
Under november fick vi möjlighet att anställa Goel.
Hon har nu blivit anställd som evangelist i OAC
Sverige, på 20 procent.  
Hon har under hösten varit med på evangelisation,
bland annat i Navestad. Vi har sett att hon är en
frimodig och glada tjej. Likaså har hon en stor
längtan efter att se Guds rike och att människor ska
få komma till tro på Jesus. Det är även en stor fördel
att hon kan prata arabiska, för flera som bor i
Norrköping är arabisktalande.
Det är en stor glädje för mig som ledare i OAC
Sverige att kunna välkomna henne att bli en del av
organisationen och få se henne växa i att dela sin tro
på Jesus. Hon kommer med start i januari börja läsa
socionomprogrammet i Norrköping, men hoppas på
att kunna jobba en del med evangelisation vid sidan
om studierna. 
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Fysiskt styrelsemöte

Från vänster är det först Goel Faroun som kom
och presenterade sig i början av kvällen, vidare
på bilden är det Hartvig Kloster och Rolf
Jensen som bor i Norge, slutligen Göran
Nordfeldt, Morgan Olofsson och David
Sundell som bor i Sverige.

Vi hade en väldigt fin gemenskap under kvällen

Goel med på evangelisation inne i Navestad.

Sedan hösten 2020 startade hon
även upp den kristna skolgruppen
Kefas på Linköpings Universitet i
Norrköping.
Vill därför uppmana er alla att
stötta henne och ta med henne i era
böner. Vill du även stötta henne
ekonomiskt så finns information om
det längre ner på Nyhetsbrevet. 

För första gången kunde vi i styrelsen för OAC Sverige mötas fysiskt. Innan dess har vi
haft alla våra möten genom videolänk. Vi träffades en kväll i mitten av november i

Vintervadskyrkan Söderköping och hade en väldigt fin gemenskap den kvällen. Det var
fint att vi genom denna träff kunde lära känna varandra bättre. Alla är vi tacksamma att se

hur Herren håller sin hand över arbetet i OAC.



Varje fredag brukar vi vara ute med
cafébussen inne i centrala Norrköping
vid Hörsalsparken. Det är kyrkorna i
Norrköping som har ansvaret för bussen
tillsammans. Vi som är med ute på
fredagskvällar är uppdelade i olika team
och man har ansvaret att vara med var
fjärde fredag. Under en fredag som vi
var ute träffade vi två killar som var
nyfikna på vad vi trodde på. Sen efteråt
kunde vi ha ett uppföljningssamtal med
dem. Vi hoppas att kunna få träffa dem
vid fler tillfällen framöver.

Ute med cafébussen

Böneresa till Värmland
Under första helgen i oktober, 1 till 3 oktober så åkte jag och Magdalena på en böneresa till
Värmland tillsammans med organisationen Bönetåget. Man förstår vilken nöd det finns i vårt
land, flera bönehus och missionshus har lagts ner eller sålts och används för andra saker än
att utvidga Guds rike.
På fredagskvällen åkte vi till gränsen mellan Sverige och Norge och fick där se
fredsmonumentet. Under lördagen var vi i bön för Värmland och för Sverige och på
söndagen fick vi medverka på en gudstjänst.

I början av november, vecka 45 hade vi i Norrköping
besök av några elever som går en bibelskola som
heter Apg29 pionjär "Sverigeresan". De hjälpte oss
att evangelisera i Hageby och i Navestad. Vi kunde
också låna Norrköpings cafébuss i samband med
evangelisationen.

Besök av Apg29 pionjär

Här står vi med
bibelskoleeleverna i Hageby

Till vänster:
Magdalena går

upp och berättar
om vad

Navestad-
gruppen får

betyda för henne.

Till vänster:
Fredsmonumentet

som ligger i
Morokulien.

Vi hade en
väldigt fin
gemenskap

under kvällen
med cafébussen

Jag och Goel hade
här på Espresso

house ett
uppföljningssamtal

med två killar.



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?

2 till 5 december ska David Sundell följa med "julbussen" till olika
platser i Småland och Västergötland för evangelisation

Kommande händelser

De som är med i församlingarna i Söderköping blir
allt mer äldre. Därför är förhoppningen att större
delen av hushållen i Söderköping ska få en "Boken
om hopp", så att det väcks en större längtan att läsa
Guds ord även bland yngre. Vill du finnas med för
att göra det möjligt får du gärna ge en gåva, använd
Bankgiro och swish och märk gåvan med "hopp för
Söderköping".

Bibelutdelning Söderköping

Här är biblarna vi delar ut i Söderköping

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. Om du vill stötta David så märker du gåvan i meddelandet "David" och om du
vill stötta Goel märker du gåvan med "Goel".

Här nedan är bankuppgifterna om du skulle vilja stötta oss i vårt arbete även
ekonomiskt:

 


