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ONSDAG    14.07

10:00 
Formiddagsmøte
Tale: Egil Elling Ellingsen
14:00-15.30 
Spor: Richard Fothergill
Tema: Fylt og utrustet av Ånden 
– (med praksis)
16:00-17.00 
Seminar: Merete og Eivind Arnevåg
Tema: Bønnehus og Oase der du bor
18:30 
Kveldsmøte
Tale: Trond Løberg
21:30 
Konsert med 
Filadelfia Kristiansand Lovsang
Sted: Fredrikstad domkirke

TORSDAG    15.07

10:00 
Formiddagsmøte
Tale: Tormod Engelsviken
14:00-15.30 
Spor: Richard Fothergill
Tema: Fylt og utrustet av Ånden 
– (med praksis)
16:00-17.00 
Preste og ledernettverk treff
Med Trond Inge Tappel og 
Eivind Arnevåg
18:30 
Kveldsmøte
Tale: Inga-Birgithe Sætre Knudsen
21:30 
Konsert med David Andrè Østby
Fredrikstad domkirke

FREDAG    16.07

10:00
Formiddagsmøte
Tale: Elin Fagerbakke
14:00-15.30
Spor: Bruce Collins
Tema: Fylt og utrustet av Ånden 
– (med praksis)
16:00-17.00
Nettverkssamlinger: - Nettverk for 
kvinner - med Elin Fagerbakke
- Hauge Business Network - med 
Einar Ekerhovd
18:30
Kveldsmøte
Tale: Eivind Arnevåg
21:30
Konsert med Solveig Leithaug
Fredrikstad domkirke

LØRDAG    17.07

10:00
Formiddagsmøte
Tale: Hans Weichbrodt
14:00-15.30
Spor: Bruce Collins
Tema: Fylt og utrustet av Ånden 
– (med praksis)
18:30
Kveldsmøte
Tale: Hans Weichbrodt
21:30
Konsert med Garness
Fredrikstad domkirke

Det er med glede og forventning vi inviterer til 
Oase 2021 i Fredrikstad. Titusener av kristne 
har fått et fornyet trosliv på våre sommer-
stevner siden det første Oase i 1980.

Det blir stevne i år! Vi samles til en uke med 
Den Hellige Ånd i sentrum, hvor du kan ”Bli fylt 
av Ånden” og oppleve et sommerstevne med 
deltakere fra hele landet, fra alle generasjoner 
og på tvers av menigheter.

Vi følger myndighetenes regler og anbefalinger på smittevern og antallsbegrensning.

TIRSDAG    13.07

12:00-19:00 
Registrering
18:30 
Åpningsmøte
Tale: Mette Boye
21:30 
Konsert med Ole Børud
Sted: Fredrikstad domkirke

PROGRAM 

BLI FYLT 
AV ÅNDEN 

ANETTE MORTENSEN
Lovsang

ANITA GJERLAUG
Lovsang

OLE MARTIN GARNESS 
REIGSTAD

Lovsang

Meld deg på i dag: www.oase.no

Garness består av tvillingsøstrene Inge-
lin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes 
Reigstad fra Frekhaug utenfor Bergen. Jentene 
som hver eneste sommer i oppveksten dro på 
Oase og var med i foreldrenes lovsangsteam 
(Familien Reigstad), kommer nå tilbake for å 
holde konsert i Fredrikstad domkirke.
 
De har siden sist rukket å bli blant landets 
mest kjente kristne artister, med flere plate- 
utgivelser og har hatt turne i hele landet med 
sine sanger. De vil blant annet fremføre sanger 
fra deres siste album, Canyons and Mountain-
tops. Publikum vil også få høre noen smake-
biter fra påskekonserten “Gåten om korset” og 
kjente salme

Filadelfia Lovsang er sang- og musikkarbei-
det til Filadelfia Kristiansand. Sang og musikk 
har vært en viktig del av menigheten helt 
siden oppstarten i 1919. Sjanger og uttrykk 
har endret seg med tiden, men hjertet bak 
har vært det samme i 100 år; å gi Gud ære, 
fortelle det gode budskapet om Jesus og skape 
rom for tilbedelse i Hans nærvær. Deres siste 
album «Immanuel» finner du der du strømmer 
musikk.
 
Filadelfia Kristiansand er en pinsemenighet 
i Kristiansand og er den nest største pinse-
menigheten i Norge.  Menigheten hadde sine 
første samlinger i 1919.

Ole Børud tok seg til finalen i Stjernekamp på 
NRK i 2018 og dro deretter ut på en omfat-
tende turnè gjennom 2019 hvor det ble rullet 
høye terningkast både i inn- og utland. Nå 
ventes nye singler denne våren og nytt album 
til høsten.
 
Som andre- generasjonsmedlem i Børud-fami-
lien, en musikalsk institusjon i seg selv (Arnold 
B. Family), har han vært profesjonell musiker 
siden han var 16, men i praksis stått på scenen 
på fulltid siden han kunne stå på to ben.

David André Østby er lovsangsleder og pastor 
i Filadelfia Oslo. Han har vært på Oase flere 
ganger tidligere, men nå er det lenge siden sist 
og vi gleder oss til lovsangskonsert.
 
Han har skrevet en rekke høyt elskede 
lovsanger. For eksempel: Gi meg Jesus, Strøm-
mer av Nåde, Graven er Tom og All Because Of 
You. Han slapp i påsken sitt sjette soloalbum, 
albumet “Hymner” inneholder 9 sanger, blant 
annet singlene Du sier og Tilgitt.
 

Mange nordmenn synes Solveig Leithaug (54) 
alltid har vært her. Kanskje fordi hun allerede 
som 18-åring debuterte med plata Askepott. 
Fleire tiår før jenter med eminent gitarspill og 
egenkomponerte låter dominerte popverde-
nen var hun der, artisten fra en av Nordhord-
lands mest musikalske familier.
 
Siden 1985 har det blitt elleve norske og sju 
engelske album, og musikalske oppdrag over 
hele verden i tjue land. De siste 20 årene har 
Solveig Leithaug vært bosatt i USA. Hun har 
blitt tatt varmt imot i sitt andre hjemland og 
har mottatt flere utmerkelser, blant annet den 
prestisjefylte Dove Awards.

Kjøp billetter 
på oase.no
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