AKTUELLT I OASRÖRELSEN I SVENSKFINLAND

Hösten är utan tvekan här. Löven blir gula, morgnarna och kvällarna är småkyliga
och blommorna vissnar bort. För många av oss innebär höstens ankomst att vi
återvänder till arbete, studier, skola och rutiner. Vi är troligen många som har trivts
med sommaren som gett åtminstone lite värme och ledighet, och många kanske
saknar den frihet som ofta infinner sig under
sommarens lediga dagar. Eventuellt skapar
hösten till och med stress och oro. Vi kan känna
krav och press från olika håll och bäva inför den
mörkare tiden av året. Låt oss då påminna
varandra om att Guds famn alltid står öppen! Han
vill ge oss ork och kraft till utmaningar av olika
slag. Han har dessutom redan gjort allt för oss, för att vi ska vara fria på riktigt. Den
friheten som Jesu blod ger oss må bli vår kraftkälla under utmanande stunder!
Att hösten är här innebär också att Kyrkhelgen i Karleby närmar sig. Helgen ordnas
9–11 september och förutom att Oasrörelsen är medarrangör medverkar även
BarnOas med barnprogram under lördagen. Kyrkhelgens program och mer info
hittas på http://kyrkhelg.fi. Ett par veckor efter Kyrkhelgen, söndagen den 2 oktober
ordnar BarnOas även en heldag i samarbete med Purmo församling. Barn- och
familjemöten ordnas då mellan kl. 13 och 18. Mer info kommer senare.
En vecka efter att BarnOas besökt Purmo ordnas en Oashelg i Närpes. Oashelgen
ordnas 8–9 oktober och erbjuder undervisning och gemenskap för alla åldrar. Helgen
inleds på lördag kl. 15 med bibelstudium, och på kvällen kl. 19 ordnas ett kvällsmöte.
På söndag medverkar Oasrörelsens styrelseorförande Jan Nygård i högmässan.
Oasrörelsens styrelse vill passa på och tacka för det stöd som ges åt föreningen i form
av förbön och ekonomiska gåvor! Det ekonomiska stödet har under 2016 ökat i
jämförelse med fjolåret, vilket är glädjande och möjliggör att Oasrörelsens
verksamhet kan fortsätta. Tack! Gud välsigne dig!
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