Bønnebrev Oase September 2017
Vi ber om:
At mennesker skal bli forvandlet:
At menigheter skal bli forvandlet
At samfunnet skal bli forvandlet.

ved Den Hellig Ånd

Denne måneden ber vi spesielt om at helbredelsens nådegave må
utløses I våre fellesskap og menigheter.
Vi har bedt vår nye inspirator i Oase, Eivind Arnevåg, om å komme med en hilsen og sine innspill
til bønnetjenesten.
Kjære gode Oase-venner.
En stor takk til alle dere som trofast har brukt tid
og krefter i bønn for Oase.
Flere av dere møtte jeg på årets stevne, og det
gjorde godt å se mange kjente ansikter og få @lere
klapp på skulderen og merke deres omsorg for
Oase og for meg som nyansatt i bevegelsen.
Vi trenger å bygge opp en ny og sterk bønnetjeneste for Oases virksomhet.
Vi har nå behov for å forsterke en LEDERGRUPPE med @lere folk som kjenner kallet til å be for Oase
og kunne tenke seg og være med å lede bønnearbeidet gjennom hele året.
Kan du tenke deg å være med i en Ledergruppe på kanskje 5-8 personer som kan lede arbeidet
sammen med oss i Oase-ledelsen? Ta kontakt med Frode eller meg.
TIRSDAG SOM FAST BØNNEDAG FOR OASE:
Bønn er grunnlaget for Oases virksomhet. Bønn er døråpneren til all fornyelse.
Vi vil hjelpe hverandre til å be strategisk for Oase, for vårt hjemsted og for landet vårt.
Som et ledd i vår bønnetjeneste tenker vi at det kan være strategisk å velge en fast dag i uken der vi
alle ber for Oase.
Tirsdag morgen – eller Tirsdag kveld.
Da kan vi vite at denne dagen kan vi være sammen i bønn. Er dere med på det?

OASE lever av faste givere og gaver og du er kanskje en av de som gir fast?
Har du hjerte for Oase og har mulighet til å øke støtten er det <lott!
Er du ikke fast giver men ønsker å bli det, så gå inn på www.oase.no
Bankkontonummer til Oase er: 6318.56.91758
VIPPS: Søk på 20764 Stiftelsen Oase
28. august 2017

Bønnebrev Oase September 2017
TAKKEEMNER
✦Takk for forvandlede liv på sommerens stevne. For alle
de gode vitnesbyrdene vi har fått fra: Knøtte, Barne,
Junior, Ten - og Voksen-Oase.
✦Takk for all din velsignelse og fornyelse du ga som vi
ikke vet om!
✦Takk for alle som tok i mot deg som sin Frelser og sin
Herre for første gang!
✦Takk for mange helbredelser vi fikk være med om.
✦Takk for alle barna som kom til forbønn med sine tanker
og behov, og vi ber om at Den Hellige Ånd må få virke i
de og i deres hverdag videre.

✦Takk for alle tenåringene som tok i mot deg Jesus og vi
ber at du må beskytte og gi vekst til de såkornene som ble
sådd.
✦Takk for alle voksne som ble frelst og fornyet og vi ber
om at de finner fellesskap lokalt der de bor.
✦Takk for alle de fantastiske medarbeiderne i alle
Ansvarsgruppene, og alle andre med spesialoppgaver,
som la ned mange timers frivillig innsats før, under og
etter stevne. Fyll de opp igjen med glede og fornyet
glød.

Hvis da dette folket som
mitt navn er nevnt over,
ydmyker seg og ber, søker
meg og vender seg bort
fra sine onde veier, skal
jeg høre dem fra
himmelen, tilgi dem
syndene og lege landet.
2. Krønikebok 7,14

BØNNEEMNER

"Gleden i Herren er min styrke", av Anne Marthe Serigstad, www.annemarte.com

✦Vi takker deg for at vi kan se frem mot ett nytt Oasestevne i Fredrikstad 17-22.juli
✦Vi ber for Oases økonomi som trenger ekstra inntekter
for å kunne fortsette å drive videre på samme nivå som i
dag, og gjerne forsterkes!

✦Vi ber for rekruttering av medarbeidere til Bojoko, TenOase, og praktiske medarbeidere for kommende stevne.

OASE MISJON
✦Vi ber for Oase-team som nå er i India på
treningskonferanse for ca. 300 deltagere i Gossner
Evangelical Lutheran Church. Målet er at dette skal
legge grunnlaget for Oase-stevne i 2018.
✦Vi ber for våre folk som skal besøke Streekanth James
som vår på årets stevne i Fredrikstad, der de ser på

muligheten for å opprette et fornyelsessenter for å trene
unge prester og ledere I Andrha Lutheran Church.
✦Vi ber for Trond Løberg, Oddvar Holmedahl, Eivind
Bjørnar Hetlevik og Rita Lunde. Om din velsignelse, om
din Ånds ledelese og kraft, og for din beskyttelse for våre
folk i tjeneste i India disse dager.

EN OASE DER DU BOR
✦Vi ber for Eivind og Merete Arnevåg som skal ha
tjenesthelg i Ræge menighet på Sola 29.sep.-1.okt. Vi
ber om du skal fylle de med din Ånd og din kjærlighet.
✦Vi ber for Jan Tore Anthonisen og Eivind Arnevåg som
skal ha møter med voksne og med ungdommer i Lakselv
og Karasjok over 4 dager – fra 12.-15.oktober.
Hilsen Asbjørn Simonnes
Dagli leder Oase

✦Vi ber om at hjerter skal møtes, og om enhet i Ånden i
Lakselv og Karasjok
✦Vi ber at Jan Tore og Eivind skal få det de trenger fra deg
disse dagen, Herre.
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Frode2017
Reinsnes

Ledergruppa for Bønnetjeneste
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