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Massor av lärare  
som kliar dem i öronen
Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig 
mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 

2 Tim 4:3

Vi får pröva oss själva när vi stöter på sådana här texter i Ordet. Kan det vara jag själv som 
inte längre står ut med den sunda läran? Varför söker jag mig till en viss undervisning?  
Är jag i fas med Gud och hans Ord eller är jag mer i fas med min samtid? 

Jag gillar bildspråket i den här texten. Ett av mina barn skulle ha beskrivit det som 
”massor av lärare som kliar dem i öronen”. Det allvarliga är att motivet beskrivs som begär. 
Vi behöver alltså även rannsaka våra motiv att ta del av viss undervisning, särskilt om det 
är sådant som problematiserar och bortförklarar det vi förstår att Gud är för. Hur hamnar 
man i att inte längre stå ut med den sunda läran?

Sekulariseringen har ökat i modern tid. Även Kristi kropp 
påverkas. Ofta följer vi efter och anpassar oss, fast det tar lite 
längre tid.

Vår tid präglas bland annat av individualism och relativism. Vi 
matas hela tiden med budskap som är problematiska för den som 
vill göra Gud till Herre i sitt liv och tror på Gud som en fast grund 
för objektiv sanning.

Varje tid har sina egna utmaningar, möjligheter och förutsättningar 
och det är lätt att bli blind för den samtid man lever i. Framförallt är det 
viktigt att vi behåller vår trohet mot Gud och Hans Ord, samt lyssnar 
in den helige Ande med en öppenhet för att formas och påverkas. 

Kanske behöver vi också lite grann släppa på kravet att få ihop allt? 
Kristnas rädsla att vara i ofas med Gud har många gånger alltför 
snabbt lett till en anpassning av tolkning eller bibelsyn i stället för att 
låta Ordet och Anden få skava i våra liv. Om våra liv eller våra för-
samlingar inte är i fas med Guds vilja behöver vi inte vara så snabba 
att rätta till problemet att vi skapar ett ännu större problem. 

Våga vara ärlig med den verklighet du ser i ditt eget liv och 
runt omkring dig. Våga låta Guds Ord stå fast och sök inte efter 
bortförklaringar eller harmonieringar. Vår tid skaver mot Guds Ord 
på ett lite annorlunda sätt än tidigare i historien. Låt oss hålla fast 
vid Herren i sanning, kärlek, nåd och ödmjukhet. 

GABRIEL HAMMAR

Missionsledare för OM i Sverige

”Om våra liv eller våra 
församlingar inte är i fas 
med Guds vilja behöver 
vi inte vara så snabba 
att rätta till problemet 
att vi skapar ett ännu 
större problem.”
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Du har redan vad som krävs, så 
varför inte följa med oss på ditt 
livs äventyr?

Väx själv och tjäna 
andra på OM:s skepp! 
Kom som du är. Ett OM-skepp är som ett mikrokosmos - en 
plats där människor från hela världen, med olika färdigheter och 
livserfarenheter, förenas för att tjäna Gud.

Tillsammans stöttar vi varandra och reser till några av världens mest 
avlägsna samhällen och delar med oss av kunskap, hjälp och hopp.

Och bäst av allt – det finns en plats för ALLA! När du går utanför din 
bekvämlighetszon kommer du se hur Gud använder dig på de mest 
fantastiska sätt!

SKANNA  
OCH TITTA PÅ  
ABIGAIL'S  
VIDEO

Varje dag 
du kliver ut 
ur din hytt  

 får du 
lära dig 

något 
nytt."

Abigail
19 ÅR, ZIMBABWE

köksassistent, 
köksavdelningen

OM.ORG/SHIPS
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Nytt om namn
Elias (Linköping) åker i 
februari ut på Africa Trek 
under tre månader, med 
början och avslutning  
i Botswana.

Hanna (Örebro) klev i januari 
ombord på Logos Hope för 

att delta i STEP – Short 
Term Exposure Program 
under tre månader. Just 
nu befinner sig skeppet i 

Nordafrika och Mellanöstern. 

Emanuel (Göteborg) gör 
under tre månader praktik 
tillsammans med OM:s 
evangelistiska media-team 
MediaWorks, med start  
i februari.

Efter ett år i Mellanöstern och tre 
år på OM Sveriges missionsbas 

på Råslätt slutade Joakim 
(Jönköping) i december på 
OM för en ny tjänst hos FSK 
Media. Joakim har arbetat i 

OM:s kommunikations- och 
administrations-team. 

TEENSTREET

TeenStreet 
Celebrate
I slutet av januari firades TeenStreet Celebrate i Ryttargårds
kyrkan, Linköping. Liksom förra året hade vi besök av Aaron 
Lewis från TeenStreet International. 

Stämningen var hög, fikat gott och undervisningen gick 
på djupet med oss som var där. Årets tema på TeenStreet 
är SEEN (”sedd”). Vi är alla sedda och älskade av Gud, som vi 
inte kan se med våra fysiska ögon. Synligt och osynligt i våra 
liv behöver hänga ihop. 

En höjdpunkt för mig var att få möta Elias som åker till Afrika 
med OM i februari. Han har varit på TeenStreet två gånger 
och också varit med på två påskresor med Ryttargårdskyrkan. 
Vi bad för Elias som nu tar ytterligare steg i mission och åker 
ut i tre månader. Han är 22 år gammal och berättade för oss 
på mötet hur Gud har lett honom till detta äventyr. Elias ska 
resa med ett vandringsteam i fyra länder. Programmet heter 
Africa Trek och deltagarna får uppleva mycket under sina 
vandringar, både fysiskt och andligt. Det är så värdefullt när 
ungdomarna från TeenStreet fortsätter vandra med Herren 
och tar nya steg med honom! 

Text: Gabriel Hammar

 z AKTUELLT

städer och samhällen i Japan  
helt saknar en evangelisk  
församling.

VISSTE DU ATT…
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 z SVENSKAR I VÄRLDEN

ASIEN

FRÅN  

Nathalie Här är en hälsning från Logos Hope där jag varit i ett 
halvår. Tiden här har som förväntat inte blivit som för-
väntat. Men det är väldigt lärorikt. Att jobba i maskin-
rummet kan göra det svårt att se helheten i det som 
skeppet gör, eftersom jag sällan får se besökarna som 
kommer ombord. Men det är sjukt många människor 
som får chansen att höra budskapet om hopp. 

Det första som hände efter vår teoretiska utbild-
ning var att jag blev satt på nattskift. Så vi jobbade från 
00:00 – 08:00 i en vecka. Vårt ansvar var att hålla koll 
på alla maskiner ifall något skulle gå fel. På bilden ser 
man oss när vi har klarat av veckan. Det var både läro-
rikt och en go´ gemenskap. Under en nattskifts-vecka 
ser man inte solen på sju dagar om man inte väljer att 
stanna uppe sent och kolla på soluppgången. 

När vi inte har vaktschema har vi vanliga arbetsdagar 
som alla andra, och då jobbar vi mellan åtta och fem.  
Vi brukar ofta städa olja, ta bort rost och måla. Det 
finns alltid något att göra. Ibland kan man få ett spe-
cialuppdrag som att städa en avloppstank eller hjälpa 
någon av maskinisterna och det är alltid kul. 

Tack för ert stöd – be gärna att vi i besättningen kan 
ha rätt fokus och god gemenskap i teamet. Personli-
gen skulle jag också vilja ha förbön för Guds närvaro  
i allt jag gör. 

Nu har jag redan hunnit vara här i 4 månader och så 
mycket spännande har hänt. Det har på många plan 
varit utmanande, men Gud formar oss verkligen ge-
nom dessa utmaningar och svårigheter och vi blir mer 
som Honom. De senaste månaderna har jag verkligen 
kommit in i staden där jag bor. Jag har hittat min plats 
och fått tjäna på olika sätt i församlingen och kunnat 
bygga många relationer här.  

Min boendesituation (i ett lägenhetshus för tjejer) 
har varit väldigt utmanande men samtidigt har jag fått 
lära känna två tjejer som jag har bott med. Den ena 
av dem hade aldrig träffat en Jesus-troende innan och 
har jag fått dela mycket med båda. Tack Gud!  

Vårt team har lärt känna varandra bättre och bätt-
re och fått vara till stöd för varandra i de olika saker vi 
går igenom och vi har fått tjäna vår stad tillsammans. 

December månad var fullspäckad med aktivi-
teter och många i församlingen var väldigt tröt-
ta och tyngda av olika saker. Själv kände jag mig väl-
digt stressad och tog på mig för mycket ansvar. Jag 
lär mig nu att inte ta på mig för mycket ansvar och  
att vila.

Vi hade en fin julsamling där vi bjöd in 
över 200 personer från vår stad. Många 
fick höra de goda nyheterna – be gärna 
för dem! 

• Efter den fem dagar långa resan till 
Cypern kunde det se ut så här. Vi åkte 
igenom en storm och lutade 17 grader 
sida till sida. Det var intressant att testa 
på att bli sjösjuk. De flesta i besättningen 
låg ner i mitten av skeppet för att undvika 
att spy. Jag klarade mig bättre, men att 
sova, äta och jobba med ett ständigt 
gungande var ändå en utmaning. Vi kom 
igenom det och det var aldrig någon fara, 
men en galen upplevelse.

LOGOS HOPE

 
 

FRÅN  

Jakob
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Mårten Lundén, Ekonomiansvarig 
Hur började du din resa med OM? 

– Jag har genom åren följt andra som 
varit utsända med OM och läst deras 
nyhetsbrev. Sommaren 2007 följde jag 
med på en OM-resa till Turkiet som gav 
mersmak. I samband med att jag börja-
de läsa ekonomi på distans uppstod ett 
behov på ekonomiavdelningen, och då 
tänkte jag att det kanske vore något för 
mig… Sommaren 2012 började jag job-
ba med OM och nu är jag inne på mitt 
elfte år som ekonomiansvarig. 
Vad gör du för att koppla av? 

– Emellanåt roar jag mig med en 
discgolf-runda. Ibland går disc:en till 
och med dit den ska. Jag lyssnar på 
mycket poddar – perfekt när man till 
exempel diskar… 

Ann-Charlotte Henriksson, 
Administratör 
Vad gör du på OM? 

– Jag gör bokföring och registrerar 
gåvor, adressändringar, sköter fakturor 
och så vidare.

För att människor ska kunna åka utomlands med OM eller arbeta utåtriktat  
i Sverige behöver funktioner som ekonomi, administration, marknadsföring  
och HR fungera väl. Mycket av arbetet görs i det tysta av OM:arna på 
missionsbasen i Jönköping. 

I vår nya artikel-serie ”Bakom kulisserna” tittar vi lite närmare på  
människorna som gör det möjligt för andra att nå ut till de minst nådda.  
Först ut är Ekonomi- och Adminstrations-teamet:

 z BAKOM KULISSERNA

 
 Att tjäna  

utan att synas

BLI EN NY SPONSOR 
Arbetet på missionsbasen är helt 
beroende av gåvor från människor 
som du. Bli månadsgivare till OM och 
märk din gåva ”missionsbasen” så 
gör du det möjligt för arbetare som 
Mårten, Ann-Charlotte och Jakob att 
fortsätta tjäna i det tysta. 

LÄS MER PÅ OMSVERIGE.SE/GE

Vad uppskattar du med OM? 
– Jag har arbetat på OM i 13 år nu 

och har fått större förståelse för andra 
kulturer, genom alla internationella kol-
legor som kommit och gått genom åren. 

Jakob*, IT- och admin.ansvarig 
Hur började du med OM? 

– Jag älskar att serva andra, vare sig 
det är genom att fixa datorer, laga mat, 
skjutsa folk eller vad som än behövs. 
Jag började med OM 2006 eftersom 
de behövde hjälp med datorerna, och 
Martin Ström som var missionsledare 
då var duktig på att rekrytera folk. Just 
nu är jag tillbaka i Sverige från vår ut-
landstjänst under ett halvår.  
Kan du berätta något de flesta inte vet 
om dig? 

– En gång lyckades jag trycka in 
mig själv (plus en pappa och hans ett-
åriga dotter) genom en stängd grind för 
att komma in på Kairo-derbyt mellan 
Al Ahly och Zamalek. 

* Namn ändrat 

Mårten  
Lundén,  
Ekonomiansvarig

AnnCharlotte  
Henriksson,  
Adminstratör

Jakob*,  
IT- och  
administrations-
ansvarig
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TYVÄRR
Tyvärr kan vi inte inkludera vår medarbetarekarta i vårt digitala magasin. 

Vill du beställa magasinet (och medarbetarekartan!) på papper går det 

utmärkt teckna en gratis prenumeration på https://omsverige.se/magasin  

eller kontakta kontoret via telefon (036–18 44 91) eller e-post: 

omsverige@om.org
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 z PORTRÄTT

Gud använde Kamal för att så evangeliets 

frön i Sudan. 50 år senare fick han se 

skörden och hur Gud verkat. Kort efter att 

Kamal Fahmi som 19-åring bestämde sig 

för att följa Jesus 1972, upplevde han Guds 

kallelse att använda sin nya kunskap  

för att leda andra till Herren.

Som ung sudanesisk man från en kristen bakgrund kände Kamal att han bara  
hade två alternativ: att gå bibelskola eller ta en vanlig universitetsexamen och jobba  
sekulärt. Men när OM:s fartyg, Logos, ett år senare kom till Sudan, öppnade  
fartyget upp en ny värld av möjligheter för Kamal.

SUDAN

Allt började  
med ett litet frö
Text: Nicole James       
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ner deltog, och omkring 4 000 personer 
tog emot Jesus, uppskattar Kamal. 

– Vi såg Guds hand hela tiden, hur 
han ledde oss till alla dessa olika saker, 
säger han.

1995 ombads Kamal leda OM:s arbete 
i Mellanöstern och Nordafrika, en roll 
som han hade fram till 2010. Som led-
are i området utvidgade Kamal sitt fo-
kus och blev medveten om bristen på 
medborgerliga rättigheter som många 
troende med muslimsk bakgrund upp-
levde. När Kamal avslutade sin ledar-
roll med OM, grundade han Set My Pe-
ople Free, ett nätverk som förespråkar 
att före detta muslimer fritt ska kunna 
leva och utöva sin nya tro i sina hemlän-
der. Situationen i Sudan fortsatte dock 
att förändras och 2011 delades landet 
i Sudan och Sydsudan. Många Jesus-
efterföljare, och även OM:are, flydde 
från den norra delen.

TID FÖR FÖRVANDLING
I slutet av 2017 återupptog två suda-
nesiska män OM:s uppdrag att mobi-
lisera nationella troende i Sudan. Nu 
har rörelsen vuxit till över 150 perso-
ner. Dessa är i olika grad involverade i 
att etablera levande gemenskaper av 
efterföljare till Jesus i var och en av Su-
dans 18 delstater.

Trots en effektiv mobilisering av su-
danesiska troende är landet i en stän-
dig kris. 

– Människor lider mycket mer än vad 
man hör i media, förklarar den nuvaran-

de OM-ledaren för Mellanöstern och 
Nordafrika och fortsätter: 

– Ekonomiska svårigheter, våldsam-
ma konflikter och den politiska utveck-
lingen har lett till ökad hopplöshet.

– I denna tid av stora behov verkar 
det verkligen som om det finns en stör-
re öppenhet för Jesus än någonsin tidi-
gare, förklarar Kamal. 

Numera bor Kamal i Sverige och fort-
sätter att kämpa för religionsfrihet i 
Mellanöstern genom Set My People 
Free. 2021 tillbringade han en månad 
i Sudan och Sydsudan och fick upple-
va hur Gud har verkat bland folkgrup-
perna där.

– Trots alla kriser som landet har gått 
igenom under de senaste 30 åren byg-
ger Gud sin kyrka och reser upp en ny 
generation med arbetare, menar Kamal.

I Sydsudan fick Kamal träffa många av 
de Jesusföljare som varit med på som-
markampanjer han lett många år tidigare.

– En del undervisar på universite-
ten eller arbetar som politiker, journa-
lister eller pastorer. Gud använder sitt 
folk för att förvandla hela landet. Tänk 
att Gud har påverkat så många liv över 
hela landet genom OM-teamens arbe-
te, på samma sätt som Jesus förvand-
lade de två fiskarna och fem bröden för 
att mätta 5 000, säger Kamal.  

 »Be att dörren får fortsätta vara 
öppen för evangeliet i Sudan 
och att Gud fortsätter att kalla 
människor som vill leva ut Guds 
kärlek bland de som aldrig hört 
om de goda nyheterna. 

– Jag bodde på fartyget i nästan två år, 
och Gud berörde mitt hjärta under den 
tiden, minns han. 

Kamal kom i kontakt med Jesusefter-
följare runt om i världen, och när han 
såg Gud verka i indiska och vietname-
siska hamnar, började han drömma om 
något liknande i hans hemland Sudan.

Genom Logos kom Kamal i kontakt 
med OM:s ledare i Nordafrika. Det ba-
nade väg för honom att starta ett nytt 
arbete i Sudan 1976.

– Då fanns det i princip tre olika om-
råden i Sudan, förklarar Kamal och 
fortsätter: Den södra delen av landet, 
där majoriteten var kristna, en region 
där församlingarna nästan bara fanns 
i provinshuvudstäderna och ett om-
råde där det inte fanns några evange-
liska kyrkor alls. Vi fokuserade på tre 
mål: att så evangeliets frön, lärjunga-
skap och att mobilisera den lokala för-
samlingen. Senare engagerade vi oss i 
hjälparbete och församlingsplantering, 
säger Kamal. 

Sommarteam med OM:are från hela 
världen kom och hjälpte till, och en av 
dem var svenska Christina som senare 
gifte sig med Kamal.

TID ATT SÅ
Med hjälp av sommarteamen delades 
över tre miljoner exemplar med evang-
elisationslitteratur ut över hela landet. 
Ändå kände Kamal sig ibland modlös. 
En annan ledare uppmuntrade honom: 

– Kamal, man kan inte förvänta sig 
skörd utan att först ha sått…. Det ni gör 
för att så evangeliets frön är så viktigt. 
Människor kan inte komma till tro utan 
att först ha fått höra budskapet.

Trots fortsatta påtryckningar och be-
gränsningar från den sudanesiska re-
geringen fortsatte Kamal och teamet 
sitt arbete och organiserade bland an-
nat en stor familjekonferens på en fot-
bollsarena i staden. Över 20 000 perso-

• Gud använde Kamal för att så 
evang eliets frön för 50 år sedan och 

förbereda landet för den missions
rörelse man nu ser idag. Bilden visar 

en kvinna som delar ut kristet ma
terial under en stor familje konferens 

på Marriekhstadion. 
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 z UTBLICK

THAILAND

SAWADEEKA! 
Hälsningar från ”det leende landet” som Thailand ofta  
kallas.  Jag och min man är utsända hit från Sverige. 
Men under de senaste tre åren har vi inte sett många 
leenden här. Istället är det bara munskydd som syns. De  
allra flesta, även små barn, bär fortfarande munskydd i olika 
mönster och färger. 

Som missionärsbarns-konsult och själavårdare har jag för-
månen att få kliva in i andra människors liv, ofta barnens.  
Tillsammans dansar, leker och pysslar vi för att bearbeta vad 
de varit med om. Ofta sker det via videosamtal. 

– Så vad hände egentligen när ni var på båten, frågar jag de 
två små flickorna på andra sidan skärmen. 

– BAAAAANG! 
Trots en skärm, många mil och en landsgräns mellan oss 

är det inte svårt att förstå vad de beskriver. Ansiktena och 
kroppsspråket säger allt. 

– Hör du hur högt bomben låter? frågar de. 
De hade tillsammans med sina föräldrar befunnit sig på fel 

plats vid fel tid. Fast ändå på rätt plats. Just den här gången 
satt de på andra våningen på färjan, och inte första som de 
brukar. Några minuter efter att båten lagt ut exploderade en 
bomb i trappan. Båten tog eld och började sjunka. På första 
våningen låg kroppar och skadade människor. 

Jag ber dem rita vad de sett. Den sexåriga flickans teckning 
är full av detaljer i svart och vitt. Men bara en enda färg: rött. 
Blod på mannens ben och armar, blod på golvet. 

Tillsammans bearbetar vi vad som hänt. Att ta även mis-
sionärsbarnen på allvar och ge dem utrymme är en viktig del  
av missionen. 

Bibeln berättar om hur Jesus kom till lärjungarna på vägen 
till Emmaus. De var uppskrämda och oroliga. Jesus bad dem  
berätta vad som hänt och vandrade med dem tills modet 
återvände.

När barnen mår bra, mår föräldrarna bra och hela familjen 
kan stanna längre på fältet. 

OM:s medarbetare i Thailand
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 z UTBLICK

Lukten och ljudet av getterna slår emot mig. Men för mig 
doftar de hopp. Jag bor i ett land i skuggan av Himalaya och 
arbetar med människor och familjer som drabbats av hiv
smitta. 

Jag möter Naina* igen– en ensamstående kvinna, vars man 
har dött i sviterna av aids. 

Vi träffades första gången för flera år sedan. Precis som 
många andra här smittades hennes man av hiv och de kom 
till huvudstaden för att söka hjälp. 

Vi hjälpte dem att få behandling och Naina var med i vår 
Family Experience-grupp, där anhöriga till hiv-smittade får 
utbildning, stöd och gemenskap.

När vi sågs nästa gång började hon gråta. Hennes man 
hade dött och hon hade ingenstans att bo. Hon fick en liten 
bit mark av sina föräldrar och byggde en liten hydda, men 
hon var arbetslös och tog de tillfälliga jobb hon kunde hitta. 

– Om jag hade en get, så skulle jag ta bra hand om den. 
Geten skulle ge mig tillräckligt med pengar att leva på och bli 
min framtid, sa Naina.

I vårt projekt ”Goats of Hope” får 16 familjer som lever 
med hiv en egen get. De får lära sig vad geten bör äta, hur 
man sköter den och hur de kan föda upp fler. Getmjölken 
ger både nyttig näring och innebär en viktig inkomst och 
ger hopp för framtiden. 

När Naina fick en get blev hon gladare än vi någonsin 
sett henne. 

– Tack så mycket, sa hon och fortsatte: Ni sprider 
verkligen hopp med den här gåvan.

Jag påminns om stallet i julberättelsen och getterna bred-
vid Jesus och blir också tacksam. Även det sanna Hoppet 
har tagit sin boning ibland oss och blivit verkligt. 

OM:s medarbetare i Asien
*Namn ändrat

Jag påminns om stallet i 
julberättelsen och getterna 

bredvid Jesus och blir  
också tacksam.  

 
OM:s medarbetare i Asien

ASIEN

 
ÄVEN GETTER  
KAN GE MÄNNISKOR  
NYTT HOPP
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Smaka på 
Nordafrika

Res ut med OM:s STEP-
program och prova på att 
leva och bo i Nordafrika 
under 12 veckor.  
Tjäna Gud bland några av  
de minst nådda folken  
i Centrala Nordafrika. 

STEP | NORDAFRIKA

OMSVERIGE.SE/STEP

NÄR?
1 sept – 23 nov 

2023
ANSÖKAN

senast 31 maj 
ÅLDER

från 18 år

Läs mer och ansök på 
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 z PÅ GÅNG

Hallå där, 
ANDERS CARLÉN,
projektledare för 30 dagar i bön för den 
muslimska världen. 

NÄR INTRÄFFAR 30 DAGAR I ÅR?
– 30 dagar är ju en bönesatsning där vi 
ber för muslimer i Sverige och över hela 
världen under ramadan. I år inträffar de 
mellan den 22 mars och 20 april, samti-
digt som vår påsk. 

VAD ÄR NYTT FÖR I ÅR?
– I år är temat Hopp. Vi får läsa om si-
tuationer runt om i världen där hoppet 

spirar trots utmanade omständigheter. 
Varje söndag får vi ett bonusmaterial 
från svenska förorter där det ofta bor 
många muslimer. Det känns jättespän-
nande att inte bara be för hela världen 
utan också våra egna sammanhang. 

HUR GÖR MAN OM MAN  
VILL VARA MED?
– Det går bra att beställa bönegui-
der från OM att dela ut till sin försam-
ling eller hemgrupp, eller så går man in 
på 30dagar.nu och laddar ner appen.  

Sen är det bara att be själv och tillsam-
mans med andra!   

30 dagar i bön för den muslimska världen
• 22 mars – 20 april 2023
Var med och be för våra muslimska vänner under 
ramadan. Beställ bönehäften till dig själv och din 
församling på omsverige.se eller 30dagar.nu 

Påsk-outreach med OM i Berlin 
• 6–10 april, Berlin, Tyskland 
Berätta om den uppståndne Jesus under påskhelgen. 
Läs mer på om.org/de/easteroutreach

Sista anmälningsdatum för utresa i höst
• 30 april
För dig som vill åka ut med OM-team till hösten 2023. 
Team på 6 mån – 2 år. Mellanöstern, Logos Hope, 
Sydafrika m.fl. Läs mer på omsverige.se

TeenStreet 2023
• 29 juli – 5 augusti, Offenburg, Tyskland
Early bird-priser till 10 maj. Sista anmälningsdag 18 juni.  
Läs mer och anmäl dig på TeenStreet.se

Årsmöte för OM Sverige 
• 29 mars kl. 19.00, online 
Föreningen OM Sverige håller årsmöte. 
George Verwer medverkar. Alla medlemmar 
välkomnas att delta. Mer information 
och länk till själva mötet finns på 
omsverige.se/arsmote 

Varmt välkomna!

INBJUDAN

Skanna
med mobilen  
och ladda hem 
appen

KALENDER 
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VÅRT UPPDRAG

Vi vill se en gemenskap av 
efterföljare till Jesus 

inom räckhåll för 
varje människa

Idag behövs budskapet om hoppet i 
Jesus mer än någonsin i våra svenska 
förorter och över hela vår värld. OM är 
en brokig skara lärjungar med en sak 

gemensamt: Kärleken till Jesus och 
människorna vi möter varje dag. 

Men vårt arbete bygger helt på 
ideella gåvor och utan våra trogna 

understödjare tystnar budskapet.

Nu behöver vi fl er som kan 
vara med och bidra ekonomiskt 

genom att bli månadsgivare. 

Skanna
med mobilen: 
omsverige.se/ge

Kan du vara med 
och hjälpa till? 

Bli månadsgivare till OM 
– från 100 kr per månad. 

Läs mer och anmäl dig 
på omsverige.se/ge 

Vill du hellre ge en engångsgåva? 
Swish: 123 570 4291 Bankgiro: 57840027

Nya månadsgivare får en gratis bok!
Teckna ett  nytt  autogiro-medgivande på 100 kr/månad 
eller mer ti ll OM Sverige och få en av dessa två böcker 
utan kostnad: Bibeln – The Message på svenska, eller 
Tomas Sjödins senaste andaktsbok Jag har slagit upp 
mitt  tält i hoppets land. Ange vilken bok du vill ha i 
meddelandefältet. Erbjudandet gäller ti ll och med 1 april 2023.


