
Gläd er istället... ” är en hälsning från Guds Ord till 
deltagare i årets sommarmöte i Kungsbacka. ”Gläd er 
istället...” Ordet är ett citat ur 1 Petrusbrevet 4:13, 
och är sänt till hela kristenheten över hela jorden. 
Tänk vilken hälsning! I sammanhanget handlar det 
om att vara medveten om att tron på Jesus kan in-
nebära smädelser, förföljelse och lidande men just 
därför uppmanas vi: ”Gläd er istället... ” 
   Oasrörelsen vill hålla fast vid trons grundsanning-
ar och därför kan vi med Petrus och hela Kyrkan 
säga: ”Gläd er istället... ”Vi har ett perspektiv som 
har Guds rike som fokus och som vill uppmuntra 
till tro och efterföljelse. Vi är kallade att leva Guds 
rikes liv här och nu. Det är ett glädjefyllt liv. Fyllt av 
Andens frukter som vi får ta emot av medmännis-
kor och, Gud give, själva låta dem som kommer i vår 
väg smaka. Också till dem vi har svårt med. Vi är ju 
kallade till att älska också dem som förföljer. Vilken 
utmaning och vilken glädje att se hur omgivningen 
förändras när evangeliet levs radikalt i vardagen. Till 
allas välsignelse men framförallt som ett vittnesbörd 
om Honom som är vår Herre och Frälsare. 
”Gläd er istället... ”

Er i Kristus tillgivne, Leif Nordlander
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Presentation av talare

Tisdag
11.00  Mötesbyrån öppnar i Gamla ishallen. Anmäl dig så fort som  
	 möjligt.	Kaffe	serveras	från	11.00	(ingår	i	deltagaravgiften).
19.00  Tillsammans i glädje! Öppningsmöte med Hakon Långström

Onsdag
08.00  Morgonmässa i Kungsbacka kyrka & i Stillhetens Oas
09.00		Kaffe	serveras	i	Gamla	ishallen	(ingår	i	deltagaravgiften)
10.00  Rejoicing in the Spirit´s power - Att glädjas i Andens kraft  
 Bibeltimma med Graham Dow. Föredraget tolkas.
15.00 -16.30 Seminarier
15.00  Helandegudstjänst i Kungsbacka kyrka
19.00  De heligas uthållighet och tro Kvällsmöte med Daniel   
 Viklund.

Torsdag
08.00  Morgonmässa i Kungsbacka kyrka & i Stillhetens Oas
09.00		Kaffe	serveras	i	Gamla	Ishallen	(ingår	i	deltagaravgiften)
10.00  ”I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat  
 världen” Joh 16:33 Bibeltimma med Ann-Ida Fehn
15.00-16.30 Seminarier
15.00  Helandegudstjänst i Kungsbacka kyrka
16.45-18.00	Samling	för	präster/pastorer	(och	blivande)	med		
 Graham Dow i Pingstkyrkan. Samlingen tolkas.
19.00  Två traditioner, ETT vittnesbörd - Jesus är Herre
 Kvällsmöte med Sten-Gunnar Hedin och Dioscoros   
 Benjamin Atas

Fredag 
08.00  Morgonmässa i Kungsbacka kyrka & i Stillhetens Oas
09.00		Kaffe	serveras	i	Gamla	ishallen	(ingår	i	deltagaravgiften)
10.00  Vi riktar våra blickar mot dig! Josafats erfarenheter blir  
	 våra,	2	Krön	17-20 Bibeltimma med Berit Simonsson

15.00-16.30 Seminarier
15.00  Helandegudstjänst i Kungsbacka kyrka
18.00-19.00 Kontaktpunkt vid resp. stiftsskylt i Gamla ishallen
19.00  Delighting in the Spirit´s gifts - Glädje över Andens gåvor  
 Kvällsmöte med Graham Dow. Föredraget tolkas.

Lördag
09.00		Kaffe	serveras	i	Gamla	ishallen	(ingår	i	deltagaravgiften)
10.00  Festhögmässa i ishallen, Joachim Holmgren, Gustav   
	 Börjesson,	Graham	Dow	m	fl.	Efter	högmässan,	en	MC-		
 kortege genom staden, vilken vi alla följer
13.15  Möte på torget med sång och vittnesbörd
16.00-17.30 Seminarier. Obs! Tiden
19.00  “Jag	har	kommit	för	att	de	ska	ha	liv,	ja	liv	i	överflöd”	
	 (Joh.	10:10b) Kvällsmöte med Hans Weichbrodt

Vad är Oas? - förnyelse, evangelisation och 
enhet på klassisk kristen grund 
Oasrörelsen	är	en	fristående	karismatisk	(av	grek.	“chárisma”	
=	nådegåva)	rörelse	som	vill	främja	en	sund,	andlig	förnyelse	
förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige Ande 
samt ge god frukt. Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk 
tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra 
samfund.	Oasrörelsen	är	ett	utflöde	av	den	världsomspännande	
karismatiska	förnyelsen.	Men	än	500	miljoner	människor	identifi-
erar sig idag med denna förnyelse.

Stillhetens Oas
Plats: Caféet mellan Gamla och Nya ishallen
Onsdag, torsdag, fredag:
07.30  Laudes - morgonbön i Tidegärdens form
08.00 	Stilla	morgonmässa	(utan	instrument)
14.30  Non - eftermiddagsbön i Tidegärdens form
	 Därefter	till	kl	16.00	tillfälle	till	samtal	med	präst	och/eller		
 bikt
18.00  Vesper - kvällsbön i Tidegärdens form
 Completorium - aftonbön i Tidegärdens form, 15 minuter  
 efter avslutat möte i Nya ishallen
Lördag:
07.30  Laudes - morgonbön i Tidegärdens form
14.30  Non - eftermiddagsbön i Tidegärdens form
Ansvariga för Stillhetens oas: Prästen Niklas Adell, bröder från 
Östanbäcks kloster, systrar från Klaradals kloster. 
Romersk-katolsk mässa onsdag och fredag kl 17.00. 
Möjlighet till bikt för katolsk präst, Björn Göransson.



Onsdag-Torsdag
  1. Ann-Ida Fehn - “Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats   
       ut!” Ps 32:1
  2. Anne-Berit Ekström - Människa - vad är du värd? Funktionshinder - grund  
       för selektion?
  3. Kjell Petersson - Gud håller vad han lovar - om Kristi närvaro i sakramenten
  4. Jan Sköld - Profetians gåva i teori o praktik
  5. Hakon Långström - Den sköna Herrens gudstjänst
  6. Christian Othzén - Din arbetsplats - Ditt missionsfält
  7. Jonas Magnusson - Bibeläventyret för oss vuxna
  8. Fader Picu - Uppståndelsens glädje! Seminariet tolkas från rumänska. 
      Endast onsdag.
  9. Ingemar Rådberg - Saligprisningarnas folk, Matt.5:1-11
10.	Märtha-Greta	Halldorf	-	Att lyssna till Guds röst
11. Bernth Antonsson - Om förbön och att vara förebedjare Smakprov ur Kurs i     
       läkande förbön. www.helhetgenomkristus.nu Obs! Tvådagarsseminarium
12. Göran Prytz - Bikten, himmelskt manna till glädje och bot
13. Daniel Viklund - Kristi kyrka, en profetisk röst i tiden
14. Lena Lagerkvist - Glädjen	i	att	dansa,	röra	sig	och	finnas	till.	
       Dansseminarium, för dig som vill pröva på lovsångsdans

Fredag-Lördag
15. Eskil Hofverberg - Jag är ju kristen, varför är jag då inte glad?
16. Inga Pagréus - Inga på plattan
17. Bengt Pleijel - Godhetens återkomst. Detta seminarium endast fredag
18. Helen Sjöberg - Bön och Guds ledning
19. Elisabeth Sandlund - Min första troskris
20.	Marcus	Törnqvist	/	Elsa-Maria	Gustafsson	-	Att starta en           
       bönegrupp på sin arbetsplats
21. Börje Erdtman - Förlåta massmördare?
22. Åke Carlson - Livet i den helige Ande
23. Per Ewert - Vem tänder stjärnorna? Människans stora frågor          
       som kontaktpunkt för evangeliet
24. Bernth Antonsson- Om förbön och att vara förebedjare           
       Smakprov ur Kurs i läkande förbön. 
       www.helhetgenomkristus.nu Obs! Tvådagarsseminarium
25. Torbjörn Freij - Andlig urskiljning.
26. Eva Clarängen - Välkommen, eller inte - berättelser från ett Sverige Du 
       kanske inte känner Om migration, mångfald och rädslans konsekvenser
27. Kristin Jonsson - Om vi vill starta Oassamlingar därhemma, hur gör vi då?
28. Mikael Fälthammar - Den Helige Ande i den Ortodoxa kyrkan
29. Lukas Berggren - Går det att förändra världen? Historiska, bibliska och nutida  
       exempel hjälper oss att se hur vi som kristna kan förändra vår samtid

Välkommen till härliga 
Kungsbacka, Väst-
kustens pärla!
       
Efter att ha fått förfrågan om att 
vara samordnare för Oasmötet 
i	 Kungsbacka	 2011,	 i	 början	
av förra sommaren och sedan 
tackat ja till detta förtroendeup-
pdrag, for jag i juli till Borås på 
mitt första Oasmöte någonsin 
för	att	se	och	lära.	Vilken	fin	up-
plevelse det blev för mig!

Tänk vad roligt att vi får ar-
rangera	 sommarmötet	 år	 2011	
för Oas i Kungsbacka och vil-
ka möjligheter vi har här! Fri 
parkering, camping på en fräsch 
och grön gräsmatta samt en 
särskild parkering för husbilar, 
alltihop precis utanför möte-
shallen.	Bara	några	100	m	 från	
möteshallen,	 ligger	 en	 jättefin	
simhall samt Aranäsgymnasiets 
matsal, där mötesdeltagarna kan 
få köpa mat varje dag. Dessutom 
har vi tillgång till två stora hallar, 
gamla ishallen där entrén och 
mötesbyrån	finns	och	nya	ishal-
len som är gudstjänstlokal. 

Jag hälsar alla besökare hjärtligt 
välkomna till Kungsbacka! Kan-
ske du vill söka Gud i förbön, 
helandegudstjänst eller genom 
något annat av våra många 
program. Min bön är att vår 
Herre utgjuter sin 
Ande över alla som 
besöker Oasmötet 
här i Kungsbacka.

- Lennart Janson
Samordnare 
Oasmötet i 
Kungsbacka 2011

Anmälan
Vi vill gärna ha din föranmälan in   
nan den 7/7. Anmäl dig via inter-  
net på www.oasrorelsen.se. Har du 

inte tillgång till internet, betala in din avgift till PlusGiro 427 71 
58-4 och skriv tydligt ”Kungsbacka Oas ej internet” samt ditt/din 
familjs namn, adress och ålder på ev. barn. UngdomsOas anmäles 
separat på www.ungdomsoas.se. 

Mötesbyrån 
Den	12	juli	kl.	11.00	öppnar	mötesbyrån	i	Kungsbacka	Gamla	
ishall. Anmäl dig här så snart du kommer fram! Från och med den 
11	juli	kan	mötesbyrån	nås	på	tel.	0723-02	80	09.	
E-post: motesbyrakbaoas@oasrorelsen.se

Platser
Vuxenoasmötena är i Kungsbacka Nya ishall, Barn-Oas i Aranäs-
gymnasiets A-hall. Stillhetens Oas är i caféet mellan de båda 
ishallarna.	Helandegudstjänst	firas	i	Kungsbacka	kyrka.	
Morgonmässa	firas	i	Kungsbacka	kyrka	och	i	Stillhetens	oas.

Logi
I första hand hänvisar vi till vår hemsida www.oasrorelsen.se där 
aktuell	information	om	boende	finns	tillgänglig.	För	övriga	frågor	
om logi kontakta Lars Yngfors, boendekbaoas@oasrorelsen.se 
eller	0708-61	82	25.	Frågor	om	enkelt	boende	på	golv;	kontakta	
Mattias Claudenius, matteiaskungsbackaoas@hotmail.com, 
0738-18	17	04.

Präster, pastorer och teol. studerande
På	torsdag	eftermiddag	träffas	präster/pastorer	och	teol.	stud.	
tillsammans med biskop Graham Dow för samtal och tillfälle till 
förbön. Plats: Pingstkyrkan.

Stiftsskyltarna i Ishallen
Vid	varje	Stiftsskylt	finns	möjlighet	att	anslå	och	ta	del	av	informa-
tion om kommande regionala oassamlingar. För att få kontakt 
med deltagare från samma stift eller region, sker samling vid varje 
stiftsskylt	kl	18.00	innan	fredagens	kvällsmöte	i	hallen.
Stiftsskyltarna fungerar också som förbönsstationer för de olika 
stiften!

Helandegudstjänsterna
Onsdag,	torsdag	och	fredag	kl	15.00	i	Kungsbacka	kyrka.
Omsorgsgrupper bestående av läkare, präster och förebedjare.
Ansvariga: läkaren Anna Aronsson och prästen Åke Danielsson

Ansvariga lovsång, dans, förbön, bikt
Lovsångsteam: Lisa Lerman. Dansteam: Diana Hådell. 
Förbön:	Inger	och	Björn	Gustavsson.	Bikt:	Benjamin	Lundqvist

Deltagaravgift och kollekt
Deltagaravgifter per person.
För hela mötet: 
Vuxna från 20 år 600 kr.
Ungdomar 15-19 år (som ej deltar i UngdomsOas) 250 kr. 
Barn från 4 år 100 kr.
Mötet är tänkt som en helhet, men dagbesökare är lika välkomna.
Vuxna: 200 kr/heldag - 140 kr/halvdag.
Ungdomar: 15-19 år 100 kr/heldag, 70 kr/halvdag.
Barn: 40 kr/heldag, 20 kr för ett möte.
Halvdag= förmiddags- eller kvällsmöte + seminarium.
Endast förmiddagsmöte, seminarium eller kvällsmöte 80 kr.

Varför en avgift?
Det kan kännas främmande att betala för att gå på möte?! Del-
tagaravgifterna hjälper till att täcka kostnaderna för Oasmötet i 
Kungsbacka	2011.
Nåden är gratis – men hyra av lokaler för VuxenOas, Barn-Oas 
och UngdomsOas, stolar, städning, resor, ljud-ljus, dekorationer, 
annonsering, foldrar och mycket annat kostar mycket pengar, även 
om medarbetare och medverkande som arbetar med Oasmötet, gör 
det helt gratis.
Kollekterna	då?	Det	vi	offrar	i	kollektspannen	går	inte	till	Oas-
mötets omkostnader. Kollekterna går till Oasrörelsens arbete som 
bedrivs under hela året. Allt arbete inom Oasrörelsen bygger på 
kollekter och frivilliga gåvor, Oasrörelsen har inga andra inkom-
ster.	Vi	ber	därför	om	rikliga	offer	i	kollektspannen.

Förbeställning av måltider
Det	finns	möjlighet	att	förbeställa	frukost,	lunch	och	middag	till	
en	rimlig	kostnad,	dock	senast	31	maj.	För	beställning	och	info;	se	
www.oasrorelsen.se. 

Barnen är viktiga. Väldigt viktiga!! 
Därför	finns	det	en	alldeles	egen	oas	för	barnen	–	Barn-Oas!	Där	gör	vi	ungefär	
samma saker som de vuxna. Vi lovsjunger Jesus, lyssnar på undervisning och kan 
få	förbön.	Men	allt	är	anpassat	för	barnen.	Dessutom	blir	det	tid	för	annat	också;	
lekar, saft och bullar…! Men det viktigaste med Barn-Oas är Jesus. Det är om 
Honom allt handlar. Vi vill inte bara lära oss mer om Honom – vi vill också möta 
Honom! Han kommer vara där. Kommer du?
Lennart Henricsson, Barn-Oas

Så här ser förmiddagarna ut: (onsdag,	torsdag	och	fredag)
0-4	år:	En	vuxen-barngrupp	för	de	yngsta	tillsammans	med	en	vuxen.
4-12 år: Barnen delas in i grupper om åtta barn. De har en egen ledare hela för-
middagen. Tanken är att föräldrarna ska kunna lämna sina barn och i lugn och ro 
gå på möte själva. Här blir det lek, tävlingar, sång och undervisning.
13-14	år:	Egna	samlingar	på	förmiddagarna.	Vissa	kvällar	finns	speciellt	pro-
gram.

OBS! Det är viktigt att man checkar in i Barnmötesbyrån så att man säkert kom-
mer med i en förmiddagsgrupp!

Så här ser kvällarna ut:  
(tisdag,	onsdag,	torsdag,	fredag	och	lördag)
På kvällarna har vi barnmöten för alla barn. Barn 
under ca 5 år ska ha med sig någon vuxen efter-
som vi inte har möjlighet att ”passa” barnen. 
Dessutom kommer det vara speciella samlingar 
för de äldre barnen vissa kvällar.

Välkommen till Barn-Oas i Kungsbacka!

Tänk om vi än mer skulle leva medvetna om Guds väldiga styrka, makt och när-
varo! En sådan medvetenhet skulle förvandla oss - detta vill vi förvänta oss på 
ungdomslägret i sommar.
Ålder: född -96, eller tidigare. 
Pris: 975kr	vid	anmälan	före	10	maj,	därefter	höjs	priset.	Efter	den	20	juni	kan	vi	
inte garantera plats.
Kontakt:	johannes.imberg@ungdomsoas.se	eller	0733-992804.
Anmälan och mer info: www.ungdomsoas.se/sommar
Lägret arrangeras av UngdomsOas och Credo.

Välkommen på ungdomsläger!


