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GER  DU OSS ATT DRICKA

Av din ljuvlighets strömAv din ljuvlighets ström



Strömmar av levande vatten i vattnets stad!
Varmt välkomna till ännu ett sommarmöte med Oasrörelsen i Ljungby! Det är med 
stor glädje vi vänder tillbaka till Ljungby för några härliga dagar vid källan. Att få 
stanna upp vid oasen och möta Herren och syskonen. Dagar fyllda av undervisning, 
lovsång, bön, gudstjänster och möten med gamla och nya vänner.
Det är fint att få vara många tillsammans, men Herren är också mån om att möta var 
och en på ett personligt sätt. Därför uppmuntrar jag dig att komma, kanske ta med  
  någon som aldrig varit på ett Oasmöte och förvänta dig ett möte med   
  Honom som av sin ljuvlighets ström ger oss att dricka.
  Björn Gusmark, ordförande i Oasrörelsen

välkommen
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För andra gången har jag den stora äran att hälsa 
Oasrörelsen välkommen till Ljungby! 

Vi kommer att göra vårt yttersta för att ni ska känna er välkomna. Sedan vi sågs har 
mycket hänt i vår stad. Kyrkan som förra året var insvept i byggställningar är nu 
färdigrenoverad. Utanför Ljungby Arena finns en ny skatepark och i utkanten av 

staden börjar den nya E4an ta form. Dessa byggnationer berikar Ljungby, detsamma 
gäller Oasrörelsens besök. Att ni väljer att lägga ert event hos oss berikar, ger 

Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens 
Ordförande, Ljungby kommun  

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. Oasrörelsen har även något för ungdomar och barn som kallas 
för UngdomOas och Youngsters.
Mer om Oasrörelsen på www.oasrorelsen.se

vad är oasrörelsen?

I´ll give thanks - I alla omständigheter, med allt jag är, ger jag dig ära!
Förståelsen av att Gud är god gör att vi kan lovsjunga genom allt. När vi inser att 
Gud är vår far, och vi är hans barn, faller allt världen säger om vår identitet bort. 
Guds ord får definiera min verklighet mer än omständigheterna runt omkring. Han 
har offrat allt för dig, så stor är hans godhet.
Välkomna på årets kanske bästa vecka!

Anmälan till lägret öppnar i mars. Se info på 
ungdomsoas.se/sommar samt på UngdomsOas Facebook och Instagram.
Vid frågor kontakta Alice Tersmeden, 073 - 990 96 93, info@ungdomsoas.se

ungdomsoas sommarläger

influenser och skapar förståelse. Återigen välkomna!
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Tisdag 21.7
13:00  Mötesbyrån öppnar i 
 Ljungby arena, anmäl dig så   
 fort som möjligt.
19:00    Öppningsmöte 
 ”Ur hans inre skall flyta strömmar  
 av levande vatten” Joh 7:38 
 Anders Sjöberg
 Kvällen öppningsmöte inleds med en 
 procession under lovsång, vilket visar att vi  
 är ett folk på väg. Sedan följer välkomst-
 hälsningar från kommunen, Ljungby 
 församling och Oas ordf. Därefter tar   
 Youngsters vid och går iväg med barnen  
 till deras barnmöten. Barnen kommer
 tillbaka mellan 20:30-21:00, mötet 
 fortsätter.

P R O G R A M Onsdag 22.7
08:30 Morgonmässa i Ljungby kyrka
10:00 - Förmiddagsmöte
12:00 ”Sjung till Guds ära, prisa Hans   
 namn! Bered väg för Honom som
 drar fram genom öknarna.” Ps.68:5 
 Lisa Lerman 
 Barnens samlingar börjar kl 10:00 och de  
 hämtas kl 12:00, då mötet även är slut för  
 de vuxna. 

15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 9
15:00 Helandegudstjänst i Ljungby kyrka
19:00 Kvällsmöte
 ”Tro och Rättvisa”  
 Ruth Nordström 
 Välkomsthälsning av biskop Fredrik Modeús  
 Youngsters tar vid och går iväg med barnen  
 till deras barnmöten. Barnen kommer 
 tillbaka mellan 20:30-21:00, mötet 
 fortsätter.

Fredag 24.7
08:30 Morgonmässa i Ljungby kyrka
10:00 - Förmiddagsmöte
12:00 “Tid hos dr. Lukas, den älskade   
 läkaren” 
 Berit Simonsson
 Under föredraget har vi en läkartid hos dr  
 Lukas. Du får ut mer om du har läst Luk  
 kap 1 i förväg. Barnens samlingar börjar 
 kl 10:00 och de hämtas kl 12:00, då mötet  
 även är slut för de vuxna.
14:30 - Eftermiddag för präster, pastorer, 
17:30 diakoner och teologer.
 Biskop em. Biörn Fjärstedt och 
 Ruth Nordström, se sid.11
15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 10
15:00   Helandegudstjänst i Ljungby kyrka
19:00 Kvällsmöte 
 “Av din ljuvlighets ström ger du  
 oss att dricka”    
 Hans Weichbrodt
 Youngsters är med i början av kvällsmötet  
 som vanligt och går iväg med barnen till  
 deras barnmöten. Barnen kommer tillbaka  
 mellan 20:30-21:00, mötet fortsätter.

Torsdag 23.7
07:20 Morgonträning med KRIK, 40 min. 
08:30 Morgonmässa i Ljungby kyrka
10:00 - Förmiddagsmöte
12:00 ” Vad händer i Israel idag bland de  
 messianska judarna? “
 Victor Kalisher och Tuvia Pollack 
 Barnens samlingar börjar kl 10:00 och de  
 hämtas kl 12:00, då mötet även är slut för  
 de vuxna.

15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 9
15:00 Helandegudstjänst i Ljungby kyrka
19:00 Kvällsmöte 
 ”Strömmen som upplivar, 
 strömmen som utsänder”  
 Joakim Lundqvist 
 Detta möte är UngdomsOas med på.
 Youngsters är med i början som vanligt och  
 går iväg med barnen till deras barnmöten.  
 Barnen kommer tillbaka mellan 20:30-21:00 
 mötet fortsätter.

22:00 Kvällskonsert med Youngsters
 Sunnerbohallen, barnens möteshall
 Detta tillfälle är GRATIS för  
 alla.
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Ett förmiddags- eller kvällsmöte startar i 
och med första psalmen/sången. Vår bön 
är att Herren ska tala genom allt som bärs 
fram från podiet. Lovsången, förkunnelsen, 

VAd innehåller ett möte?

bönetillfällena, Youngsters, UngdomsOas, andras hälsningar, informationen - allt hör 
ihop. Så välkommen till Oasrörelsens möten, och lyssna efter Guds Andes röst från 
den allra första sången/psalmen och genom allt som därefter händer i tal och sång.
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lördag 25.7
07:20 Morgonträning med KRIK, 40 min. 
10:00 - Festhögmässa i Ljungby arena 
12:15 Biskop em. Biörn Fjärstedt, 
 Magnus Magnusson, Björn Gusmark
 Barnen och ungdomarna är med hela tiden.

13:00 Pilgrimsrally, en MC-tur.
15:00 - 16:30 Seminarier, se sid. 10
19:00 Kvällsmöte
 “Kasta inte bort din frimodighet!”  
 Carl-Gustaf Severin 
 Kvällsmötet inleds med avtackning av alla  
 lokala medarbetare. Därefter tar 
 Youngsters vid och går iväg med barnen till  
 deras barnmöten. Barnen kommer tillbaka  
 mellan 20:30-21:00, mötet fortsätter.

           - the end -

P r e s e n tat i o n  av  ta l a r e
Anders Sjöberg: Präst, författare, bibellärare.
Lisa Lerman: Kantor, inspiratör i Oasrörelsen med inriktning lovsång.
Ruth Nordström: Chefsjurist för juristorganisationen Scandinavian Human Rights 
Lawyers och arbetar som juridiskt ombud i mål rörande människohandel, migrations- 
och asylrätt och mänskliga rättigheter. Några av de mest uppmärksammade rättsfallen 
hon har varit involverad i, rör rätt till samvetsfrihet, religionsfrihet, åsikts- och 
yttrandefrihet samt fall rörande kristna konvertiter och trafficking, som 
varit föremål för Europadomstolens prövning. 
Victor Kalisher: Director för Bibelsällskapet (the Bible Society) i Israel. 
Tuvia Pollack: Författare, från Bibelsällskapet i Israel.
Joakim Lundqvist: Pastor Livets ord i Uppsala.
Carl-Gustaf Severin: Evangelist, förkunnare.
Biörn Fjärstedt: Biskop em i Svenska kyrkan.
Hans Weichbrodt: präst, inspiratör i Oasrörelsen.
Berit Simonsson: teol. kand, inspiratör i Oasrörelsen.

Helandegudstjänsterna: Ansvariga är läkaren Anna 
Aronsson och prästen Åke Danielsson
Youngsters: Lennart Henricsson med team
Lovsång: Lisa Lerman med team
Dans: Helena Lindman med team

Röd: Mötesvärdar, dem kan man fråga 
om allt praktiskt under Oasmötet.
Orange: Förebedjare, de är beredda 
att be för dig när de har bandet på sig.
Blå: Biktpräster, till dem kan man gå 
när de har bandet på sig.
Grön: Undrar du om du fått någon 
”hälsning” från Gud, kontakta dem 
med de gröna banden.
Vit:Vit:   Oas ledarskap och styrelse.
Vid varje förmiddags- och kvällsmöte finns 
tillfälle till personlig förbön och bikt. Möjlighet 
till själavårdssamtal finns också, listor att 
teckna sig på finns vid seminarieinformationen 
längst bak i möteshallen. 

färgerna på banden



Förra året firade Youngsters 20 år. Det firade vi med stor tacksamhet och glädje. Vi insåg 
också hur viktigt det är att vi tar barnens tro på allvar. Det var många som kunde vittna 
om hur betydelsefullt det varit för dem att få vara med och att de fått uppleva 
samma saker som de vuxna, fast på barns villkor. 
Så det är med stor glädje som vi nu bjuder in alla barn till sommarmötet i Ljungby.
Välkommen till barnmöten, hoppborgar, förbön, lek och mycket mycket mer!

/ Lennart Henricsson och Youngsters team

Youngsters - barnens oas

Förmiddagarna 10:00-12:00
Onsdag - fredag
Barnen checkas in i deras egen mötesbyrå i olika 
åldersgrupper: 0-4, 4-6, 7-9, 10-12 och 13-14 år. 
Det är bra om de checkas in där i god tid. 
0-4: Barn och föräldrar samlas i gruppens rum 
kl 10:00. Det blir två timmar av samlingar, sång, berät-
telse, aktiviteter och fri lek.

Alla barn 4-14 år samlas vid barnens möteshall hos 
sin ledare och grupp ca 09:45 och hämtas kl 12:00 
på samma ställe av en vuxen.

4-6: Barnen startar med en egen samling och går  
sedan ut till Fun-Place. Efter en fruktstund går de och 
har ett enkelt barnmöte med sång och undervisning. 
De går sedan tillbaka till deras rum för en avslutning. 

7-12: Barnen börjar med samling med musik,
undervising och annat roligt. Efter en fruktstund går 
de till Fun-Place. 

13-14: De har ett eget program anpassad för deras 
ålder. Det blir undervisning, lek och häng!

Kvällar 19:00- ca. 21:00
Tisdag - lördag
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 och går sedan över till barnens 
möteshall. Youngsters barnmöten har många 
sånger, danser, hoppiga låtar där all ära är till 
Jesus. Efter låtar och undervisning har vi en 
längre stilla stund med olika bönestationer.
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“Oasmötena 
ger både mig 

och min familj 

kraft att följa 

Jesus 
          där hemma!”

“ja, Jag får komma 

till jesus precis 

som jag är!”



S e m i n a r i e r
Onsdag - torsdag 15:00-16:30

Information om seminarierna och plats finns längst bak i möteshallen 
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Familj & relationerden helige ande &
andens gåvor

Bibel och bön

Olika sidor av 
det kristna livet

Själavård

1. Staffan Ljungman
Vad är Tungotal?
2. Berth Löndahl
Andens 9 frukter.
3. Angelica & Lars 
Fröjmark
Andlig krigföring.
4. Christer Borg
Helande i en svensk 
kontext - fungerar det? 

5. Kristina & Mikael
Avaheden
Upptäck ett nytt sätt att 
samtala om tro och liv 
med Bibeln i centrum.
6. Anders Sjöberg 
Välsignelsen i att få ha sitt 
hem hos Gud! En vandring 
i Tabernaklet.
7. Hans Lundaahl
Allt ni ber om och begär.

8. Elisabet Willix
På upptäcktsfärd i Psalm-
boken
9. Lars Johansson
Yoga och Jesus? Om må-
bra metoder, andlighet 
och kristen tro.

10. Torbjörn Freij
12-stegsprogrammet som 
en modern Nådens 
ordning. Endast onsdag.

12. Therese Ewert
Föräldraskapets väl-
signelser och utmaningar.
Leda barnen. Följa Jesus. 
Hur kan vi navigera rätt 
i vår vilsna gränslösa och 
komplexa tid? 
13. Johannes Leckström
Hur kan jag som förälder 
stötta mitt barn i en post-
kristen kultur? Apologetik 
för föräldrar.

Seminarierna är utspridda i olika lokaler i Ljungby.
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f r e dag  -  l ör dag  1 5 : 0 0 - 1 6 : 3 0
S e m i n a r i e r

Israel
11. Victor Kalisher & 
Tuvia Pollack
Mission bland judar - på 
vilket sätt? Endast torsdag.

den helige ande &
andens gåvor
14. Rigmor Holst
Om att lyssna till den 
helige Andes ledning och 
att följa den.

Bibel och bön

15. Emma Axklo
Be för andra, vågar jag? 
Hur gör man?
16. Staffan Fredin 
Bön till förnyelse och 
fördjupning. Fyra 
traditioner ur den kristna 
kyrkans andliga skatt. 
Endast lördag.

Olika sidor av 
det kristna livet

17. Gitten Öholm
Ensamhet mitt i den 
kristna gemenskapen, hur 
motverkar vi det? 
18. Hans Eklind
Från predikstol till 
talarstol. Endast fredag.
19. Jan & Catarina
Sturesson
Kristen där du är, i ditt 
arbetsliv. 
20. Leine Persson
Att vara omsluten på alla 
sidor - trots beskymmer, 
sjukdom och svårigheter. 
21. Andreas Eklund/ 
Open doors (secret believers)

Om kristna som tvingas 
leva med sin tro i 
hemlighet. 
22. Mattias Ottestig/
KRIK (kristen idrottskontakt)

Öppet mål för evangelium

Själavård

23a. John Breneman & 
Gunilla Ludvigsson
Livet som singel - för 
dig som inte haft ett fast 
förhållande. Endast fredag.
23b. John Breneman & 
Gunilla Ludvigsson 
Livet som singel - för dig 
som tidigare haft ett fast 
förhållande. (skilda/änkor/ 
änkemän) Endast lördag.
24. Torbjörn & 
Ann-Cathrine Freij 
Celebrate Recovery-möte.
Från förnekelse till fest!  
Endast lördag.

Israel

25. Kicki Toledano
Israel i våra hjärtan. 

Familj & relationer

26. Elin Redin
Hemmakyrka - att dela 
tron i hemmet. 

Seminarierna är utspridda i olika lokaler i Ljungby.
Information om seminarierna och plats finns längst bak i möteshallen 



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 besöker 
även 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

173-8699 Swedbank

123 545 0739

Sommarhemmet Sundet, 
Dörarp

Stillhetens oas
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 välsignelsen i kvälls-
mötet
18:30 onsdag - fredag, inbjuds till 
tyst bön för alla som behöver en 
stunds stillhet.
I övrigt är Stillhetens oas öppen 
för enskild bön och andakt.

Präst, Pastor, Diakon
En eftermiddag för präster, pastorer, 
diakoner och teologer i Mariakyrkan.
Fredag 14:30-17:30

Vördnad för det heliga
Biskop em. Biörn Fjärstedt

Tro under motstånd
Chefsjurist Ruth Nordström 
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 hand-
påläggning. Oasrörelsen delar Kristi Kyrkas 
kallelse att be för sjuka. Vi har i våra 
Helandegudstjänster vad vi kallar “Om-
sorgsgrupper”. 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 enligt 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

Arenans restaurang serverar lunch, 
husmanskost samt vegetariskt, tisdag 
till lördag 12:00-14:30. En lättare 
kvällsmat serveras 16:30-18:30. 
Arenans café har öppet 09:00-23:00. 
Efter kvällsmötet kan man avrunda 
dagen i caféet (förhoppningsvis ute i 
en ljummen sommarkväll) med 
nygrillat - hamburgare, korv mm. 

Det finns också ett stort utbud av 
restaurang och café inne i staden.

Restaurang & café

V a d  f i n n s  m e r  m e d ? 
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En bra början!
Vi ses vid gräsytan bakom möteshallen 
för en ca 40 minuters uppiggande 
genomkörare. Mattias från KRIK 
(Kristen Idrottskontakt) tar med dig 
som vill springa en runda och Josefin 
som är gruppträningsinstruktör håller 
i stationsträning med mestadels den 
egna kroppen som motstånd. Allt 
anpassas efter olika nivåer.

Tid: torsdag och lördag 07:20-08:00
Plats: Bakom stora möteshallen.

Mattias Ottestig och Josefin Olsson

MORGonträning



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 morgonmässorna, 
helandegudstjänsterna, festhögmässan 
på lördag förmiddag samt vid torsdagens 
kvällsmöte med Youngsters kl 22.

Betala gärna med kort.

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

Vi ser gärna att ni anmäler er och 
betalar deltagaravgiften före mötet, 
senast 10/7 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. Det går även bra att anmä-
la sig och betala på plats i Ljungby.
UngdomsOas anmäles separat på: 
www.ungdomsoas.se/sommar

Anmälan

Den 21 juli 13:00 öppnar mötes-
byrån i Ljungby Arena.  Anmäl dig här 
så snart du kommer fram! Från och 
med den 20 juli kan mötesbyrån nås 
på: motesbyraljungby@oasrorelsen.se
0761 - 39 86 37

mötesbyrå

Frågor?
Kontakta Ingemar Henricsson på: 
ingemar.henricsson@oasrorelsen.se
0708 - 51 42 20

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

• 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

Hitta

Avgift & kollekt - varför?

Oasmötet är i Ljungby Arena, 
Fritidsvägen 5. Barnens möten är i 
Sunnerbohallen, Fritidsvägen 3.
Parkering finns i närheten av arenan.
Ljungby Arena är handikappanpassad.

Morgonmässorna och helandegudstjän-
sterna är i Ljungby kyrka, Kyrkogatan 3.

Deltagaravgifterna hjälper till att täcka kostnaderna för Oasmötet i Ljungby 2020. 
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.
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# oas l j u n g by 2 0@oasrorelsen

oasrorelsen.se

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

SWISH: 1234 123 840

Oasmötet har en app!
Ladda ner appen YAPP,

“+” skriv in koden 36VET8

• HöstOas på Åh stiftsgård 10-11 okt 2020.
• Fortbildningskurs för präster, pastorer och diakoner på Åh stiftsgård 26-28 okt 2020.
• MusikerOas, ett dygn för lovsångsteam, lovsångsledare, kyrkomusiker och körsångare
  på Helsjöns folkhögskola 5-6 mars 2021.
• VårOas med SVT i Träslövs kyrka, Varberg, 16-18 april 2021.
• Youngsters har samlingar under hela året, se youngsters.se

Appen lanseras i juni

kommande oasmöten


