Nyheter från Open Air Campaigners

Midsommar
När du hör ordet midsommar, vad tänker du på då? Och vad tänker du är
anledningen till att vi firar midsommar här i Sverige?
Ända sedan jag var liten har jag hört och trott att midsommar är en kvarleva från
Vikingatiden. Denna natt - midsommarnatten, är något som många förknippar med
magi och att förhoppningsvis finna sin framtida livspartner. Liksom på Valborg och
påsk så har man i historien tänt brasor även under midsommar. Många förknippar
midsommar med att släppa loss genom att dricka alkohol såsom snaps och att dansa
framför allt kring midsommarstången. Den här helgen brukar vara en helg som
många kör berusade på och antalet olyckor är åtskilliga.
Många gånger sägs det att midsommarstången tolkas som en fallosymbol för att en
Gud ska lyssna till ens bön om bra skörd. Men enligt traditionen är den inhämtad
från Tyskland och ett annat namn för midsommarstång är majstång. Maja har här
inget med månaden maj att göra, utan betyder "att smycka med löv".
Ofta så firar vi julen med vår familj och släktingar, medan midsommar för det mesta
firas med våra vänner och i andra nätverk. Men som traditionen säger så firas denna
dag den 24 juni, för att man tänker att Johannes döparen föddes då och det finns inte
mycket som tyder på att midsommar härstammar från en förkristen tid. I
Lukasevangeliet står det nämligen att Johannes döparen, som var en släkting till
Jesus föddes sex månader innan Jesus. Så tidigare i Sverige så kallades den här
dagen för Johannes Döparens dag.
Namnet Johannes kommer från hebreiskan och betyder 'Herren är nådig' eller 'Gud
har förbarmat sig'. Tänk om vi precis som Johannes denna tid kunde vara ljus för vår
tid och peka på Jesus? Vill uppmana nu under midsommar att låta denna bibeltext
forma dig:

"Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i
Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets
frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och
sanning heter. Och pröva vad som är Herren
kärt. Ha inget att göra med mörkrets
ofruktbara gärningar utan avslöja dem i
stället... Ta väl vara på varje tillfälle, ty
dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga
utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa
er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster.
Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni
talar till varandra med psalmer, hymner och
andliga sånger, och sjunger och spelar för
Herren i era hjärtan."
Ef 5:8-11, 16-19

Nationaldagsbön med alla kyrkorna i Söderköping

När kommer ni tillbaka nästa gång?
Den 9 maj i år så var vi ett gäng inne i
stadsdelen Navestad i utkanten av Norrköping i
riktning mot Söderköping.
Bland dem som var med oss ute var det en grupp
från UMU (Ungdom Med Uppgift). Vi hade
med oss mat var och en så att det blev som ett
knytkalas och picknick. Under måltiden fick vi
kontakt med en kvinna från Sydamerika. I vår
grupp som var med ute i Navestad under dagen
och evangeliserade så var det två tjejer från

Picknick i Navestad

Mexiko som förstod hennes språk och kunde
prata med henne på hennes eget språk.
Syftet med dagen som vi hade tänkt innan vi kom dit var att
nå ut till barnen. Några av oss spelade basket, kubb mm. Det
här gjorde att vi upplevde att vi började få kontakt med
barnen. Vi hade med en popcorn-maskin med oss. Popcorn
gillar ju nästan alla barn, så det var också något som vi
kände drog barnen. Därefter satte jag igång med att måla på
sketchboarden och visade på att Jesus dog på korset istället
för oss och att vi får nytt liv tillsammans med honom. Efteråt
ville även barnen testa och måla på sketchboarden. Precis
innan vi började plocka ihop var det flera barn som kom och
ställde frågor som:
"När kommer ni tillbaka nästa gång?" och "Har ni en lista
på dagarna ni kommer vara ute i Guldringen och
Silverringen?"
Guldringen och Silverringen är två områden i Navestad.
När vi kom hem senare på kvällen var vi trötta med glada
och välsignade.

Jag berättar om Jesus med
hjälp av sketchboarden i
Navestad.
Därefter ville barnen måla
på den

Reach the city
Redan nästa vecka den 24-28 juni kommer det att vara en utåtriktad satsning i Söderköping
och Navestad (i Norrköping) som kallas för Reach the city. Under de här dagarna kommer
det att vara ett stort fokus på undervisning för att växa inom kreativ evangelisation och att
gemensamt vara ute och berätta om Jesus. Det mesta kommer vi göra tillsammans bland
annat måltider, undervisning och evangelisation. De flesta samlingarna under de här
dagarna kommer vi ha i Vintervadskyrkan i Söderköping.
Om du känner att du vill växa i tro och en längtan efter att nå ut med evangeliet så är det
här en satsning för dig. Hör gärna av dig till mig för mer information eller kika även in här:
https://www.facebook.com/events/610916459490539/

Vintervadskyrkan i Söderköping

Vi är fortfarande i uppstarten av Open Air Campaigners i Sverige även om mycket har kommit på
plats. Detta innebär också att vi är i stort behov av gåvor. För ca två månader sedan fick vi
kontonummer, vilket har underlättat mycket för oss i vårt arbete. Känner du dig manad i hjärtat att vara
med ekonomiskt eller är du intresserad av att veta mer om organisationen och arbetet som vi gör?
Hör gärna av dig till mig. Uppgifter till mig finns även här nedan.
Här är bankuppgifterna om du skulle vilja stötta mig i mitt arbete

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
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