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Halleluja
KOM OCH SE  VAD GUD HAR GJORT, UNDERBARA 
ÄR HANS GÄRNINGAR MOT MÄNNISKORS BARN.



Jag vill återigen önska dig välkommen till sommarens stora Oasmöte. 
För min del blir det 25:e året i rad som jag åker på stora Oasmötet. 
Och första året på länge som ”vanlig deltagare” eftersom jag slutat som 
ordförande när sommaren kommer.

Ljungby är en fantastisk stad. Tag med barn och barnbarn, vänner i församlingen 
och andra vänner och åk dit vecka 30. Boka boende på t.ex. campingen, som ligger 
precis intill möteshallen och ett äventyrsbad. Ni kommer att få en fantastisk 
            sommarvecka med god gemenskap, undervisning, stillhet, bön och
            lovsång, kombinerat med semesteraktiviteter.

            Jan Hallquist, Ordförande i Oasrörelsen (t.o.m. mars 2019)

välkommen

Jesus är allt vi behöver, det är bara Han som kan möta alla våra behov och vår längtan. 
Gud vill vara vårt allt och när vi låter Honom vara det ger Han oss nya perspektiv. 
Han ger oss sin glädje och frid och kallar oss ut i ett överlåtet liv där vad som helst 
kan hända. Häng med du som är 15 eller äldre! (född 2004)

Anmälan och mer info finns på: www.ungdomsoas.se/sommar
samt på UngdomsOas Facebook och instagram.
Kontaktperson: Alice Tersmeden, 073 - 990 96 93 
alice.tersmeden@ungdomsoas.se

Helt klart sommar, kanske sol, 
absolut Ljungby och självklart 
något för barnen!

På ett Oasmöte är barnen minst lika 
viktiga som de vuxna. Därför har vi 
ordnat det riktigt bra för dem.
Visst är det viktigt för barnen att få 
leka, springa och ha tävlingar. Barn är 
ju barn! Men det är också viktigt att 
de får möta Jesus. Vi vill verkligen ta 
barnens tro på allvar. 
På Youngsters blir det tillfälle för allt 
detta. Allt mellan ös och rock´n roll till 
ro och stillhet

/ Lennart Henricsson 
och Youngsters team

Youngsters - barnens oas

ungdomsoas - lita på gud!

Upplägget på 
förmiddagarna, onsdag-fredag
Barnen checkas in i deras egen mötesbyrå i 
olika åldersgrupper: 0-4 år, 4-6 år, 7-9 år, 
10-12 år och 13-14 år. Tillsammans med sina 
grupper och ledare går barnen runt till olika 
planerade aktiviteter mellan 10:00-12:00. 

Upplägget på kvällarna, tisdag-lördag
19:00 är det barnmöte. Alla barn är 
välkomna, men är man 5 år eller yngre måste 
man ha en vuxen med sig. Vi börjar 
tillsammans med de vuxna i stora hallen. 

OBS! Det är viktigt att man checkar in 
i Youngsters mötesbyrå så fort som 
möjligt när man kommer, så att man 
säkert kommer med i en grupp.
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Till dig som kommer att delta i sommarens Oasmöte, 
hjärtligt välkommen till vår kommun. 

Min ambition är att Ni ska trivas väl och att Ni ska känna Er som hemma. För oss 
i Ljungby är sommarens event en stor händelse som vi förberett väl. Vid sidan av 

Era ordinarie möten under dagarna så hoppas jag att Ni kommer att upptäcka en 
kommun som Ni tidigare inte visste så mycket om. En kommun full av glada 

människor, god mat, och trevliga besöksmål.Ta väl vara på Er så ses vi vecka 30!   

Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens 
Ordförande, Ljungby kommun  



Tisdag 23.7
13:00  Mötesbyrån öppnar i 
 Ljungby arena, anmäl dig så   
 fort som möjligt.
19:00    Låt mig få se din härlighet, 
 2 Mos 33:18, Tomas Sjödin

Onsdag 24.7
08:30 Morgonmässa i Ljungby kyrka
10:00 Man och kvinna till Guds avbild.
 Vad gör en man till en man och en  
 kvinna till en kvinna? Vad säger   
 Bibeln, förnuftet och verkligheten?
 Sr Sofie
15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 6
15:00 Helandegudstjänst i Ljungby kyrka
19:00 Jordens salt och världens ljus!
 Elisabeth Sandlund, Lukas 
 Berggren, Mikael Oscarsson

Torsdag 25.7
08:30 Morgonmässa i Ljungby kyrka
10:00 Sifra, Pua, Ebed-Melek och andra –  
 att följa Herren trots motstånd.
 Berit Simonsson
15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 6
15:00 Helandegudstjänst i Ljungby kyrka
19:00 Israel och Jesu återkomst.
 KG Larsson
22:00 Youngsters firar 20 år med konsert! 
 I barnens möteshall för alla

Fredag 26.7
08:30 Morgonmässa i Ljungby kyrka
10:00 Att leva i tillbedjan.   
 Kardinal Anders Arborelius
12:15 - 14:15 Lunchmöte för företagare och
 andra intresserade, se sid. 8
14:30 - 17:30 Eftermiddag för präster,   
 pastorer och teologistudenter.   
 Biskop Andrew Watson, Kardinal  
 Anders Arborelius, Biskop Fredrik  
 Modéus. se sid. 9
15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 7
15:00   Helandegudstjänst i Ljungby kyrka
19:00 Vem vet, kanske är det just för en  
 tid som denna som du har uppnått  
 kunglig värdighet? Est 1: 14  
 Hans Weichbrodt
 Biskop Andrew leder särskilt förböns-
 tillfälle för präster och pastorer.

lördag 27.7
10:00 Festhögmässa i Ljungby arena 
 Magnus Magnusson, Biskop
 Andrew Watson (Tolkning)
15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 7
18:30 Gospelkören inleder
19:00 Det finns hopp!      
 Sebastian Stakset 
 Gratis inträde! Bjud gärna med  
 någon denna kväll.

P R O G R A M P r e s e n tat i o n  av  ta l a r e
Anders Arborelius: Biskop och kardinal i Katolska kyrkan
Andrew Watson: Biskop i Anglikanska kyrkan
Tomas Sjödin: Pastor, krönikör, författare
Sr Sofie: Från Rögle kloster, författare av flera böcker som rör manligt/kvinnligt
Mikael Oscarsson:  Riksdagsledamot
Elisabeth Sandlund: Ledarskribent på tidningen Dagen
Lukas Berggren: Redaktör för tidningen Världen Idag
Karl-Gustaf, KG Larsson: Pastor, författare
Magnus Magnusson: Präst i Järpås
Sebastian Stakset: Känd svensk rappare och sångare som numera delar 
med sig av sin kristna tro genom vittnesbörd och musik
Hans Weichbrodt: Präst och inspiratör i Oasrörelsen

Berit Simonsson: Inspiratör i Oasrörelsen

Helandegudstjänsterna: Ansvariga är läkaren Anna 
Aronsson och prästen Åke Danielsson
Youngsters: Lennart Henricsson
Lovsång: Lisa Lerman med team
Dans: Kristina och John Egil Rage med team
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S e m i n a r i e r
Onsdag - torsdag 15:00-16:30

P l ats ,  b i l j e t t e r  &  m e r  i n f or m at ion  f i n n s  v i d  mö t e s by rå n
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Familj

Relation Bibel och bön Livet i tro/
evangelisation

Själavård

1. Sr. Sofie
Man och kvinna till Guds 
avbild, (Fortsättning på 
förmiddagens föredrag). 
Endast onsdag

2. Eva & Håkan Persson
Äktenskapsdialog.

7. Björn Gustavsson 
Att berätta om bibliska 
personer – ett annat slags 
bibelstudium.

8. Per Wiman 
Att lita på Guds Ord.

9. Sr Inger 
Leva i bön. Goda råd från 
en som är van att 
misslyckas.

12. Gjohn-Marko Berisha 
Och NEJ, vi tror INTE på sam-
ma Gud!

13. KG Larsson 
Israel och församlingen.

14. Magnus Widholm/Mikael 
Landgren 
Människor och församlingar 
förvandlade av den helige 
Ande. 

15. Broder Micael 
Christoffer SSF 
Att leva som Jesus lärjunge 
inspirerad av helige Franciskus 
av Assisi. 

3. Christian Braw 
Mycket nåd är i dalarna – 
om anfäktelsen.

4. Fredrik Brosché 
Frälst från skammen att 
inte vara perfekt.

5. Torbjörn Freij 
12-stegsprogrammet som 
en modern nådens 
ordning. Endast torsdag

6. Berth Löndahl 
Att höra Guds mening 
om sig – om själavård ur 
lekmannens och prästens 
perspektiv.

10. Olof Brandt 
Bibeln i familjen, när alla 
stirrar på telefonen?

11. Johannes Leckström 
Apologetik för barn – hur 
kan vi hjälpa barnen att 
svara då de får frågor om 
Jesus?
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f r e dag  -  l ör dag  1 5 : 0 0 - 1 6 : 3 0
P l ats ,  b i l j e t t e r  &  m e r  i n f or m at ion  f i n n s  v i d  m ö t e s by rå n

Familj

Relation Bibel och bön Livet i tro/
evangelisation

Själavård

16. Alf B Svensson 
Leva och älska livet ut 
– om hur man vårdar 
sitt äktenskap och sina 
vänskapsrelationer.

17. John Breneman/
Gunilla Ludvigsson 
Hel som singel.

21. Kristina och Mikael 
Avaheden/Navigatörerna 
Bokhyllan & Förstorings-
glaset, ett nytt sätt att 
upptäcka Bibeln och 
samtala om tro och liv.

25. Magnus Lindeman / Ljus 
i Öster 
Evangeliet ska förkunnas för 
alla folk – om vikten av mission 
bland onådda folk.

26. Karin Hansson 
Kom, så går vi! 
Med helhetssyn på människan. 
Teori och praktik kring ett 
koncept att använda i 
församlingsarbetet. 

27. Björn Lenberg 
Hur du kan bli använd av Gud!

28. Gisela Nygren 
Sjung Gospel – Workshop!   
Avslutas med gospelsång 18.30 
lördagskväll.

29. Elisabeth Sandlund 
Att vara jordens salt 2019.

18. Dan Ådahl 
Det finaste du kan ge till 
Jesus är det fulaste du har.

19. Leine Persson 
Att vara allvarligt sjuk 
och vara omsluten på alla 
sidor. 

20. Torbjörn och 
Ann-Cathrine Freij 
Celebrate Recovery-möte. 
Endast lördag

22. Sofia Ödman 
Jesus till barnen, många 
gånger och på många sätt. 

23. Gabriel Ekbeck 
Barn och den digitala 
världen. 

24. Ingela Wahl 
Familjen – vilket team.

Seminarierna är 
utspridda i olika 
lokaler i Ljungby.  
Information finns 
vid mötesbyrån.

S e m i n a r i e r

Seminarierna är 
utspridda i olika 
lokaler i Ljungby.  
Information finns 
vid mötesbyrån.



De brustnas camping

Platsen där förståelse och 
gemenskap har stort värde. 

Vi bor i en härlig naturnära miljö med 
bad och lekplats, där vi erbjuder själavård, 
undervisning och gemenskap. Vi åker 
dagligen till Oasmötet. 
Drogfritt gäller under hela vistelsen. 

Helpension och boende i tältbyn: 
500 kr för vuxna. Barn under 15 år gratis 
Konferensavgift ingår. 

Schema och kontaktuppgifter återfinns på: 
www.heligavagen.se 
Stort behov finns av frivilliga gåvor för ett 
genomförande av campingen. 
Var med och stötta campingen 
ekonomiskt på: 

Varmt välkommen till en 
oförglömlig vecka! 
Mats Kollind och Ingo Söderlund
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för företagare, entreprenörer och 
andra intresserade.

Fredag 12:15 - 14:15 på Hotell 
Terraza, Stora Torget 1.
Håkan Giselsson och Mattias Wodlén 
föreläser om Creative Life Planning.
Mer info på www.xpandsverige.se.
Pris 110 kr. Lunch ingår.
Anmälan och betalning i mötes byrån 
senast 24/7. Begränsat antal platser.

173-8699 Swedbank

123 545 0739

Sommarhemmet Sundet, 
Vittaryd

Präster & Pastorer
En eftermiddag för präster, pastorer 
och teologistudenter i Mariakyrkan.
Fredag 14:30-17:30
med Kardinal Anders Arborelius, 
Biskop Andrew Watson och Biskop 
Fredrik Modéus.

Själens dunkla natt, 
Kardinal Anders Arborelius.  

Living God’s Call and releasing it in 
others – Att leva ut kallelsen från 
Gud, och förlösa den hos andra. 
Biskop Andrew Watson. 
Föredraget tolkas.

Ingen anmälan. Kaffe serveras.

Välkommen till Helandegudstjänster!
Jesus kallade efterföljare och han gav en 
mönsterbild: Be för de sjuka, visa omsorg 
om de lidande, öppna för Guds ingripande 
i människors liv genom förbön och 
handpåläggning. Oasrörelsen delar Kristi 
Kyrkas kallelse att be för sjuka. Vi har i 
våra Helandegudstjänster vad vi kallar 
“Omsorgsgrupper”. En omsorgsgrupp 
består av en präst, en läkare och 
ytterligare en förebedjare och till en 
sådan grupp kan du komma med ditt 
böneämne. Vi får visa omsorg, samtala, be 
om helande, smörja med olja för den som 
vill, lägga händer på de sjuka enl. Bibelns 
anvisningar och tro att Gud kan hela på 
olika sätt. 

Onsdag, torsdag och fredag 15:00 
Ljungby kyrka. Fri entré.
Anna Aronsson, läkare och 
Åke Danielsson, präst.

Helandegudstjänst

Stillhetens oas

Arenans restaurang serverar lunch 
onsdag till lördag 12:00-14:30, 
husmanskost samt vegetariskt, 95 kr, 
barnpris finns. En lättare kvällsmat
serveras 16:30-18:30.
Arenans café har öppet 9:00-23:00. 
Efter kvällsmötet kan man avrunda 
dagen i caféet (förhoppningsvis ute i 
en ljummen sommarkväll) med 
nygrillat - hamburgare, korv mm. 

Restaurang & café

V a d  f i n n s  m e r  m e d ? 

Under Oasmötet erbjuder Stillhetens 
oas en plats för stillhet och bön, såväl 
enskilt som tillsammans med andra. 

Gemensam bön, i tidebönens form: 
07:45 onsdag - lördag.
18:00 tisdag - lördag.
10 min efter varje kvällsmötes slut. 

18:30 onsdag - fredag, inbjuds till 
tyst bön för småbarnsföräldrar 
och andra som behöver en stunds 
stillhet. 
I övrigt är Stillhetens oas öppen 
för enskild bön och andakt.

lunchmöte



1234 123 840 79 08 90 - 8

För hela mötet:
Vuxna från 20 år: 750 kr
Ungdomar 15-19 år: 350 kr
(som ej deltar i UngdomsOas)
Barn 0-14 år: Gratis

Mötet är tänkt som en helhet, 
men dagsbesökare är lika välkomna!
Vuxna från 20 år: 250 kr/dag
Ungdomar: 15-19 år: 125 kr/dag
Barn 0-14 år: Gratis 

Ett möte (förmiddagsmöte, 
seminarium eller kvällsmöte): 
Vuxna från 20 år: 100 kr/möte
Ungdom 15-19 år: 50 kr/möte
Barn 0-14 år: gratis

20 % rabatt för studerande och 
pensionärer. Studerande mot 
uppvisande av giltigt studentkort.

Ingen avgift till Helandegudstjänsterna, 
festhögmässan på lördag förmiddag 
samt vid lördagens kvällsmöte då 
Sebastian Stakset talar.

Betala gärna med kort.

P r a k t i s k  i n f o
deltagaravgift

P r a k t i s k  i n f o

Vi ser gärna att ni anmäler er och 
betalar deltagaravgiften före mötet, 
senast 12/7 så att vi hinner registrera 
den. Gå in på www.oasrorelsen.se. 
Har du inte tillgång till internet, betala 
in din avgift till Plusgiro: 427 71 58-4 
och skriv tydligt “LjungbyOas” samt 
ditt/din familjs namn, adress och ålder 
på ev. barn. 
UngdomsOas anmäles separat på: 
www.ungdomsoas.se/sommar

Anmälan
• Förmedling av logi i privatboende: 
EvaGun Annerhagen, 070-633 02 66 
evagun.annerhagen@telia.com
• www.visitljungby.se/sv/bo där 
information om boende finns.
• För övriga frågor om logi kontakta: 
logiljungby@oasrorelsen.se.
• Frågor om enkelt boende på golv; 
kontakta Mattias Claudenius, 
enkeltboende@oasrorelsen.se
0738 - 18 17 04

LOGI

Den 23 juli 13:00 öppnar mötes-
byrån i Ljungby Arena.  Anmäl dig här 
så snart du kommer fram! Från och 
med den 22 juli kan mötesbyrån nås 
på: motesbyraljungby@oasrorelsen.se
0761 - 39 86 37

mötesbyrå

Hitta

Frågor?

Avgift & kollekt - varför?

Oasmötet är i Ljungby Arena, Fritidsvägen 5. 
Parkering finns i närheten av arenan.
Ljungby Arena är handikappanpassad.

Morgonmässorna och helandegudstjänsterna 
är i Ljungby kyrka, Kyrkogatan 3.

Deltagaravgifterna hjälper till att täcka kostnaderna för Oasmötet i Ljungby 2019. 
Nåden är gratis - men hyra av lokaler för VuxenOas, Youngsters och UngdomsOas, 
stolar, städning, resor, ljud-ljus, dekorationer, annonsering, foldrar och annat kostar 
mycket pengar, även om alla medverkande som arbetar med Oasmötet gör det 
helt gratis.
Kollekterna går till Oasrörelsens arbete som bedrivs under hela året. Allt arbete 
inom Oasrörelsen bygger på kollekter och frivilliga gåvor, Oasrörelsen har inga 
andra inkomster. Vi ber därför om rikliga offer.
Under Oasmötet kan man ge kollekt i kontanter eller med kort i kortterminaler, 
genom iZettle eller Swish. Det går även bra att ge en gåva genom Oasrörelsens PG.Kontakta Ingemar Henricsson på: 

ingemar.henricsson@oasrorelsen.se
0708 - 51 42 20
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# oas l j u n g by 1 9@oasrorelsen

www.oasrorelsen.se

Oasrörelsen är en karismatisk rörelse, som vill främja en sund andlig 
förnyelse som är förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige 
Ande. Oas vill tjäna Svenska kyrkan med en stor öppenhet mot andra 
samfund. Ett Oasmöte innehåller bibelundervisning, daglig mässa, lovsång, många 
tillfällen till själavård, bikt och personlig förbön. Mer om Oasrörelsen på:

vad är oasrörelsen?

Din gåva gör skillnad!
Ge gärna en gåva till 
Oasrörelsens arbete.

SWISH: 1234 123 840


