
Den 10 till 12 september hade vi andra omgången av Reach the
city light i Söderköping. På fredagen deltog Andreas Holm som
nu är pastor i Motala. Med sig hade han tre härliga damer från sin
församling. Vi samtalade först om tillfällen i Bibeln där Gud
använde sig av det visuella för att förmedla sitt budskap. Som till
exempel när Mose mötte Gud genom den brinnande busken. Efter
det övade vi på ett reptrick, deltagarna var så ivriga att de ville
kort efteråt testa tricket ute på ett torg i Söderköping. En av
damerna skulle använda tricket på deras gudstjänst den söndagen.  
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Här står jag vid Ica och gjorde några
prestentationer med min sketchboard.

Här testar Andreas att göra reptricket
"på förstaplatsen" ute på torget i

Söderköping.

På söndagen stod vi på Ica-parkeringen i Söderköping. Det
var inte mycket folk i rörelse. Det var nästan att vi kände att
vi skulle plocka ihop för dagen. Men då kom det förbi sex
stycken tonåringar som gärna lyssnade på både sång och
sketchboard-presentationer. De var intresserade av det vi
ville förmedla. Innan de gick fick vi dela ut traktatet "En
personlig Gud".

Under lördagen var vi i Navestad. På eftermiddagen fanns tillfälle att öva på
ballongfigurer. På kvällen samlade vi många barn som lyssnade till våra presentationer.
Till avslutning fick de popcorn och vi gjorde ballongfigurer till barnens stora glädje. 

Under hösten har det blivit en del
evangelisation inne i Guldringen, som är ett
område i stadsdelen Navestad i Norrköping. 
Vi har haft aktiviteter för barnen. En
onsdageftermiddag hade Abi och Axel ett
drama för barnen då de skulle gestalta
berättelsen i Bibeln om pärlan som blev
funnen i åkern. 
Jag har även vid flera tillfällen fått hjälp av
Goel när vi haft presentationer och lekar för
barnen och deras föräldrar.

Barnaktiviteter

Barnen får här lära
sig om den bästa

skatten vi kan finna,
Guds rike, vilket är
som en pärla man

finner i åkern

Goel har hjälpt till när
vi haft evangelisation i

Navestad



Här står Eilerth och ska snart visa oss
runt bland alla sina modeljärnvägar.

Första veckan i augusti deltog jag på Reach the city i Oslo. Det
var inspirerande att öva på kreativ evangelisation och vara ute
på olika platser i Olso. 
Efter det åkte jag till Ljungkile för att träffa en härlig evangelist
vid namn Rikard Hellgren. På söndagseftermiddagen fick jag
medverka på deras gudstjänst. Vi var några som åkte ut till
Uddevalla och hade open air i ett bostadsområde. Det hade
precis slutat regna när vi kom på plats dit och folket hade börjat
komma ut igen, de undrade vad vi gjorde där. Vi fick berätta
om vår tro på Jesus.

Västkust-evangelisation

Det kom några regnskurar när jag
målade. Här i Bensjön

I mitten av augusti fick jag följa med organisationen
"Bönetåget" på en böneresa till Uppsala och trakterna kring
Alunda. Vi besökte Eilerth och Margareta och de visade
oss runt bland modeljärnvägar och sin fina trädgård. 
På resan fick jag även möjlighet att berätta om mitt arbete i
OAC.
Det var även Roslagskonferensen de här dagarna. En
konferens som församlingarna i Roslagen har hand om. Vi
var med på några av de samlingarna i Furuhöjdskyrkan.

Resa till Roslagskonferensen

På måndagen var jag och Rikard ute i Bensjön, Bensjön
är en stadsdel i Göteborg. Där fick vi möjlighet att vittna
för några i och runt omkring den gallerian som finns där.
Jag använde också min sketchboard vid ett tillfälle.

Avslutningen på min vistelse tillsammans med familjen
Hellgren åkte vi till centrala Göteborg och till Nordstan. Där
ställde vi oss inne i köpcentrat för att ha lite open air. Jag
använde sketchboarden och Rikard använde sig av ett koncept
som heter "on the red box". Det innebär att man står på en låda
och på några minuter frambär ett budskap som ska väcka
intresse.

Vi var en ganska stor grupp som var
ute i ett bostadsområde i Uddevalla

denna söndagkväll

Här står Rikard och frambär ett
budskap, till sin hjälp har han
även några visuella hjälpmedel



Önskar du själv eller din församling att få komma igång med evangelisation där du bor?
Vår längtan i Open air campaigners är inte bara att komma ut på gator och torg och berätta om

Jesus. Vi vill även hjälpa till att inspirera just dig och din kristna gemenskap som vill komma ut
och vill berätta om sin tro. 

Hör gärna av dig till mig. Uppgifter till mig finns även här nedan.
Om du vill bidra med de gåvor som du har för att hjälpa till i OAC så kontakta mig gärna. Alla

får vi använda våra gåvor till Guds ära.
Här nedan är bankuppgifterna om du skulle vilja stötta mig i mitt arbete även ekonomiskt:

 
Kontonr: 8480-6, 704 278 525-8

Bankgiro: 5479-2098
Swish: 123 447 61 31

 
Följ oss gärna på Facebook: 

https://www.facebook.com/OACSverige/ 
Hemsidan: www.oacsverige.se

 
David Sundell
Sverigeledare

Open Air Campaigners Sverige
073-0248501

david.sundell@oacsverige.se

Hur kan du få nytta av Open Air Campaigners Sverige?

1 till 3 oktober resa med Bönetåget till Värmland. 
12 till 17 oktober resa till Norge och inspirationssamtling den 16 oktober i Oslo. 

Kommande händelser

Jag har nu gjort tre beställningar av boken om Hopp till
Söderköping. I början av september fick jag hjälp av Helene
att dela ut boken. Vi mötte en man som tidigare fått boken
och när vi samtalat en stund fick vi be för honom. 
Förhoppningen är att så småningom kunna dela ut den till
alla hushåll i Söderköping. Om du vill skänka en gåva till
det, kan du märka gåvan med "hopp för Söderköping".

Här är jag och Helene när vi delar
ut boken om Hopp i Söderköping

Bibelutdelning Söderköping


