1234 123 840

I somras fick vi som familj 
möjligheten att vara med på 
Oasrörelsens nya koncept med 
sommarkonferens på  
Gullbrannagården vilket visade 
sig vara en riktig fullträff. Ni ska få 
höra! 

Familjen består av mamma och 
pappa med tre barn i åldrarna 3, 6 
och 8 år. Vi hyrde en stuga på om-
rådet med våningssängar och litet 
kök där vi kunde fixa frukost och 
lättare lunch och middagar. Det 
fanns många andra möjligheter till 
boende också, men detta passade 
oss bra. Allt ligger så nära och bra 
på Gullbranna och underlättar all 
logistik som man som barnfamilj 
ständigt behöver hantera. Ville 
man inte laga egen mat så gick det 
utmärkt att köpa både  
matkuponger för hela eller delar 
av lägret eller bara enstaka mål-
tider. Barnen tyckte mycket om 
alla de möjligheter till aktiviteter 
som finns i och kring området; 
studsmatta, minigolf, stora ytor att 
spela fotboll och såklart närheten 
ner till havet och de allra härligaste 
stränder och mjuka sanddyner. 
 
På förmiddagarna och kvällarna 
höll Lennart med hela Youngsters 
teamet i så proffsiga och fina 
barnsamlingar. 

Att allting låg så samlat möjlig-
gjorde också för oss att kunna 
vara delaktiga i att bidra till lägret 
på olika sätt. Joakim kunde vara 
med i mötesbyrån och jag hade 
förmånen att få undervisa på ett 
förmidddagsmöte. Seminarierna 
låg även de samlade på området, 
vi kunde smidigt turas om att gå 
på dessa samt vara med på ett  
familjeseminarium som KRIK höll i. 
 
På kvällarna kunde vi lägga barnen 
i stugan och med baby monitor 
vara med i gemenskapen kring 
grill och umgänge. UngdomsOas 
hade även riktigt fina kvällsmöten 
senare på kvällen med stort fokus 
på ljuvlig lovsång och betjäning. 
Vi är så glada och tacksamma att vi 
la en av våra semesterveckor med 
Oas på Gullbranna och ser så fram 
emot kommande sommar!
 
MARIA, JOAKIM, ISAK, BENJAMIN 
OCH RAKEL NYGREN

Familjen berättar!  
Är du orolig för framtiden? Du är 
knappast ensam. Till och med Jesus 
var orolig. Vi ett tillfälle så orolig att 
han svettades blod. Man kan säga att 
Jesus genom sin närvaro i oron också 
välsignat den som en plats där vi 
oväntat nog också kan växa i likheten 
med honom.

”Vi vet att för dem som älskar Gud 
samverkar allt till det bästa, för dem 

som är kallade efter hans beslut.” 
Rom 8:28

Allt samverkar till det bästa - också 
oron. Men Jesus är fridens Herre. 
Hur ska jag komma till ro i Jesu frid 
då? Ett spädbarn kommer till ro i sin 
förälders famn när det möter sin  
mammas eller pappas blick. På 
samma sätt finner vi ro i Guds famn - i 
hans försyn - när vi finner Jesus blick. 
Att söka Jesus blick behöver vi ta tid 
till. Enbart så kan våra hjärtan formas 
av sanningen att allt samverkar oss 
till vårt bästa.

”Bli stilla och besinna att jag är Gud” 
Ps 46:11 

”Om ni vänder om och är stilla skall 
ni bli frälsta. Genom stillhet och 

förtröstan blir ni starka.” Jes 30:15

När vi trotsar vår rastlöshet och  
utsätter oss för att bli stilla formar 
Gud oss successivt i sin sanning. Där 
upptäcker vi Jesu blick på oss som 
ständigt är där men som vi inte alltid 
ser. Det är med den utgångs- 
punkten vi alltmer kan  
leva stilla i Guds famn  
oavsett vad som  
ligger framför oss. 

JACOB STILLE 
Ersättare i Oas styrelse

Jag kände mig förunnad som mamma  
att också få sitta med och höra 
Lennart så innerligt (& roligt) 
berätta om Jesus för barnen. 

Oasrörelsens ordförande
Lars Nilsson, ansv. utgivare
Malenebergsvägen 14
826 60 Söderhamn
0705-28 43 49
lars.nilsson@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

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

Inspiratör Youngsters
Lennart Henricsson
Segelvägen 50
432 75 Träslövsläge
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

Av Gud rustad att möta allt


