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”Ty Guds ord är levande och verksamt”
Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det 
skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats 
uppsåt och tankar. Hebr 4:12
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Välkommen till oasmöte i Norrbotten och Storstrand!
Vi tycker det är roligt få inbjuda till ännu ett Sommaroasmötet på Storstrands kurs- 
lägergård i Öjebyn strax utanför Piteå. 

Med temat ” Ty Guds ord är levande och verksamt” vill vi visa på att Guds ord aldrig 
mister sin kraft, och att vi  kristna fortfarande har en kallelse att vara med och 
proklamera Guds ord som är det som för människor till levande tro.

Lokalkommittén

”Guds Ord är levande och verksamt” 
Under temat ”Guds Ord är levande och verksamt” samlas vi till Norr-Oas på Storstrand 
i Pite-bygden. Att ”Guds Ord är levande och verksamt” är ingen teoretisk tanke. Det är 
en praktisk verklighet. Många människor runt om i vårt land har starka erfarenheter av 
detta i sina liv. Vi behöver komma samman för att studera Guds Ord och utforska vart 
Herren vill leda oss härnäst – som enskilda och kyrka. Ta därför v.29 som en 
kallelse och utmaning att delta och sedan gå ut och vittna om hur Bibelordet är levande 
och verksamt. Låt oss besinna oss och ta emot utmaningen från Herrens Ord och på 
nytt arbeta för evangeliet just där vi står. Då är det gott att komma till Storstrand och 
inspireras och utmanas. Välkomna!

 Leif Nordlander, ordförande i Oasrörelsen

Välkommen till ungdomskonferens!                                                                                 
Vi ser fram emot spännande dagar fyllda av gemenskap med Gud och 
varandra, bibelstudier, bön, sport, utmaningar, lovsång, kvällsmöten och nya vänner!

 Ålder: Tonåring och uppåt
 Pris: Gratis! Ge generöst i kollekten!

Torsdag 21/7 
22.00    Simon Jonsson – Ty Guds ord är levande och verksamt. Hebr 4:12a

Fredag 22/7 
10.00    Daniel Kaiberger – I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud,
             och Ordet var Gud. Joh 1:1
em.       KRIK – anordnar diverse aktiviteter
22.00    Leif Braathen – De uppfylldes alla av den Helige Ande och 
             predikade frimodigt Guds ord. Apg 4:31b

Lördag 23/7  
10.00    Bengt Pleijel – Gud låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek 
             kan se. Sv.Ps 89
em.       KRIK – anordnar diverse aktiviteter
22.00    Hans Weichbrodt – Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, 
             och det namn han har fått är Guds Ord. Upp 19:13

Söndag 24/7
10.00    Festhögmässa! (med alla)
14.00    Sändningsgudstjänst (med alla) 

Avgift eller kollekt?
Det kostar inget att vara med på Oasmötet på Storstrand men det kostar att arrangera, 
trots att alla medverkande och medarbetare arbetar gratis. Nåden är också gratis– men 
det kostar med resor, hyror, annonser, foldrar mm. Vi ber gärna om rikliga offer i 
kollektboxarna. Du kan också sätta in din gåva i förväg på bankgiro 5084-7052 

       Tack på förhand.
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Torsdag 21/7
19.00    En växande Kyrka – vad kan vi lära av våra syskon i syd? 
             Öppningsmöte med Erik Johansson 
22.00    Ty Guds ord är levande och verksamt. Hebr 4:12a 
             Ungdomsmöte med Simon Jonsson
Fredag 22/7
08.30    Morgonmässa
10.00    Ty Guds ord är levande och verksamt och öppnar blinda ögon. 
             Bibelundervisning med Mattias Sundqvist
12.00    Lunch
14.00    Seminarier (14:00–14:45)                                                                                                
14.45    Fika (14:45–15:15 )              
15.15    Forts. av sem. (15:15–16:00)
17.00    Middag
19.00    Trons människor. Hebr 11. Kvällsmöte med Hans Weichbrodt
22.00    De uppfylldes alla av den Helige Ande och predikade frimodigt 
             Guds ord.  Apg 4:31b Ungdomsmöte med Leif Braathen

Lördag 23/7
08.30    Morgonmässa
10.00    Vi har kommit för att tillbe honom. Matt 2:2b 
 Bibelundervisning med Berit Simonsson
12.00    Lunch
14.00    Seminarier (14:00–14:45)                                                                                                    
14.45    Fika (14:45–15:15 )       
15.15    Forts. av sem. (15:15–16:00)
17.00    Middag
19.00    Att leva ett fungerande kristet liv i vardagen, i den Helige Andes 
             kraft. Kvällsmöte med Leif Braathen
 22.00   Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn 
             han har fått är Guds Ord. Upp 19:13 Ungdomsmöte med Hans Weichbrodt

Söndag 24/7
10.00    Festhögmässa på Apostladagen– sänd mig. Åke Lundgren, Bengt Pleijel m.fl.
14.00    Gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Jeremia 1:7
             Sändningsgudstjänst, Hans Weichbrodt, Simon Jonsson

Presentation av medverkande:
Leif Braathen Luthersk präst från Nordnorge, 
arbetar för UMU bl.a. Norge, Bulgarien, Ryssland. 
Talar om väckelse och kristet liv i vår närmiljö.
Erik Johansson Missionssekreterare inom EFS
Mattias Sundkvist Distriktsföreståndare EFS 
Norrbotten
Bengt Pleijel Präst, teologisk rådgivare åt 
Oasrörelsen.
Simon Jonsson Pastor i Kustkyrkan, Jävre.
Åke Lundgren Kh i Lövånger
Hans Weichbrodt Präst, inspiratör Oasrörelsen
Berit Simonsson Inspiratör Oasrörelsen

Välkommen till barnkonferens!   
Vi tycker att barnen är så viktiga att de har en fått alldeles egen oas – Barn-Oas!

Där gör vi ungefär samma saker som de vuxna. Vi lovsjunger Jesus, lyssnar på undervis-
ning, och kan få förbön. Men allt är anpassat för barnen. Dessutom blir det tid för annat 
också, lekar, saft och bullar…!

Men 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 att vara där. Kommer du?

Lennart Henricsson, Barn-Oas 

Onsdag  18.00 Barnkonsert på Piteå Havsbad (Skeppet)
Torsdag-Lördag 10.00 Barnsamling (10.00–11.45)
   19.00 Barnmöte
Söndag  10.00 Festhögmässa tillsammans med alla

Frågor och mer info: Mail: lennart@barn-oas.nu, Tel. 0707 389900

Seminarier fredag och lördag:
1) Micael o Solveig Tulin Från ockultism till kristen tro
2) Erik Johansson Väckelsen i syd – kan den bli vår?
3) Leif Braathen Vardagstro
4) Yvonne Wallström Jesus i Gamla Testamentet
5) K-G Vesterberg Den Helige Ande gör ordet levande
6) Bengt Pleijel Godhetens återkomst. OBS detta sem. endast fredag.
7) Torkel Lindahl Djupdykning i bibeln – ett annat sätt att ha bibelstudium 

Praktiska upplysningar
Sommaroas hålls på Storstrands kursgård i Öjebyn. För att hitta dit finns karta på 
www.storstrand.nu under fliken lokaler. Enklast kommer man till Storstrand med flyg 
till Luleå, sen taxi/buss eller hämtning med bil, 
Med buss tar man ”Norrlandskusten” om man bor norr om Sundsvall.
Med tåg till Älvsbyn sen buss till Öjebyn/Piteå.

Mötesbyrån finns i Storstugan från den 20/7 12.00
Logi, camping och mat finns på Storstrand tel 0911/60147 eller 073/0911608. 
Boende dessutom på Motell Öjebyhus 0911/60780, Grans naturbruksskola (vandrar-
hem), Campus Holmen (vandrarhem) eller Nordhotell i Bergsviken 0911/31310
Info: Roland Långström 070 3129613/ r.langstrom@gmail.com

Lennart Henricsson Inspiratör BarnOas
Yvonne Wallström Bibelforskaramatör, 
Hemsamarit, Arjeplog
Kjell-Göran Vesterberg Pastor i Piteå 
Pingstförsamling
Daniel Kaiberger U-oas, Oas ledarskap
Micael Tulin Taxichaufför
Torkel Lindahl Präst Credo

Lovsång: Mats Sjölind med team 
Lovsångsdans: Machol la Adonai

Barn-oas


