
Verksamhetsberättelse OAC 2021

OAC Sveriges hade sitt första årsmöte under 2021, det blev även ett kompletterande
årsmöte ca två veckor efter det första för att kunna få allt på plats.
OAC Sverige utropades också som ett OAC land, det gjordes på ett möte för ledarna i OAC i
Europa den 8 april.

Styrelsen i OAC Sverige har under 2021 bestått av Rolf Jensen (ordförande), Hartvig Kloster
(vice ordförande), David Sundell (sekreterare), Morgan Olofsson (ledamot) och Göran
Nordfeldt (ledamot). Vi har haft som kassör Nansi Lundström. Under 2021 hade vi fyra
styrelsemöten, en av dem fysiskt i Söderköping.

Från 25 april till 19 maj så genomfördes en vandringen genom Östergötland. Denna
vandring kallades för Östgötavandringen och vi startade i Finspång och avslutade i
Linköping. David Sundell deltog på hälften av de sträckorna. Detta gav stor entusiasm,
planen är att kunna genomföra samma typ av vandring under 2022.
Från 6 juni till 16 juli genomfördes också en riksvandring från öst till väst, mellan Stockholm
och Töcksfors. Denna vandring ingick i Gå för Sverige. David Sundell deltog på några av de
sträckorna. Det var fint att kunna genomföra detta också, just nu planeras att göra en
vandring från Ystad till Paris till sommaren 2022.

Under 2021 hade vi sammanlagt 45 evangelisationstillfällen med bland annat gatumöten
som evangelisations-inslag. Sex tillfällen var i Söderköping, tre tillfällen på Västkusten
(Göteborg och Uddevalla) och 36 av dessa var i Norrköping/Navestad, av de 36 i Norrköping
var sju när vi stod med cafébussen i centrala Norrköping. Vi har haft återkommande
evangelisation i Navestad, i regel en-två gånger i månaden. Vi har varit en grupp på tre till tio
personer som deltagit på evangelisation.

Från den 29 juni till 3 juli kunde vi på nytt genomföra Reach the city i Söderköping och
Norrköping. Det var andra gången vi utförde Reach the city i Sverige. Det varierade från dag
till dag hur många vi var med på undervisningen, från 3 till 7 deltagare. De som höll i
undervisningen var Stefan Hoefler (OAC-ledaren för Österrike), David Sundell och Göran
Nordfeldt. Vi var ute och evangeliserade både i Navestad och Söderköping på
eftermiddagarna för att bland annat praktisera det vi hade lärt oss på undervisningen under
dagen och för att nå ut till människorna på de platserna.
Reach the city genomfördes även i samarbete med Lifechurch i Söderköping. Likaså har
Navestad gemenskap varit ett samarbete för de människorna vi kommit i kontakt med
genom evangelisation i Navestad.

David åkte i början av juli dagen efter Reach the city till Danmark för att delta på
evangelisation på Gammelbro camping utanför Haderslev som OAC-ledaren i Danmark,
Torben Østermark hade ansvaret för.



Ett samarbete har börjat utvecklas mellan OAC Sverige och Roul och Birgit Åkesson
som bor i Genarp i Skåne. De har som vision att dela ut Boken om Hopp till alla hushåll i
Sverige. Boken om Hopp är en pocketbok som består av vittnesbörd och nya
testamentet. Vi kunde genomföra fyra bibelutdelningar i Söderköping under 2021, vilket
ledde till att ca 1000 hushåll fick Boken om Hopp i sina brevlådor. Det var också en stor
bibelutdelning i Mellansverige (Härjedalen, Hälsingland, Jämtland och Medelpad). David
var med två veckor från mitten av juli när det var utdelning i Jämtland.

David har också besökt Hartvig Kloster och OAC i Norge vid två tillfällen. Det första
tillfället var i början av augusti när de anordnade Reach the city Oslo. Andra tillfället var i
oktober när de hade bland annat inspirationssamling, även det i Oslo.

Under hösten kunde vi också genomföra fjolårets satsning Reach the city light i
Söderköping. Den ägde rum mellan 10 och 12 september. Även under de här dagarna fick
deltagarna öva på kreativa evangelisation och vi var ute och evangeliserade för att
praktisera det vi hade lärt oss.

Vi kunde också glädja oss att i mitten av november kunna anställa Goel Faroun med
deltidstjänst på 20 %. Hon har bland annat varit engagerad och startat upp den kristna
skolgruppen Kefas på universitet i Norrköping och har en stor längtan att nå ut med
evangeliet i Norrköping. Därför har hon själv anordnat och deltagit på flera
evangelisationssatsningar i Norrköping.

Vi är tacksamma att Herren har försett oss med givare under året trots att det har varit svårt
att komma ut i kyrkor och bibelskolor även detta året och berätta om arbetet vi gör i OAC
Sverige.
Vi är väldigt tacksamma till Jesus för det här året som har varit även om vi även det här året
har försökt rätta oss efter restriktionerna på grund av pandemin.

David Sundell
Söderköping
2022-01-15


