
Kom med mig 
...och vila er lite

Jesus säger:

Mark 6:31

HöstOas i Umeå

I en värld där tempot hela tiden 
skruvas upp, kraven höjs och 
självcentreringen ökar vill vi 

söka ett annat sätt att leva. 

Tillfälle till bikt, lovsång, samtal och gemenskap 
Inga avgifter, kollekt till Oas-rörelsen (Swish 123 412 38 40)

Fredag 28 september - Betelkyrkan

Lördag 29 september - Pingstkyrkan
13.00  Låt barnen komma till mig
 Hanna Simonsson och Lennart Henricsson (Youngsters) 
 om hur vi vuxna i församlingen kan hjälpa barnen att vandra med Jesus 

13.00  Lova Herren, min själ! ...men hur? och varför? 
 - ett seminarium för dig som står i lovsångstjänst. Lisa Lerman

14.30  ”En stilla stund med Jesus” - varje dag?
 Hur kan bönen och den förtroliga gemenskapen med Jesus bli det som bär och präglar  
 mina alldeles vanliga dagar? Christina Andersson

14.30  ”En stilla stund med Jesus” - och varandra 
 Den lilla gruppen/hemgruppen som plats för mötet med Jesus. Daniel Jaede

19.00  Förbönsgudstjänst med undervisning av Berit Simonsson 
 Efter mötet enkelt kvällscafé

14.30  Mingelfika

15.00  ”En stilla stund med Jesus” - hur får jag det att fungera i mitt eget liv, 
 och hur får vi det att fungera i församlingen? Berit Simonsson och Hans Weichbrodt

19.00  Öppningsmöte med Hans Weichbrodt
 Efter mötet enkelt kvällscafé

P R Ä S T -  o c h  P A S T O R S S A M L I N G



”förnyelse, evangelisation och enhet 
på klassisk kristen grund”

Kom med mig 
...och vila er lite

Jesus säger:

Mark 6:31

HöstOas i Umeå

Oasrörelsens namn är ingen förkortning, utan syftar på oasen i öknen, 
platsen för den friska livgivande källan. 

Oasrörelsen är en fristående karismatisk (av grek. “chárisma” = nådegåva) rörelse, 
som vill främja en sund andlig förnyelse. Sund förnyelse är förankrad i Ordet, balanserad 
och känslig för den helige Ande samt ger god frukt. 

Oasrörelsen har sin grund i 
evangelisk luthersk tro och vill 
tjäna Svenska kyrkan med en 
öppenhet mot andra samfund.

www.oasrorelsen.se

Medverkande:
Hans Weichbrodt, präst och inspiratör i Oasrörelsen 
Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen 
Hanna Simonsson och Lennart Henricsson, inspiratörer i Youngsters 
Christina Andersson, pastor i Centrumkyrkan, Vindeln 
Daniel Jaede, it-konsult med Europa som arbetsfält 
Lisa Lerman, musiker, inspiratör i Oasrörelsen 
Lovsången under konferensen leds av 
Christina Boman, Carlskyrkan, Elsa Rydin, Carlskyrkan och Linda Nilsson, Korskyrkan

Betelkyrkan ligger på Himlastigen 2, parkeringsplats finns vid kyrkan. Busslinje 5 
går mellan centrum (Vasaplan, hpl B, mot Ersmark) och Betelkyrkan (hpl Kapellvägen) 
och tar ca 10 min + 2 min promenad. 

Pingstkyrkan ligger på Kungsgatan 83, gatuparkering i omliggande kvarter.

Vad firar du gudstjänst på söndag?
Tips: Grisbackakyrkan (Grubbevägen 4), Högmässa kl 10, Erik Holmlund


