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TIllit



Vi lever i en orolig tid. Mycket vacklar och är instabilt i världens liv och
i våra egna liv. Kan man till exempel lita på att Finlands ekonomi är
hållbar då statsskulden skenar iväg? Och kan man lita på media med
sina 'fake news'? Det är lite som rockgruppen Hoola Bandoola Band
sjöng i Sverige på 1970-talet: 'Vem i hela världen kan man lita på?'
Inom ramen för VårOasen 2020 vill vi med temat 'tillit' 
poängtera att det finns åtminstone en person vi kan lita på. 
Han heter Jesus Kristus och Han är Sanningen 
personifierad! Honom och Hans Ord, Bibeln, kan
vi lita på i vått och torrt. 
 
Välkomna till VårOas i Malax församling 
28-29 mars för att möta en pålitlig Gud! 
 
Daniel Norrback
Ordförande för Oasrörelsen
i Svenskfinland r.f.

Ordförandes hälsning

Kyrkoherdens hälsning
Guds löften är grundläggande för våra liv. 

Gud har genom Jesus gett oss löftet att vara
med oss, att inte ge upp om oss – vår tro

handlar i grunden om att tro på Guds stora löften.
Att Jesus talar också till oss när han säger: ”Jag skall

se er igen, och då skall ni glädjas och ingen skall ta er glädje
ifrån er” (Joh 16:22).

Men det är ju inte så enkelt att bara för att Gud gett sina  löften 
så tror vi på dem och lever våra liv i ro. Det är viktigt att vår tro får

näring, att vi läser Guds ord och tillsammans samlas för att tillbe och
lovsjunga Gud. Vi hoppas och tror att VårOas 2020 kan vara ett

tillfälle för allt detta.
Ni är varmt välkomna till Malax!

 
Tomi Tornberg,

Kyrkoherde Malax församling

Ar
ra

ng
ör

er
: O

As
rö

re
ls

en
 i s

ve
ns

kf
inl

an
d

oc
h m

al
ax

 fö
rs

am
lin

g



Inledningsmöte "Tillit - till Guds Ord"
Kyrkoherde Tomi Tornberg, Håkan
Sunnliden, Isabella Ström-Kaipios
lovsångsteam
Lunch
Seminarier (För info: se följande sida!)
Kaffe
Förböns- och lovsångsmöte 
Isabella Ström-Kaipios lovsångsteam
Middag 
Festkväll "Tillit - i prövningen" 
Håkan Sunnliden, Isabella Ström Kaipios
lovsångsteam, Mrs Bighill Singers
Kvällste
Ungdomsmöte i kyrkan "Kan jag lita på att
Gud vill det bästa för mig?"
Lovsång, undervisning, vittnesbörd.
Leonard Metsäranta, UngOas m.fl.

Högmässa i kyrkan "Lidandets söndag"
Jan Nygård (predikant), Tomi Tornberg
(liturg), Katri Lax (kantor), Malax kyrkokör 
Lunch
Avslutningsmöte "Tillit - i vardagen"
Håkan Sunnliden, Tomi Tornberg, Kristoffer
Streng och Church Hill Boys, Daniel Norrback 
Kaffe och te
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1. Smågrupper - välsignelsen i den lilla kristna
gemenskapen: Håkan Sunnliden (kyrkan)
 
2. Abrahams tillit: Kristian Norrback (kyrkhemmet)
 
3. Själavårdens betydelse för den mentala hälsan:
Victoria Grönlund (sockenstugan)

BARNENS VåROAS

Seminarier
Malax kyrka:

Malax kyrktået 2, 
66100 Malax

huvudtalare
Håkan Sunnliden är en

svensk präst och författare
från Värnamo.

Layout: Hanna Sandberg

Hej alla barn! Under VårOasen i Malax ordnas så klart
roligt program även för barnen! Under lördagen har
barn i åldern 7–12 år program med BarnOas i
Sockenstugan och 3–6-åringarna med församlingens
barnledare i kyrkhemmet. Ta med utekläder och en
kompis, så ses vi i Malax! 

Välkomstfest
Challenges, ballongfight och mycket mer!
Aktiviteter ute och inne
Du kan lita på mig!
Barnmöte med hemliga gäster, hinderbana
och smågrupper.
Kalaskväll! (gemensam inledning i kyrkan)
Barnmöte med popcorn, heta stolen och
skattjakt.
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Barnoas (7–12 år)

samlas vid samma tider somMinioas (3–6 år)
BarnOas. oas.fi


