
Verksamhetsberättelse OAC 2020 
 
Den 20 januari 2020 gick David Sundell in som nationell ledare för OAC Sverige. Det han då 
inte anade var att den pandemi som började i Kina några veckor tidigare skulle påverka hela 
första året i bland annat Sverige. 
Den 3 mars blev Open Air Campaigners Sverige registrerad som en ideell förening i Sverige 
och en månad senare i april fick vi tillgång till bankkonto. 
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 och berätta om arbetet i vi gör i OAC Sverige. 
Däremot har jag fått berätta lite på enkla sammankomster om mitt arbete i OAC. Det har lett 
till några nya givare. 
David har under året byggt upp ett nätverk av människor som kan tänka sig stötta arbetet i 
OAC ekonomiskt, men även genom förbön. Det har skickats ut en förfrågan till några fonder 
och stipendier om att ge gåva till OAC. Simon Ådahls fond Evangelisationsfond har skänkt 
en gåva på 5000 kr. 
 
Från den 24 till 28 juni kunde vi genomföra en typ av evangelisations-kurs som kallas Reach 
the city. Det var första gången denna satsning kunde genomföras i Sverige. Det var tre 
deltagare från Norge och ca tio från Sverige. De som höll i undervisningen var ledaren från 
Norge - Hartvig Kloster, ledaren från Danmark - Torben Østermark samt David Sundell. 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. 
Reach the city genomfördes även i samarbete med Lifechurch i Söderköping. Lifechurch har 
även varit ett naturligt samarbete under året. Likaså har Navestad gemenskap varit ett 
samarbete för de människorna vi kommit i kontakt med genom evangelisation i Navestad.  
 
Under hösten kunde vi även genomföra en liknande satsning, men mindre i omfattning som 
fick namnet Reach the city light. Den ägde rum mellan 10 och 13 september. 
Undervisningsansvarig var Stefan Höfler från Österrike. All undervisning genomfördes 
genom videosamtal. Även under de här dagarna var vi ute och evangeliserade för att 
praktisera det vi hade lärt oss. 
 
Från 1 juni till början av oktober så genomfördes en vandringen genom hela Sverige, från 
norr till söder. Denna satsning kallas för Gå för Sverige. David Sundell deltog på några av de 
sträckorna. Detta gav mersmak, så förhoppningen är att kunna genomföra vandringar under 
2021. 
 
Likaså har vi börjat komma igång med evangelisation i Navestad. Vi har varit ett gäng på 
från tre till tio personer som varit ute där.  
 
Styrelsen för OAC Sverige är Rolf Jensen (ordförande), Hartvig Kloster (vice ordförande) 
och David Sundell (sekreterare). Under 2020 hade vi fem styrelsemöten, tre av dem fysiskt i 
Norge. Kassör blev under våren 2020 Nansi Lundström. De som ska väljas in i styrelsen 
under 2021 är Göran Nordfeldt och Morgan Olofsson. 
 



Vi är tacksamma till Jesus för det året som varit även om det varit en annorlunda start på 
OAC Sverige. 
 
 
David Sundell  
Söderköping 
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