
Nu är det två år sedan jag startade upp OAC i Sverige. När man ser tillbaka på de två åren kan
man se hur Gud har haft omsorg om arbetet som görs för att utbreda Guds rike på jorden.
Jag är så tacksam för att vi under förra året kunde komma upp till 45 evangelisationstillfällen
med OAC och några av de tillfällena samarbetade vi också med andra
evangelisationsorganisationer såsom den kristna skolgruppen Kefas, UMU och Slottsmissionen.
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Hans och Helene inne i
Ica i Söderköping

Evangelisation Decemeber

Bibelutdelning 
Vi kunde i mitten av december vara ute på
nytt och ha bibelutdelning i Söderköping. Jag
fick under dagen hjälp av Armando samt
Jimmy och hans dotter. Vi lade böckerna i
brevlådorna. Men träffade vi människor ute
under tiden vi hade utdelningen försökte vi
även ge dem den personligt. Det var blandade
reaktioner från de vi mötte. Vissa ville ha,
medan någon vi försökte dela ut till sa att de
precis hade slängt den de fått i brevlådan.

Ni ska bli mina vittnen i...

... Jerusalem (Söderköping)

Julmusik
Den 11 december så var David, Hans och
Helene ute vid Ica Supermarket i Söderköping.
Vi sjöng julsånger för de som kom in och
handlade. David använde sig också av en
sketchboardpresentation, om "den största
gåvan".

David gör en
sketchboardpresentation

Vi har ofta den
möjligheten att
kunna evangelisera
vid Ica tack vare en
tillmötesgående
butikschef. Tyvärr
var det inte så många
som stannade och
lyssnade på
julsången.
Förmodligen för att
de var så stressade
inför julen.

Här har vi varit ute och delat ut
biblarna i Söderköping

Var gärna med i
bön att det får
falla i god jord
det som vi fått
så ut och att de
som fick
biblarna börjar
läsa dem.

Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och



Till höger: På plats i Sandhem. Pastor
samt tidigare pastor framför bussen

Musikhjälpen
I mitten av december, veckan innan jul var Musikhjälpen i Norrköping. Då passade vi på
att vara ute och evangelisera bland människorna som rörde sig på och runt omkring Gamla
torget. Det var verkligen ett fantastiskt tillfälle att få möta människor. De var ju redan på
plats ute och hade ingen brådska att gå vidare till något annat ställe den kvällen, så vi fick
flera fina samtal.

Julbussen
Ove Jonsson i organisationen Bussmissionen skulle använda sig av sin cafébuss på olika
platser i början av december, den kallades då julbussen. Jag fick tillfällen att vara med fyra
av de dagarna. Då var vi med bussen i Sandhem, Högsby, Emmaboda och Rottne. Det hade
kommit snö och var kallt under de dagarna, så då kändes det extra fint att få välkomna dem
in i en varm buss. 

... Judéen (Norrköping)

... Samaria (Småland/Västergötland)

Vi var här ute fredag, nära
scenen som användes

David, Goel och Karla var ute
både fredagen och söndagen.
Vidare var även Habtom,
Kristofer och hans fru Kristina
med ute på fredagen och
Helene var med ute på
söndagen.

Evangelisation på
Drottninggatan i Norrköping

Ovan: Sista dagen jag var med. Samuel
till vänster och Ove till höger

Något som också var 
 glädjande under de här
dagarna var när även
pastorerna på de olika
platserna var med ute. I
Emmaboda så var det en
nyfrälst person som
heter Daniel. Det var så
roligt att se att han också
ville vara med och
evangelisera, be gärna
att han får växa stadigt i
tro på Jesus.



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

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
att komma ut och 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  ekonomiskt:
 

Hur kan du få nytta av Open Air Campaigners Sverige?

19 februari har vi andra årsmötet för OAC Sverige. Vi börjar kl 10
med årsmötet, lunch kl. 12 och kl. 13 inspirationssamling.
30 april till 28 maj ska vi på nytt anordna en Östgötavandring, det
kommer vara ungefär samma sträckor som förra året.
26 till 29 juni ska vi arrangera Reach the city väst. Vi kommer utgå
från Ljungskile.
10 till 14 augusti ska vi arrangera Reach the city öst. Vi kommer
utgå från Norrköping.

Kommande händelser

...ända till jordens yttersta gräns 


