
Under andra helgen av februari i år sǻ inföll alla hjärtans dag. Det är fantastiskt att

få fira en dag extra för att visa kärlek till andra människor. 

Därför genomförde vi lite extra satsningar inför denna helgen i Norrköping, från

fredagen 12/2 till 14/2.

Tanken var att den fredagen gå ut med påsar innehållande ljuslykta, godis, traktat

med mera och dela ut i Navestad och önska alla en fin Alla hjärtans dag. Men vår

Herre hade andra planer den här dagen än vad vi hade tänkt oss. Det blev att vi

besökte en kvinna som bor i Navestad och som vi träffade under en

evangelisationsdag i somras. Känns ovanligt att besöka människor nu i dessa

Corona-tider, men vi fick en fin stund tillsammans och vi avslutade med en bön

innan vi gick. Hon fick även en av dessa påsar och boken om Hopp.

Vi som brukar vara ute i Navestad, vi gick
runt och delade ut påsarna.

Nyheter från Open Air Campaigners Sverige

Alla hjärtans dag

På alla hjärtans dag var vi ute i Navestad och delade ut ca 25

påsar med bland annat ljuslykta i. Flera blev väldigt lyckliga

av att få det. Vi började i Silverringen, sen var vi i Atrium och

slutligen i Guldringen. En kvinna vi mötte hade precis varit

hos sin syster och ätit våfflor. När hon nu nästan var hemma

fick hon en påse. Hon blev väldigt glad över det, vilket hon

uttryckte när vi var på väg vidare. Några sa att det är fint att vi

gör detta nu under Corona. Andra sa nej jag ska inte ha detta,

av chocken att få något gratis. Det kan nog vara svårt att ta

emot något gratis. Samma med frälsningen, för ofta vill vi

kanske förtjäna den och svårt att ta emot den gratis... 

Dagen efter på lördagen var jag med på evangelisationssatsningen som

den kristna skolgruppen "Den smala vägen" (från Linköpings universitet

i Norrköping) höll i. Vi var sex-sju stycken under eftermiddagen och

delade upp oss i två grupper. Vi skulle gå runt i centrala Norrköping och

dela ut cupcakes/baguetter och kaffe/varm choklad/te samt biblar/traktat

och rosor till folket vi mötte. Det var en solig och härlig eftermiddag.

Många goda och fina möten med människor fick vi. Vi önskade dem vi

träffade glad Alla hjärtans dag och berättade om Guds kärlek. Några fick

vi dela ut biblar och traktat till och andra var överlyckliga av att få något

att smaka på. Det var en kvinna som uttryckte det "åh så söta ni är. Det

här gjorde min dag." Någon var så glad att han ville ta en bild på oss. 

Påsar som vi delade
ut i Navestad
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"Gå för Sverige" gjorde en korsvandring från Haparanda till Ystad under 2020. Årets

upplaga av "Gå för Sverige" startar den 6:e juni i Stockholm och går via Västerås-Örebro-

Karlstad-Töcksfors och avslutas i Oslo om det är möjligt den 24:e juli. Enkelheten att bära

eller rulla ett kors genom Sverige gav mersmak och en idé att kunna göra det även i

Östergötland föddes. Vad är poängen med en sådan vandring? Att våga ta ett steg, att

vandra för och med Jesus, att möta människor längs vägen, att ingjuta hopp, att sprida

glädje, att dela tro, att ge evangelium, att be för bygder, att välsigna de vi möter. Att helt

enkelt vara med att göra en vandring både inåt och utåt! Alf Lax är initiativtagaren till

"Gå för Sverige" och är införstådd med planerna på en Östgötavandring. Det ger oss en

möjlighet att använda "Gå för Sveriges" hemsida och kunna lägga upp de aktuella

datumen, sträckorna och anmälningsmöjligheter för vandringen i Östergötland. Gå gärna

in på www.gaforsverige.se och kika!

Gå för Sverige

Ovanför: Förra årets vandring med
korset. Nu blickar vi framåt inför de två

stora vandringarna med korset.

Ända sedan årsskiftet har vi varit ute antingen

lördag eller söndag varje helg inne i Navestad. 

Vi har gått runt och bett på plats. Det har inte varit

så mycket folk ute när vi har gått runt. Förmodligen

har det varit för kallt och att flera troligtvis är rädda

för Corona. 

Men vi tror på det att det är viktigt att finnas på plats

och att människor ser oss och att vi har hjärta för

den här platsen.

Återkommande evangelisation i Navestad

Jag gjorde en insamling genom Facebook under jul.

Tack till alla som har bidragit till att kunna köpa

hem de här böckerna om Hopp. Jag var ute två

kvällar i februari och delade ut dem i ca 250 hushåll

i Söderköping. Om du skulle vilja bidra med en gåva

för böckerna kan du även göra det i efterhand genom

swish eller bankgiro. 

Märk gåvan med hopp för Söderköping.

Boken om HOPP

Boken om Hopp som jag delade
ut i ett antal postlådor i

Söderköping i samband med
Alla hjärtans dag



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

 

David Sundell

Sverigeledare

Open Air Campaigners Sverige
073-0248501

david.sundell@oacsverige.se

Hur kan du få nytta av Open Air Campaigners Sverige?

10 april är det första årsmötet för OAC Sverige. I nuläget är det svårt att veta på vilket

sätt som vi kommer kunna genomföra det på. Hör gärna av dig om du skulle vilja delta på

mötet. Men mer info kommer. 

25 april till den 19 maj kommer vi genomföra Östgötavandringen

6 juni till 24 juli genomförs vandringen mellan Stockholm (St:a Clara kyrka) till Oslo.

29 juni till 3 juli är det andra upplagan av Reach the city

Kommande händelser


