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”Ni är jordens salt” säger Jesus (Matt5:13).  
Sammanhanget då, är Bergspredikan. Sammanhanget nu, är du och jag. 
Tänk vad salt kan åstadkomma och betyda. Jag minns en gång för många år sedan då jag 
glömde salta gröten på morgonen. Den var riktigt ”osmaklig”. Samtidigt vet vi att om man 
saltar för mycket, blir det inte heller bra. Vi vet ju att saltets viktigaste funktion i matlagningen 
är att inte märkas så mycket själv, utan att hjälpa till att framhäva de andra smakerna. Saltet har 
ju också en konserverande funktion. Att salta in mat har under lång tid varit ett sätt att bevara 
den. 

Kallelsen att vara jordens salt gäller dig och mig. Var och en för sig, och tillsammans. I tider 
då många av oss upplever både förvirring och frustration över vart, inte bara Svenska kyrkan 
utan även andra samfund är på väg, tror jag vi behöver ta vår kallelse att vara salt på allvar. Ett 
smakhöjande salt. Tron på Herren Jesus har i sig så mycket smak, är i sig så livgivande och fylld 
av lust och glädje, att jag tror att om vi, du och jag, i våra liv som kristna vågar ta tillhörigheten 
till honom, och glädjen i den tillhörigheten på fullt allvar, då fylls vi också med sälta. En sälta 
som gör att vi blir levande saltkorn, som tillsammans förhöjer smaken och på så vis låter 
Herren genom oss skapa en längtan hos andra – ”det du har vill jag också ha”.  
Kristusdoften kan också få vara en Kristussmak 
 
Då vill jag gärna tro att saltet i oss, troheten mot Herren och hans Ord, bejakandet av vår 
Kristustillhörighet och glädjen i den, blir ett konserverande, bevarande salt. Den aspekten är 
lika viktig, och det hänger ihop. Det man har sin glädje i är man rädd om och är beredd att 
försvara. 
 
Jag är övertygad att Oasrörelsen har en särskild kallelse, kanske på ett särskilt sätt i Svenska 
kyrkan, att vara just ett salt på båda dessa sätt. En rörelse full av ”Kristussmak” och en 
smittande trohet mot Herren och hans Ord.

Lars Nilsson 

1&2 • 2023



Samlingar att be för:

KOMMANDE MÖTEN, KURSEN OCH RESOR
Rött = Samlingar, öppna för alla. Ytterligare info om Oassamlingar: oasrorelsen.se

Bibelhelg för alla åldrar, Kiruna
3-5 mars
Anna Hansson och  
Lennart Henricsson 

Förnyelsehelg Korskyrkan, Östervåla
11-12 mars
Hans Weichbrodt

Barnmöte, Skanör
18 mars
Lennart Henricsson och Youngsters

Oasresa till Israel
15-23 mars
Hans Weichbrodt

Lovsångsretreat, Åh stiftsgård
24-25 mars OBS anmälan krävs
Lisa Lerman

Jesusfestivalen, Kristianssand Norge
25-26 mars
Hans Weichbrodt

Åredalens folkhögskola
28-29 mars
Hans Weichbrodt

Oaskväll i Ljungby
30 mars
Oas inspiratörer 

Oas årsmöte
1 april 

Förnyelsehelg, Nybro
1-2 april
Hans Weichbrodt

Bibelskola Väst
3 april
Hans Weichbrodt 

Heart of Evangelism, 
Arenakampanj i Lidköping
7-10 april
Hans Weichbrodt 

Församlingsafton, Idala
12 april
Berit Simonsson

Oas Kyrkodag, Torestorp
15 april OBS anmälan krävs

Equmeniakyrkan, Storsjöstrand
16 april
Hans Weichbrodt

Ungdomsmöte, Kungälv pingst
21 april
Anna Hansson

Familjedag i Kungälv pingst
22 april
Anna Hansson och Lennart Henricsson

Bibelskola Väst
24 april
Hans Weichbrodt

Föredrag för kristna ledare, ICCC Schweiz
26-28 april
Hans Weichbrodt

Unga vuxna-konferens, Kviinge 
församling
28-30 april
Anna Hansson

Israeldag på Nimbus, Öckerö
1 maj
Hans Weichbrodt

Ungdomsgrupp, Kornhill Halmstad
5 maj
Anna Hansson

Israel vänner, Södra Vätterbygden
6 maj
Hans Weichbrodt

Familjegudstjänst, Habo
7 maj
  Lennart Henricsson och Youngsters

 Kvinnodag på Lärjungagården
   8 maj
     Berit Simonsson

      Unga vuxna-dag på Klaradals     
     kloster
   13 maj
 Anna Hansson

 King of Kings, Örnsköldsvik
17 maj
Hans Weichbrodt

Ungdomsläger Via Sacra
18-21 maj OBS anmälan krävs
Lisa Lerman

Pingst, Ullånger 
20-21 maj
Hans Weichbrodt

Gud hjärta Göteborg, Ekumenisk 
ungdomssamling
26 maj
Anna Hansson

Oasdag på Dyrön
27 maj
Lisa Lerman och Hans Weichbrodt

Jerusalem Prayer Breakfast
31 maj-1 juni
Hans Weichbrodt

SommarOas på Gullbrannagården
14-18 juni

Svenska Alliansmissionens möte,
Gullbrannagården
26-28 juni
Berit Simonsson

Youngsters campingturné
11 juli, Stenbräcka camping
15 juli, Eksjö camping
17 juli, Breanäs missionsgård
Lennart Henricsson med team

UngdomsOas läger på Restenäs
25-30 juli
OBS anmälan krävs

Föredrag på sommarkonferens i  
Trondheim, Norge
26-28 juli
Hans Weichbrodt

Sommarkonferens för ”Ande och Liv”, 
Jakobstad, Finland
4-6 augusti
Hans Weichbrodt

Heart of Evangelism, Södertälje
18-20 augusti
Hans Weichbrodt

Heart of Evangelism, Södertälje
25-27 augusti
Hans Weichbrodt

OAS ISRAEL-RESOR
Stora Profetresan med Oas 
15-23 mars 2023 FULLBOKAD 
Reseledare: Hans Weichbrodt, Björn 
Gusmark och Jan Sköld 

Oas Lovsångsresa till Israel 
6-12 november
Oas Lovsångsresa till Israel. Ledare: Lisa 
Lerman och Hans Weichbrodt 
För info: lisa.lerman@oasrorelsen.se 

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

OAS HÖSTEN 2023
14-15 oktober, HöstOas 

Åh stiftsgård
23-25 oktober Präst- och DiakonOas 

Åh stiftsgård 
18-19 november, HöstOas

Tallnäs stiftsgård



I slutet av januari samlade vi i Ungdomsoas våra unga 
vuxna för ett event särskilt för dem. Vi har tidigare haft 
eventet endast för de som varit ledare under året, men 
vi ville i år bredda det och ge fler möjlighet att komma. 
En viktig del av evenemanget är dock att få fylla på 
våra ledare, om än för ett kort dygn.  Vi hade ett sche-
ma fullt av undervisning, lovsång och umgänge. Kort 
sagt: det vi tror vuxna människor längtar efter när de 
inte har ansvar för någon annan.  
Från UngdomsOas sida fick vi även möjlighet att lyfta 
frågan om hur denna åldersgrupps behov ser ut och 
hur vi på bästa sätt kan möta dem.  

Be gärna för detta fortsatta arbete med att hitta en 
oas för unga vuxna och för goda övergångar mellan 
generationerna. 
 
ANNIE SALOMONSSON 
UngdomsOas Ledarskap

Det står i Bibeln att frimodighet för med sig stor lön. Det tänker jag 
ofta på när jag berättar om Jesus för barnen. Ibland, när vi berättar, så 
kanske vi anpassar och tar bort en del och gör allt lite gulligare. Det 
tror jag är dumt. 

Vissa saker får vi berätta med vishet, men Evangeliet gäller ju också 
barnen. Jag tänker på det där med vaccin. Ett vaccin är ju bra om man 
vill stänga ute någonting. Får man ett vaccin mot mässlingen, så får 
man en liten dos mässling och så lär sig kroppen att mässling ska vi 
inte ha. 

Tänk om vi gör samma sak med barnen och Jesus! Tänk om vi bara 
ger dem en liten dos av Jesus. Vi förenklar Evangeliet och gör det 
gulligt och lamt. Vi limmar hellre pärlplattor än sjunger lovsång med 
barnen. Tänk om resultatet av det vi ger barnen blir som ett vaccin, 
så att när de får höra talas om Jesus t.ex. som konfirmand att deras 
reflektion blir ”Åh… det där minns jag från barngrupperna, det var ju 
bara trams” Det skulle ju vara katastrof!! 

Därför är det viktigt att vi tar barnens tro på allvar. Bibel, bön och still-
het är en viktig del av det vi gör. Låt barnen förstå att Gud är stor och 
mäktig, men också en personlig och närvarande Gud. Ett Gudsmöte 
sätter spår för livet – raka motsatsen till ett vaccin.

Sen ska vi ju såklart både limma  
pärlplattor och spela fotboll också… :) 
 
LENNART HENRICSSON 
Inspiratör i Oasrörelsen

FRIMODIGHET

OM GENERATIONER

Tema 
”Hjälp dina tjänare att frimodigt predika 
ditt ord, genom att du räcker ut din hand 
för att bota och låta tecken och under ske 

genom din helige tjänare Jesu namn”  
Apg 4:29-30

Dagen innehåller mässa, föredrag,  
bibelundervisning, tillfälle till förbön och 
lovsång. Medverkar gör advokat Andreas 
Stenkar Karlgren, Elisabeth Sandlund från 
Frimodig Kyrka och ledamot av Kyrkomötet, 
kh David Olsson, km Magnus Magnusson, 
Hans Weichbrodt, Berit Simonsson och Lisa 
Lerman.

Kyrkodagen är uppdelad i två delar, en del 
för präster och anställda och en del för övri-
ga intresserade.

BAKGRUND TILL KYRKODAGEN

Kyrkomötet behandlade i november en mo-
tion som handlade om att den präst som inte 
viger samkönade skulle avkragas, dvs bli av 
med möjligheten att tjäna som präst. Direkt 
efter kyrkomötet inbjöd Oasrörelsen till en 
viktig dag för präster i Göteborg, där frågan 
samtalades om och oron fick ventileras.

Många har önskat en fortsättning på den 
dagen, och därför inbjuder nu Oasrörelsen 
till denna Kyrkodag i Torestorp. Frågan är 
aktuell och brännande inte bara för präster 
utan också för övriga anställda i kyrkan. Den 
är viktig också för ”vanligt kyrkfolk”.

Vi behöver med hjälp av Guds Ande och 
i lydnad för Guds Ord verkligen ingjuta 
frimodighet till tjänst i Guds rike, därför är 
rubriken för dagen hämtad ur Apg 4:29-30:

”Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt 
ord, genom att du räcker ut din hand för att 
bota och låta tecken och under ske genom 
din helige tjänare Jesu namn”.

KOSTNAD

Kostnad för middag och kaffe är 235 kr och 
det betalas på plats med Swish eller kort. 
Oas kan även skicka faktura. Kollekt tas upp 
för omkostnader för dagen.

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan senast 3 april! 
Den skickas via e-post till  
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se eller tel 
0708-51 42 20. Uppge om du behöver  
specialkost samt om du är med på  
samlingarna för präster och anställda eller 
övriga intresserade. Torestorp ligger strax 
söder om Kinna.

 

PROGRAM
10:00  
Mässa för alla i Torestorps kyrka.

11:30  
Lunch för alla på Lärjungagården.

13:00  
Samling på Lärjungagården för präster 
och övriga anställda i kyrkan tillsammans 
med advokat Andreas Stenkar Karlgren. 
Föredrag och tillfälle till frågor.

13:00  
Samling i Torestorps kyrka för övriga 
intresserade tillsammans med Elisabeth 
Sandlund. Lisa Lerman leder lovsång.

14:30  
Kaffepaus på Lärjungagården för alla.

15:30  
Samling på Lärjungagården för präster 
och övriga anställda i kyrkan med 
Elisabeth Sandlund. Föredrag och tillfälle 
till frågor.

15:30  
Samling i Torestorps kyrka för övriga  
intresserade med Oas inspiratörer. 
Lovsång, Bibelföredrag och tillfälle till 
förbön.

17:00  
Kaffe för alla på Lärjungagården.

OAS KYRKODAG 15 APRIL, TORESTORP



Under många år har jag haft möjligheten att resa i länder och  
predika över ämnet Guds rike och förmedla fysiskt helande 
från Gud. Allteftersom åren gått har jag sett att tiden är inne 
för att utrusta andra kristna i predikandet, vittnandet och 
bönen för sjuka. När jag talar om att be för de sjuka syftar jag 
framför allt på fysisk sjukdom. Det betyder inte att Gud inte 
botar människans själ också. Gud upprättar människor även 
på andra sätt än genom denna sorts bön. Samtidigt har jag 
under åren sett hur Gud svarar på bön för de fysiskt sjuka, 
böner som beds i frimodighet. Observera att det är Gud som 
botar genom oss, inte vi genom Gud.

Som en del av detta uppdrag pekade Gud på Lukas kap 9 och 
kap 10. Detta blev en vision som jag kallar för 72.  Jag tror Gud 
vill använda oss inom detta område som Jesu vittne och som 
en del av vår kallelse i Matt 28 och Mark 16:15-20.

Alla har möjligheten att praktisera detta. Vad är då  
uppdraget? Tala om Jesus och be för de sjuka!  I princip  
behöver du ingen gåva att tala om Jesus eller att be för de 
sjuka. Båda möjligheterna fick du i dopet och därifrån har du 
en källa som räcker väl. 

Gud har gåvor och tjänster som Han kallar och utväljer inom 
detta område. Detta kan vi lära oss mer om i kommande  
kurser som Oas anordnar.

Du är en av medarbetarna som Gud vill använda, där du är, 
på din arbetsplats, bland dina vänner, i din församling. Gud 
har givit dig kraft och makt i Kristus, enligt Guds Ord till oss. 
Därför kan vi frimodigt be för den sjuka utan att utlova något 
mer än att Gud hör våra böner. Efter resor i många länder 
har denna vision praktiserats och vanliga kristna har fått se 
många helande genom dem.

Jag tror att Gud önskar att du blir delaktig i att skapa en oas av 
möjligheter att få höra om Jesus och förmedla gudomlig kraft 
från Gud. Det är inte alltid att det finns en oas omkring oss. 
Du har möjligheten att skapa det tillsammans med vänner, 
i församlingen eller hur nu Gud leder dig. Anslut dig till ett 
sammanhang och hjälp till att bygga en Andens oas för Guds 
beröring och välsignelse.

Jamen, säger du, hur skall det gå till? Underskatta inte dig 
själv! Du har förmodligen grundläggande kunskap i den 
kristna ABC-läran. Gud tar vad du har och planterar det vidare 
i människors liv. 

På vägen fram kommer du att kunna be i Jesu namn för de 
sjuka eller få förmedla tankar från Den Helige Ande genom 
Guds andliga gåvor. Vision 72 handlar om att se sig som utrus-
tad att gå och tala och våga be. Jesus säger: skörden är stor 
men arbetarna är få. Be därför skördens Herre om arbetare. Du 
är bönesvaret! Sverige behöver dig som är villig att finnas där, 
när någon behöver hjälp. Min dröm är att det skulle finnas en 
oas på varje lokal ort med en församling där personer skulle 
komma för att få förbön för tex själsligt eller kroppsligt helan-
de eller höra om en biblisk Jesus, liksom psalmen 39 utropar;  
”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid”.

Ta upp stafettpinnen med mig och vision 72 och låt oss predi-
ka att Guds rike är nära och be sedan för de sjuka i Jesu namn.

Om ni önskar mer info eller har frågor, kontakta mig gärna,  
christer.borg@oasrorelsen.se

Christer Borg, Oas Ledarskap

På den tiden när det ännu inte ansågs kontroversiellt att lära 

sig psalmer i skolan, blev Johan Ludvig Runebergs psalm om 
Bibeln en av mina favoritpsalmer. Den uttrycker en inställning till 
Skriften som jag fick i tidig skolålder, i söndagsskola och under  
konfirmationstiden. Bibeln var och är en bok som inte liknar  
någon annan bok. Där uppenbaras Guds härlighet och majestät, 
där får vi lära känna Herrens syfte och vilja för och med sin  
skapelse, och där får vi ta del av det livgivande evangeliet om 
Herren Jesus Kristus. Berit Simonsson brukar säga att Bibeln ska 
läsas/studeras med kärlek, vördnad och i frälsningssyfte, och jag 
håller helhjärtat med. Under årtionden och ännu längre tillbaka 
har det funnits teologer, filosofer och författare, som inte  
håller med. De gör sitt bästa för att ifrågasätta Bibelns innehåll 
och budskap. Vi har liberalteologer, feministteologer och ”queer-
teologer” som vill attackera Bibelns trovärdighet, ifrågasätta de 
olika bibelböckerna och så tvivel på Skriftens tillförlitlighet. Bibeln 
är enligt dem inte Guds uppen-barelse utan enbart människors 
tankar om Gud.

Några säger att Bibeln är en bok ”skriven av män, om män och för 
män.” Det heter att vi inte alls kan vara säkra på vad Jesus sagt 
eller gjort, att många berättelser i evangelierna är efterhands- 
konstruktioner, att berättelserna om undren bara är symboliska 
och att mycket av det som Jesus säger bara är ”hittepå.” De som 
vill se det mesta i evangelierna som enbart symboliska berättelser 
och myter, gör sig själva och oss alla en stor otjänst, och man gör 
Gud själv till en lögnare. Ett exempel: Gick Jesus verkligen på  
vattnet eller var det bara en symbolisk och fin story som  
evangelisten hittade på för att uttrycka ”något djupare”? Jag tror 
att det gick till precis så som det berättas, och på grund av det kan 
vi hämta kraft och lita på att Jesus har all makt. När Jesus sa till 
sina lärjungar att inte vara rädda, gäller det även oss sentida  
lärjungar. Jesus överger oss aldrig utan vi får vara förvissade om 
hans trofasthet (Rom.8:31-39) Förutsättningen för denna visshet är 
de berättelser vi möter i såväl GT som NT, att de inte är  
uppdiktade fabler eller myter utan en fast grund för vår tro.  

Om Bibeln inte är att lita på, då kan vi lika bra läsa någon  
sagosamling eller annan skönlitteratur. Det kan finnas mycket 
läsvärt och berikande där, men där finns ingen andlig föda för vårt 
eviga väl.

Det bästa förhållningssättet till Skriften får vi av Herren Jesus själv. 
När han frestades av djävulen i öknen, var det Skriftens ord som 
Jesus använde för att stå emot den onde. Vi får av nåd använda 
den heliga Skrift på precis samma sätt. I glädje och sorg, ja hur än 
våra liv ser ut, kan vi med tacksamhet och förtröstan läsa de heliga 
orden och få kraft för vår vandring hem till fadershuset. Kraften 
kommer sig inte av vackra formuleringar utan den kommer från 
förvissningen om att hela Skriften är utandad av Gud (2 Tim.3:16-
17). När det framförs kritik och rena osanningar om Bibeln, tänker 
jag att Skriften vinner! Den onde försöker snärja oss och få oss att 
tvivla på Skriftens tillförlitlighet med sitt ”Skulle väl Gud ha sagt?” 
Då kan vi frimodigt svara ”Det står skrivet!”

Till sist, orden som i min barndom ofta avslutade predikan:

”Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt Ord tröstar, 
lär, förmanar och varnar oss. Hans Helige Ande stadfäste Ordet 
i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen 
tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och så varda 
saliga, genom Jesus Kristus, vår Herre.” AMEN!

Karin Ranieli, förebedjare i Oasrörelsen

VISION 72 EN DYR KLENOD, EN KLAR OCH REN



OAS TACKAR INGEMAR OCH VÄLKOMNAR MARIE
Vi frågar  
Ingemar  
istället...

Det ordnar  
Ingemar...

Ingemar har 
koll på detta!

Hur var koden  
nu igen,  

Ingemar?

Ingemar  
vet hur vi ska 

göra...

Jag  
fixar det!

Det  
ordnar jag!

Koden har du 
fått, men jag 

skickar den igen!

Inga  
problem!

Jag tar  
hand om det!

Välkommen Marie, vi ser fram emot att få ta emot dig i Oasrörelsens arbetslag!

Mitt namn är Marie Bokesand. Den första april börjar jag arbeta för Oas som  
projektledare och administratör och jag kommer då att jobba parallellt med Ingemar 
fram tills att han går i pension. Det ska verkligen bli jätteroligt och jag ser mycket fram 
emot det! Oasrörelsen ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag har tillsammans 
med min familj deltagit i många Oaskonferenser och Youngstersmöten.

Jag bor i Öjersjö utanför Göteborg tillsammans med min man, våra två tonåringar, vår 
kanin och en liten kattunge. Min hemförsamling är sedan många år tillbaka  
Furulunds församling i Partille, där både Öjersjö- och Furulundskyrkan ingår. Jag har 
haft olika frivilliguppdrag i de båda kyrkorna och sitter idag som förtroendevald i 
Partille pastorat.

Att tillbringa tid tillsammans med min familj är något som jag uppskattar mycket. Jag 
älskar varma och soliga sommardagar på en fin sandstrand lika mycket som snörika 
och gnistrande vinterdagar i längdskidspåren.

Marie Bokesand, projektledare och administratör fr 1 april

Ingemar, vår uppskattade samordnare i Oasrörelsen, bör-
jade sin tjänst den 1 mars 2009. Det blir nästan  
precis 14 år som anställd i Oasrörelsen. 

Mycket har hänt i arbetet under dessa år. Ingemar har blivit 
ett välbekant och mycket uppskattat ansikte för Oasrörelsen 
hos enskilda och i så många olika sammanhang. Hans arbete 
är på många sätt ett arbete som inte syns…men det skulle 
märkas om det inte sköttes. Vi, kollegor och styrelsen i Oas, 
är oerhört tacksamma och glada över att ha haft Ingemar 
som kollega under alla dessa år, och dessutom väldigt  
tacksamma för hela Ingemars familj, barnen och Ingegärd 
som på olika sätt funnits med och hjälpt till i Oasarbetet! Vi 
hoppas förstås att också i fortsättningen få se Ingemar och 
Ingegärd i olika Oassammanhang – men då behöver han 
inte fixa, ta hand, om eller lösa div problem. 

Nu slutar Ingemar sin tjänst i sommar, och det sätt som 
Ingemar så generöst och prestigelöst har utformat sitt  
arbete på, gör att det kommer att gå bra för Marie Bokesand 
att ta vid!

Oasrörelsen styrelse och alla kollegor tackar Ingemar och 
önskar rik välsignelse över kommande dagar!

En hälsning från...
I sommar fyller jag 65 år. Det är dags för mig att gå i  
pension och avsluta mitt arbete i Oas. Jag började som 
samordnare 1 mars 2009 och det har varit 14 mycket  
goda år. 

Jag har fått arbeta med mycket goda och spännande  
kollegor i ett arbetslag där vi alla, trots våra olikheter (eller 
kanske tack vare), alltid dragit åt samma håll. Det har varit 
fint att få arbeta med alla engagerade människor i 
styrelsen och ledarskapet. Tänk all gemenskap och arbete 
med medarbetare på våra kurser och möten, och upp till 
detta att få möta alla deltagare! Som sagt, 14 mycket goda 
år och bakom allt står naturligtvis Herren Gud som ger oss 
den kraft och vishet vi behöver.

Nu vill jag från djupet av mitt hjärta säga TACK till er alla 
och lämnar tryggt över arbetsuppgifterna till min  
efterträdare Marie Bokesand.

Ingemar Henricsson  
Samordnare t o m 30 juni.
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Vill du ge en gåva till Oas? 
pg 79 08 90-8 

eller Swish 1234 123 840

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

Kontaktuppgifter
Inspiratör lovsång/tillbedjan
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

Inspiratör Youngsters
Lennart Henricsson
Segelvägen 50
432 75 Träslövsläge
0707-38 99 00
lennart.henricsson@oasrorelsen.

Projektledare och administratör fr 1/4 
Marie Bokesand 
Brasetjärnsvägen 11 
433 51 Öjersjö 
0702-59 11 43 
marie.bokesand@oasrorelsen.se

Välkommen till sommarens Oasmöte på  
Gullbrannagården den 14-18 juni!
Vi samlas för andra året i rad på Gullbrannagården till vårt  
sommarmöte. En plats där allt blir sammanhållet. Gudstjänster,  
möten, seminarier, måltider etc, allt sker inom samma område. 
 Vi skall få möta varandra och möta Herren. Det är inte svårt att  
längta. Temat för sommarens möte hämtar vi från Apg 6:7  
”Guds Ord hade framgång”.  
 Vi ber om att Ordet skall få framgång också i våra egna hjärtan, i våra 
egna liv. Att Han, med sitt Ord, skall komma till oss och uppenbara sig 
själv, sin vilja, sin nåd och barmhärtighet. Du kommer att märka att det 
finns en tyngdpunkt på de andliga nådegåvorna under mötet.  
 I Oasrörelsen ser vi att vi behöver aktualisera både undervisning om 
och erfarenhet av de andliga gåvorna. Det behövs i Svenska kyrkan,  
och kanske i hela den svenska kristenheten.  
 I Jesu namn vill jag få hälsa dig välkommen till SommarOas! 
 Lars Nilsson, ordf i Oasrörelsen

Hur kan ett dagsprogram se ut?  
Här är torsdagens :) 

07:30 Laudes i kyrkan, Stillhetens Oas. 
08:30 - 09:15 Morgonmässa i kyrkan. 
10:00 - 11:30 Förmiddagsmöte 
”Det folk som Jag har skapat åt Mig skall höja mitt lov.” 
Jes.43:21. Lisa Lerman. 
REVY! Alla barn mellan 0-12 år är välkomna till revy 
och lek mellan 10:00-11:30. 
UNGDOMSOAS TONÅR! Samling för 13-19 åringar 
mellan 10:00-12:00. På kvällarna går de på sena mötet. 
14:30 - 15:30 Seminariepass. 
14:00 - 16:00 Helandegudstjänst i skeppet.  
17:30 Vesper i kyrkan, Stillhetens Oas. 
18:00 - 20:00 Kvällsmöte 
”Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord”, 
Apg 4:29”. Andreas Nielsen. 
Inledning tillsammans med barnen, som sedan går 
iväg till barnmöte.  
Mötet startar i och med första psalmen/sången. Vår 
bön är att Herren ska tala genom allt som bärs fram 
från podiet. Lovsång, förkunnelse, betjäning, Youngs-
ters, dans, hälsningar, information - allt hör ihop. 
20:00 Grillarna tänds vid restaurangen. 
21:00 Bön och tillbedjan 
Mötet leds av UngdomsOas. Det ges gott om tid att 
söka Guds ansikte och utrymme att  
stanna kvar i hans närvaro.  
 
Nyfiken på hela programmet? 
Ladda ner appen YAPP, tryck på ”+”  
och skriv in koden 36VET8. 
Läs mer på oasrorelsen.se

Vilka är våra huvudtalare?
Johan Candelin, biskop i Myanmars lutherska kyrka 
Lisa Lerman, inspiratör lovsång och tillbedjan i Oas 
Andreas Nielsen, pastor i Hillsong, Sthlm. 
Jacob Stille, präst i Träslövs församling, SvK 
Stefan Gustavsson, direktor för Apologia 
Berit Simonsson, inspiratör i Oas 
Hans Weichbrodt, inspiratör i Oas 
 Vilka är våra seminarietalare?
Jan Sköld, Fredrik Brosché, Christer Borg, Amanda Wessby,  
Cornelia Forsberg, Johannes Börjesson och Torbjörn Freij. 

Vad händer mer under dagarna?
Under dagarna finns Youngsters för barnen mellan 0-12 år.  
UngdomsOas-tonår för alla mellan 13-19 år. Vi har även med  
stillhetens Oas, helandegudstjänster, seminarier, samling för präster, 
pastorer, diakoner och teol. stud. Oasbordet samt utställare finns på 
plats, så ta en hamburgare vid grillen på kvällen och mingla runt!

För anmälan: www.oasrorelsen.se


