Nyheter från Open Air Campaigners Sverige

Reach the city light
Mellan torsdagen den 10 september till söndagen 13 september hade vi på nytt några dagar av
evangelisations-träning i Vintervadskyrkan i Söderköping. Det var OAC-ledaren i Österrike,
Stefan Höfler som höll i undervisningen för oss. Första undervisningstillfället visade han några
visuella hjälpmedel man kan använda för att gestalta evangeliet, men mest övade vi på sketchboard
de andra passen. Sketchboard är som en stor tavla man kan måla på. Med den som hjälpmedel kan
man på ett visuellt sätt visa olika berättelser som man kan ta hjälp av för att förklara evangeliet.
Tre deltagare var det tillsammans med mig som övade på att måla på sketchboard för att genom
presentationer förklara vem Jesus är. De presentationer vi fick öva på tillsammans med Stefan var
"liknelsen om den förlorade sonen", "det största problemet" och slutligen en annan presentation av
"syntestet" än vad jag brukar använda mig av.
På lördagskvällen hade vi tänkt ha ett gatumöte i Navestad, men eftersom det regnade hade vi en
bönepromenad där istället.
På söndagsförmiddagen var vi ute på Hagatorget i Söderköping och hade ett gatumöte. Där fick
vi bland annat ett bra samtal med en somalisk man. Vi fick även ett samtal med en ung kille som
kände till Sebastian Stakkset. Jag bjöd in honom till samlingar vi har i Lifechurch.

Genom min dator och högtalare
kunde vi få undervisning även på
flera mils avstånd från varandra.

Dessa fantastiska sketchboard av
trä har vi i OAC Sverige fått från
OAC Danmark.

Det är fascinerande med växter. Ibland vet man inte vart det kan börja växa. Här är en bild från
baksidan av Vintervadskyrkan. I somras på Reach the city råkade vi välta ut några popcornkärnor just
där och i september hade dessa redan hunnit börja växa upp lite och börjat bli majsplantor.
Egentligen är det samma med Guds ord:

Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger
Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över
era vägar, mina planer högt över era planer. Liksom regn och snö
faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får
den att grönska och bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så
är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst
tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.
Jesaja 55:8-11

Gå för Sverige
Evangelisten Alf Lax fick för några år sedan en vision om att vandra med ett kors genom hela vårt
avlånga land. Denna vandring började den 1 juni i år och avslutades 4 oktober. Jag fick äran att gå med
korset sammanlagt fyra sträckor.
Här berättar jag om vad som hände när jag vandrade med korset mellan Frinnaryd kyrka och Aneby:
Några tyckte jag var galen, som gick med Korset. En av dem var en
man som förmodligen hade druckit en del, han var helt till sig att jag
hade gått så långt med korset. Därefter en man vid Systembolaget som
undrade vad jag höll på med. Jag förklarade att vi är dårar för Kristus.
Jag hade avtalat med en man att jag kunde lämna av Korset efter min
vandring hemma på hans trädgård, då började det regna.
"Under vandringen var det flödande solsken och helt vindstilla med
andra ord en perfekt vandringsdag. Först kort efter andakten vid
etappmålet på Fredstorget i Aneby blev det väderomslag och ett häftigt
regnväder. "Vilken välsignad tur att jag startade redan halv åtta från
Frinnaryd!"
Här nedan på vänster sida har jag och tre
härliga män kommit in i Stavsjö med korset.

Nedan på höger sida har jag kommit till
Ralingsåsgården utanför Aneby och ovanför är en
bild när jag kommit in på Fredstorget i Aneby.

Kanal 10
Torsdagen den 8 oktober mellan kl
19:00 och 22:00 talade jag live på
Kanal 10. De brukar ha två
missionskvällar efter varandra en
gång i månaden på Kanal 10 Asien.
Den här kvällen fick jag möjlighet att
berätta om mitt arbete i OAC. Ny
generation som är en kristen
skolgrupp var också där och blev
intervjuade också.

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
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