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Våroas
20–22 april 2007
Vasa Övningsskola, 
Kyrkoesplanaden 13, Vasa

Bana
väg 



FREDAG
19.00 ROCK+PUNK=ALIVE 

Llama Inc   
Matti Aspvik Band

21.30 drop in..
22.00 AWAKE ..meeting for Youth...

Minioas
Fredag Ingen Minioas

Lördag  10–11.30
13.30–15.00 (Obs! Endast under

det första seminariepasset.)
 18.30–20.30

Söndag 10.00–11.30

Minioasen riktar sig till dig som är 3–6 år. Vi 
kommer tillsammans att leta efter skatter i 
Bibeln. Vi sjunger och pysslar. Ta med dig 
lämpliga kläder för eventuella uteaktiviteter. 
Välkommen med på skattjakt! 
Hälsar Rebecca Nygård m.fl.

Barnoas
Fredag Ingen barnoas 
Lördag 10.00-11.30 Barnmöte

13.30-15.00 Filmning av musikvideo 
15.30-17.00 a) Uteliv: aktiviteter för fötter 
  b) Inneliv: aktiviteter för händer 
18.30-20.30 Barnmöte 

Söndag  10.00-11.30 Barnmöte 

Barnoasens möten hålls i auditoriet. Det är Krister Lillas och Praise Club som står 
för programmet och det utlovas både full fart och stillhet. 

”Vi ska göra olika saker med Jesus i centrum, så att vi lär känna Honom ännu 
bättre, för Han är så cool!”

Det blir mycket sång och musik, men också undervisning och bön – allt på 
barnens nivå. Programmet passar bäst åt den som går i lågstadiet. För yngre barn 
finns det Minioas.

På lördag eftermiddag händer det först en spännande grej. Praise Club håller på 
att göra musikvideos till en massa Barnoas-sånger och hoppas att alla barn vill 
hjälpa till med att fastna på bild. Kom gärna klädd i något riktigt färggrant! Sedan 
kan man välja mellan två olika programalternativ. Antingen stannar man inne och 
pysslar eller så går man ut och rör på sig. Kläder med enligt väderlek! 

Välkommen på Barnoas! 

I Oasen medverkar också bl.a. Lars-Gunnar Ottestig, präst i Stadsökyrkan i Luleå i Sverige, Jarkko Willman, Vasa sv. 
församling, Kristian Sjöbacka, Efö samt Oasstyrelsen. Dessutom medverkar dansgruppen Machol l´Adonai.

Vid samtliga möten leds lovsången av Mats Sjölind med team. Under hela helgen finns också möjlighet till förbön, bikt 
och själavårdssamtal.

Anmälan
Vi behöver veta hur många som kommer att 
delta i Minioas och Barnoas och önskar därför 
att man anmäler sig till Efö:s kansli. De som 
önskar bo i  massinkvarteringen på Efö och/eller 
äta frukost på Efö bör också anmäla sig. Även 
du som önskar delta i lördagens lunch på Efö 
eller söndagens lättlunch på Övningsskolan 
behöver anmäla dig. Man kan anmäla sig per tfn 
06-317 4913 eller per e-post heidi@efo.fi.

Arrangörer
Oasrörelsen i Svenskfinland
Evangeliska folkhögskolan i Österbotten (Efö)

Våroas
20–22 april 2007

Den allra första oasen ordnades på Vasa Övningsskola år 1994.
Efter många oaser runt om i Svenskfinland och i Vasa är vi här igen.

Temat för denna Våroas är ”Bana väg för Herren.” Innan Jesus inledde 
sin verksamhet trädde Johannes Döparen, han som kallas vägröjaren, fram 
och predikade: Tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro 
evangelium! (Mark 1:15) Inför Jesu återkomst är detta budskap fortfarande 
aktuellt för oss alla.

Kost
Ingen matservering. Men på lördag är det möjligt äta lunch på EFÖ. Lunchen kostar 
6 € för vuxna, barn 5–11 år  betalar halva priset och barn under 5 år äter gratis. 
Oascaféet serverar kaffe, te och saft med tilltugg samt lättlunch på söndag. Obs! 
Anmäl om du deltar i lördagens lunch eller söndagens lättlunch.

Pris
För Minioas, Barnoas och Ungdomsoas upptas frivillig avgift. 
Seminarieavgift: 5 €/seminarium.

Logi
Massinkvartering på EFÖ, övernattning och morgonmål 1 natt 10 €, 2 nätter 15 €, 
enbart morgonmål 3 €. Evangeliska folkhögskolan är belägen på Strandgatan 21-22. 
Övriga logialternativ: Kenraali Wasa Hostel tel. 0400668521 www.kenraaliwasahostel.
com, Hotel Tekla tel. 06-3276411 http://tjali.mygiicms.com, Hotel Fenno tel. 06-3241500, 
www.hotelfenno.com, Hostel Vaasa tel. 06-3241555, www.hostelvaasa.com

Fredag 20.4
19.00 Kvällsmöte. Youval Yanay och Zak Mishraki.

Lördag 21.4
10.00 Bibelstudium. Youval Yanay och Zak Mishraki.
11.30 Lunch på stan eller vid EFÖ
13.30 Seminarier I
15.00 Paus, kaffeservering i Oascafé
15.30 Seminarier II
17.00 Middag på stan
18.30 Oasfest. Youval Yanay och Lars-Gunnar Ottestig.

Söndag 22.4
10.00 Bibelstudium. Youval Yanay och Zak Mishraki.
11.30 Lättlunch i Oascafé
13.00 Tomasmässa i Trefaldighetskyrkan tillsammans 

med Vasa sv. församling

Seminarier:
1. Bön och praktisk handling, Alfhild och Boris Sandås
2. Den lidande kyrkan, Martyrkyrkans Vänner, Annett 

och Håkan Häggblom
3. Gud är bra för barn, Gunilla Holmberg
4. Inre helande, Kyllikki Koskela (långseminarium)
5. Rätt rustad för den andliga kampen, Maj-Britt 

Sandvik och Ing-Maj Melin
6. Här är jag, sänd mig, Kristian Sjöbacka
7. Att växa i lärjungaskap, Marianne Sandström
8. Nådegåvor och naturgåvor, Johan Eklöf

Samling för präster kl. 13.30–15.00, Bengt Lassus och 
Johan Eklöf. Kom och dela gemenskapen med andra 
präster. Vi samtalar och ber över aktuella frågor i 
församling och kyrka.

Vasa Övningsskola, 
Kyrkoesplanaden 13, Vasa. 
(Under konferensen kan man nå 
konferenskansliet på tel. 050-5574723)

Våra gästtalare är Youval Yanay och Zak Mishraki.

Youval, som fungerar 
som evangelist och 
lärare, är ättling till en av 
Israels grundare och en 
pånyttfödd troende. Han 
arbetar idag som ledare 
för organisationen Revive 
Israel. Han är gift med 
Valerie och paret har två 
små barn.

Även Zak arbetar sedan ett par år tillbaka 
inom Revive Israel för vänskap mellan 
judar och palestinier. Zak är palestinier 
och vill nå sitt eget folk med evangelium. 
Arbetet bland judar och palestinier sker 
åtskilt, eftersom judar inte kan verka på 
palestinska områden. Från båda sidor 
stöder man varandra och ber tillsammans 
med och för varandra. Tolkning från 
engelska.

Välkommen på Våroas 
till Vasa!

Ungdomsoas 
plats

tidpunkt

program

Estradan, 
Övis gymnasium, Vasa

20–21.4

LÖRDAG
21.30 drop in..
22.00 MISSIONBELL 

… meeting for Youth …
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