
Den 29 juni till den 3 juli i år kommer vi ha andra tillfället av att
genomföra Reach the city i Söderköping och inne i Norrköping. Vi
börjar på eftermiddagen den 29 juni. Sen blir det flera dagar av
undervisning om kreativ evangelisation. Genom olika hjälpmedel kan
det vara till stöd för oss som delar evangeliet och för dem vi delar till
vad Jesus gjorde på korset. På eftermiddagarna kommer vi praktisera
det vi lärt oss inne i Söderköping, Navestad och i centrala Norrköping
med gatumöten. Platsen vi kommer utgå från är Vintervadskyrkan i
Söderköping.
Huvudtalare under de här dagarna är Stefan Hoefler från Österrike.
Han är ledare för OAC i Österrike och har minst 20 års erfarenhet av
kreativ evangelisation. 
Vi hoppas att det blir bra dagar med fin gemenskap och att vi alla får
växa i tro och frimodighet.
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Här kan ni se när Erik, en av deltagarna använder
sig av en så kallad "evangelisationskub" för att

förklara evangeliet. Jämte honom är Hartvig som
är ledare för OAC i Norge.
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Jag använder mig av en sketchboard för att med den
berätta hur vi får förlåtelse från Jesus genom hans död
på korset. Framför allt många barn kom och ville ta del

av undervisningen.

Stefan Hoefler från Österrike kommer vara med oss
digitalt och dela med sig av sin erfarenhet av

gatumöten och undervisa om kreativ evangelisation.

Här är ett preliminärt schema för
Reach the city i år.

Detta skriver en av deltagarna om dagarna förra året:
"Det var riktigt roligt! En av de absolut roligaste
satsningarna jag har varit med om! Jättekul och lagom
utmanande."

Om du vill se en introduktionsvideo kan du kolla här:
https://youtu.be/R1nxxBsMQNk



Gåendes med ett kors mer än 40 mil runt hela Östergötland!
Går det att genomföra? Att vandra med ett träkors på hjul genom Östergötland under 25 dagar och få
allt att fungera? Svaret är JA!!
Här är några ord som kan sammanfatta Östgötavandringen 
Glädje! Det gick! Få växa i tro. Alla möten med människor.... Dörröppnare!
Det är inte samtalet om "väder och vind" eller "Corona-situationen" som inledde samtal med någon vi
mötte på vägen. Nej, det är nyfikenheten om varför vi går med ett stort träkors från plats till plats! Det
är ett enkelt sätt att komma in på de viktiga frågorna direkt. Vi alla växer när vi får berätta om vår tro
och om korset och dess kraft!
Vi är tacksamma till alla som funnits med på olika sätt under den här vandringen, inte minst för de som
bett! Vi är många som engagerat oss! Jag ber att välsignelse skall återvända till er som funnits med!
Kan bara säga ett stort tack till Herren Jesus och till alla som bidragit utifrån sina förutsättningar!
Jag vill tro att vandringen skapat nya relationer mellan kyrkor på de orter vi passerat. Tänker på
böneintiativ som gjorts i samband med att vi kommit till en ort eller plats. 

Bilden ovan är avslutningen i
Linköping

Östgötavandringen

Varför har ni hjul på korset?
En fråga som ofta kom upp under vandringen från de vi mötte var "Varför
har ni hjul på korset?" Jag ställde då frågan till dem "vilka två högtider är
de största i kristendomen?" De kanske gav några förslag, men sen svarade
jag "under påsken dog och uppstod Jesus, men han föddes under (h)julen".
Därför är Jesus också vägen som vi får följa och gå på, framför allt andligt.

Personlig lockdown
Efter bara några dagar av vandringen kom beskedet att det skulle
bli personlig lockdown i Östergötland. Första reaktionen blev: "Är
det möjligt att fortsätta vandringen?" Men istället kom vi fram till:
"Nu är det ännu viktigare att vår vandring får fortsätta och bilda en
bönering runt Östergötland!" 

Avslutningen med korset var i Linköping den 19 maj. Vi alla som
var med i ledningsgruppen möttes upp på S:t Larsparken.
Vill du se glimtar av vandringen kan du gå in på Youtube och söka
på Östgötavandringen eller på länken:
https://youtu.be/bF4yVyCAgHg

Bilden till höger inför sista
vandringsetappen

Vi kunde även njuta av god mat på
vår vandring



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.
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?

6 juni till 24 juli genomförs vandringen mellan Stockholm (St:a
Clara kyrka) till Oslo.
29 juni till 3 juli är det andra upplagan av Reach the city i
Sverige
5 juli till 14 juli evangelisering på Gammelbro camping i
Danmark. Jag är med i början.
11 juli till 26 juli är jag med på bibelutdelning i Jämtland
3 till 7 augusti är det Reach the city Oslo

Kommande händelser

Gå för Sverige mellan Stockholm och
Oslo. Här på torget i Kungsängen


