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Sommarens RTC
Den 29 juni till den 3 juli i år så drog vi igång sommarens satsning
av Reach the city 2021. I år var vi inte lik många deltagare som
skulle öva på kreativ evangelisation. Men vi upplevde att antalet inte
skulle hindra oss från att genomföra veckan. Gud var med oss och vi
fick förlita oss på att han kunde använda oss lika mycket som med få
som med många.
Under veckan så undervisade förutom jag David Sundell, även
Stefan Höfler, ledare i Österike samt styrelsemedlem Göran
(Bilderna ovan och under) Det blev
både undervisning "fysiskt" på plats,
Nordfelt. Stefan var också med oss online i höstas och undervisade
men även undervisning online.
när vi hade satsningen Reach the city light. Den satsningen vi hade i
höstas övade vi mest på att förmedla evangeliet genom sketchboard
och vi fick några dagar att öva på det. Men de här dagarna nu i juni
och juli på Reach the city fick vi öva på att dela vårt vittnesbörd med
hjälp av bland annat rep, ringar, gummiband och halsdukar. Göran,
som hade ett undervisningspass om kreativa hjälpmedel var också
med en eftermiddag ute i Navestad när vi var där på evangelisation.
Mina föräldrar och syster hjälpte till i köket under de här dagarna
och med andra praktiska sysslor. Det var ett stort lyft jämfört med
förra året.
Det är intressant att människor som bor i Navestad i närheten av

Mina föräldrar och min syster
hjälpte till med maten i kyrkan.
Andreas som här tar fika var en av
deltagarna på RTC.

Jag och Axel kom i samtal med tre
killar i Navestad som var intresserade
av vad vi trodde på.

där vi hade vår utomhussamling ställde en fråga i en grupp på
Facebook. De undrade vad som var på gång i Navestad efter det att
vi hade varit där på evangelisation en eftermiddag under Reach the
city.
Under en annan eftermiddag på Reach the city skulle vi på nytt
evangelisera i Navestad. Jag och en till i teamet hade knappt hunnit
komma på plats och var precis igång med att försöka få upp all
utrustning när det snabbt fyllde på med barn som tidigt väntade
tålmodigt på att vi skulle börja med presentationerna.

Ibland var alla stolar fyllda när vi hade
presentationer. Det var mest barn som
kom.

Ute i Söderköping kunde vi kombinera
sketchboardpresentationer med lovsång.

Gammelbro camping
Dagen efter att Reach the city hade avslutats så åkte jag vidare till
Gammelbro camping på östra sidan av Jylland i Danmark. Det var OACledaren för Danmark, Torben Östermark som hade bjudit in mig.
Gammelbro camping är den största campingen i Danmark och de som
driver campingen är kristna. Campingen har ingen kristen prägel, därför
känns det extra roligt att få möjlighet att sprida evangeliet när människor är
där och firar sin semester.
OAC Danmark har varit flera år på
campingen för att evangelisera där.
Bland annat hade vi aktiviter för barnen
på eftermiddagarna, under tiden hade vi
även en liten andakt. På kvällarna och
framåt småtimmarna hade vi ett öppet
"Jesustält" nere vid stranden. Dit kom
en del ungdomar och samtalade med
oss om frågor de hade om vår kristna
tro.

Vi hade aktiviteter för
barnen. Här fick barnen
(även föräldrarna)
grilla/poppa popcorn.

Här är ett tält som vi kallade för "Jesustältet". Där tände
vi en brasa och de som ville fick grilla marshmallows.

Bibelutdelning Mellansverige
Under den här sommaren gjordes en stor satsning att dela ut Boken om hopp i mellersta Sverige,
närmare bestämt i Härjedalen, Hälsingland, Jämtland och Medelpad. Ca 200.000 biblar skulle delas ut.
Jag fick förmånen att vara med under två veckor i Jämtland. Det var blandad respons från de som vi
mötte i samband med utdelningen. Några uttryckte en stor irritation när vi ville dela ut boken till dem.
Andra blev väldigt tacksamma och började läsa direkt när de fått boken.
Under de första dagarna i Jämtland som jag
var med, befann vi oss inne i Östersund och
Bilden till vänster är
delade ut biblar där i postlådorna. På många
jag som är ute med en
platser, framför allt i lägenhetshus så hade de
dramaten fyllt med
Boken
om hopp, redo
kod, vilket kunde försvåra utdelningen. Det
att delas ut i
var några av de fastigheterna vi inte kom in i.
Östersund.
Men flera ledde Gud oss så vi kunde komma
in, bland annat genom personer som var
villiga att öppna för oss.
Det är en kvinna som heter Bittan och bor i
Bilden till vänster är
Jämtland. Hon köpte två kapell som ligger på
Roul och Birgit
Åkesson som har
nordvästra sidan av Storsjön. I de två kapellen
fått visionen om att
fick vi bo och tillaga vår mat när vi hade
dela ut Boken om
bibelutdelning i Jämtland.
hopp i hela Sverige.

Bönedag för Norrköping
Den 2 augusti så var det bönedag för Norrköping utifrån en
bönesatsning med bön för de 100 största städerna i Sverige
som Sverigebönen arrangerade i år. Vi var några som då var
ute i Navestad i Norrköping och evangeliserade. Det blev att
vi behövde avsluta vid kl 15, många hade då inte kommit ut
än. Men bland annat några killar kom och lyssnade.

Abi förklarar evangeliet för några
killar i Navestad med hjälp av
några bilder.

Kommande händelser
9 till 12 september genomförs Reach the city light. Vi kommer att öva på att göra
ballongfigurer samt andra kreativa saker att använda sig av vid evangelisation.
12 till 17 oktober resa till Norge och inspirationssamtling den 16 oktober i Oslo.

Hur kan du få nytta av Open Air Campaigners Sverige?
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

