
Arrangører 

Luise og Verner Andersen, Helene & Mogens Svendsen, Irene & Niels 

Peder Nielsen og Jens Christian Olesen. 

Tilmelding 

https://www.danskoase.dk/konferencer/oaseweekend/  

sammen med betaling. 

Ved problemer med tilmelding: Ring til DanskOase  

tlf. 8654 3600. 

 

Tilmeldingsfrist: 15. jan 2023 

(Hurtig tilmelding tilrådes, da pladsen er begrænset). 

Pris pr. person: 
Weekendpris: 700 kr. (Lørdag alene: 350 kr.) 

Medbring 

Madpakke til fredag, lagen, dyne, pude, sengelinned, håndklæde og 

toiletsager samt andre personlige fornødenheder. 

Lovsang  
Mona & Tage Svendsen m.fl. har igen sagt ja til at lede lovsangen, 
hvilket vi er taknemmelige for. 
 

Optagelse og teleslynge 
Møderne optages, og kan genhøres. 
 

Indsamling 
Lørdag: KRIS og Oasehøjskolen 
Søndag: DanskOase.  

 

 

 

Oaseweekend 
10.- 12. februar 2023 

 
 

 

 

 

Rudehøj Efterskole,  
Rude Havvej 11, 8300 Odder 

  

https://www.danskoase.dk/konferencer/oaseweekend/


Program for temaet: Håb  
 
Fredag 10. februar 
17.00 Ankomst og indkvartering 
18.30 Der serveres kaffe og the til medbragt mad 
19.30 Udviklingsdirektør i Samfonden Jesper Oehlenschlæger: Håb for 
din by – hvorfor kristendommen ikke er en lykkereligion, men en 
skaberkraft i hele samfundet 
21.30 Kaffe og frit samvær 
 
Lørdag 11. februar 
08.00 Morgenmad 
09.00 Thilde Moskjær Kofod: Håb for vores børn 
10.00 Pause og forfriskninger/frugt 
10.30 Merete Holm Dalsgaard: Håb for vores teenagere 
12.00 Frokost 
14.00 A. Lovsang og vidnesbyrd ledet af Verner Andersen, Mona og 
Tage Svendsen 
14.00 B. Pilgrimsvandring ledet af Irene Dalsgaard Nielsen. 
15.00 Kaffe og forfriskninger/frugt 
16.00 Sognepræst Peter Krabbe-Larsen: Håb for de sårbare 
18.00 Aftensmad 
19.30 Højskoleforstander Jakob Bjerrum Swartz og elever fra Dansk 
Oases højskole: Håb for de unge 
21.30 Aftenkaffe og frit samvær 
 
Søndag 12. februar 
08.00 Morgenmad 
09.30 Formiddagsmøde med Helene og Mogens Svendsen  
Mogens underviser om nådegaverne med særlig vægt på 
kundskabsord, visdomsord, profeti, helbredelsens nådegave og 
bedømmelsens nådegave.  Ole Holm vil give praktiske eksempler ud fra 
egen erfaring.  Vi fejrer nadver sammen og der vil også være mulighed 
for forbøn og åbenhed for profetiske ord og vidnesbyrd.  
12,30 Middag og oprydning 
 
 

Vi møder følgende: 
 
Jesper Ertmann Oehlenschläger, udviklingsdirektør i Samfonden, som 
støtter projekter med fokus på familierne, karakterdannelse, lederskab, 
værdibaseret fællesskab og samfundsudvikling, og det ligger Jesper på 
hjerte, at kirken i Danmark bevarer sin relevans og sin Gudgivne saft & 
kraft! Han er foredragsholder og forfatter til en række bøger, og har netop 
udgivet bogen ”Byens lykke” – som aftens tale vil tage udgangspunkt i. 
 

 
 
Familielaboratoriet, Børne- og UngdomsOases 
familiearbejde, har fokus på børns identitetsudvikling og 
trosliv, vejleder og inspirerer familier, giver kristen respons 
på spørgsmål og behov i relation til tidens familieliv.  
Merete Holm Dalsgaard, cand.pæd. og familiekonsulent. 
Thilde Moskjær Kofod, cand.mag. og familiekonsulent. 

 
 

 
 
Peter Krabbe-Larsen, præst, miljø og socialarbejder. 
Har arbejdet med temaet: At møde mennesker med særlige behov.  
Er præst i Ikast, og brænder for  
- at kunne pege på Guds Søn, Jesus Kristus,  
- at kunne pege på Jesu tilgivelsesrum, som alle kan komme ind i.  
- at være modpol til ”nul-fejls kulturen” 
 

 
Jakob Bjerrum Swartz.  Uddannet antropolog og har arbejdet med 
nødhjælp og udviklingsarbejde i blandt andet Uganda, Afghanistan og 
Syrien. Siden januar 2021 har han været forstander for Oasehøjskolen. 
Han siger: Unge mistrives i stigende grad. Det viser undersøgelser, og det 
fortæller medierne. De gode nyheder er, at størsteparten af de unge trives, 
er veluddannede, omsorgsfulde og parate til at tage stort ansvar for 
verden. Når man er forstander på en højskole, er det svært at være 
pessimistisk for fremtiden. Det håb vil Jakob fortælle om 

 
 
Helene & Mogens Svendsen  
Hhv. ansat i KRIS og pastor emeritus. Mogens Svendsen er kendt 

for at turde tale om dæmoniseringer, besættelse og udfrielse. 

Helene arbejder med kristen rådgivning for incestofre og 

seksuelt misbrugte.  

De har stor erfaring i sjælesorg, og sammen beder de for syge 

fysiske som psykiske) 

 


