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Östgötavandring
Den 25 april startade vi upp att gå med korset genom Östergötland.
Starten blev i landskapets nordvästra industristad Finspång. Dagen
efter starten kom korset till Norrköping och därefter ett stopp i
Söderköping. Det är en vandring som beräknat kommer ta 25 dagar.
Vi har personer anmälda till alla dagarna på vår vandring, men om
man skulle vilja gå någon dag så finns fortfarande den möjligheten.
Vi rekommendera högst 6 deltagare per dag, i dessa Coronatider.
Allt för att försöka minska på smittospridningen.
Än så länge har vi fått väldigt givande samtal med människor vi
mött. Många intressanta kommentarer som:
"Jaha ni är ute och går med ett kors", "Vem är det ni ska korsfästa
nu?", "Vilken religion tror ni på?".
Det har även blivit lite underhållande för oss när andra är ute och går
med sina hundar och så kommer vi och går där med korset istället.
Så ni kan nog tänka er att det väcker uppståndelse.
Slutdatum för vandringen är den 19 maj i Linköping, då ska vi ha
passerat de flesta av Östergötlands större platser.

"Gå för Sverige" gjorde en korsvandring från Haparanda till
Ystad under 2020. Årets upplaga av "Gå för Sverige" startar
den 6:e juni i Stockholm och går via Västerås-Örebro-KarlstadTöcksfors och med förhoppning att avsluta i Oslo den 24:e juli.
Enkelheten att bära eller rulla ett kors genom Sverige gav
mersmak och en idé att kunna göra det även i Östergötland
föddes. Men vad är poängen med en sådan vandring tänker du?
Förhoppningen är att det ska väcka en längtan att komma ut
med vår tro i en tid av Corona när allt är inte som det brukar
vara. Vi har även fått möjlighet att använda oss av "Gå för
Sveriges" hemsida och kunna lägga upp de aktuella datumen,
sträckorna och anmälningsmöjligheter för vandringen i
Östergötland. Gå gärna in på www.gaforsverige.se och kika!
Även på Facebook finns vi med namnet:
https://www.facebook.com/GaforSverige

Här står jag, Fredrik Weflö och
Rolf Thorvaldsson uppe på en
skidbacke så att vi kan se stora
delar av Norrköping.

Ledningsgruppen för
Östgötavandringen är från vänster
Fredrik Weflö, David Sundell, Göran
Nordfeldt, Rolf Thorvaldsson och
Ingvar Holmberg

Evangelisation Navestad
Lördagen den 24 april hade vi besök av UMU (ungdom med uppgift) igen, det var en
väldigt fin dag tillsammans med dem ute i stadsdelen Navestad i Norrköping. Vi lärde
känna varandra snabbt och grillade tillsammans. Vi övade på "Computer brain" och var
sen runt i Navestad och vittnade för människor som vi mötte. Det var en uppmuntrande
dag för oss alla.

Här är gänget som vi var med under den
dagen i Navestad.

Här är en bild på computer brain
som vi använde under dagen.

Europamöte OAC-länderna
Torsdagen den 8 april hade vi ett möte med de europeiska ledarna för de olika OACländerna. Det här mötet godkändes även Sverige som ett OAC-land. Vilket betyder att
vi kan fortsätta arbetet som vi har påbörjat och kan visionera och satsa för framtiden.

Årsmöte OAC Sverige
Visionera kunde vi fortsätta redan två dagar senare,
närmare bestämt den 10 april. Då hade vi vårt första
årsmöte med OAC Sverige. Vi märkte att det fanns
behov av ett extrainsatt årsmöte för att kunna få alla
detaljerna på plats. Så den 23 april hade vi det, då
kunde till exempel bokföringen godkännas för förra
året, vilket är en stor glädje! Nu kan vi blicka framåt
mot det som Herren har för OAC Sverige och för vårt
avlånga land.
Styrelsen består nu av Rolf Jensen (ordförande),
Hartvig Kloster (vice ordförande), Göran Nordfeldt,
Morgan Olofsson, Nansi Lundström (kassör) och jag
som sekreterare.

Här har vi
handlingsplanen
för OAC Sverige
2021

Årsmöte online

Kommande händelser
25 april till den 19 maj genomför vi Östgötavandringen
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
3 till 7 augusti är det Reach the city Oslo

Hur kan du få nytta av Open Air Campaigners Sverige?
Önskar du själv efter 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 som vill komma ut och vill inspirera din
kristna gemenskap eller vänner.
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

