Ledelsesberetning 2019
”Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det” - 1. Thes. 5,24

Oasehøjskolen, en milepæl for bevægelsen.
Selvom 2018 på mange måder bar præg af at være et år med konsolidering, organisatoriske afklaringer og
stabsmæssige omstruktureringer, kan vi alligevel her ved vores indtræden i 2019 fejre en af de større
milepæle i DanskOase historie: indvielsen af DanskOase egen højskole. Der var mange forhindringer, der
skulle overvindes og megen knofedt, der skulle lægges i, men nu kan dørene åbnes på Oustruplund og byde
velkommen til et hold på hele 30 unge højskoleelever.
Det vidner om Guds store trofasthed mod os, men også om det utrolige gå-på-mod, der er blevet udvist af
bestyrelse, stab og frivillige omkring højskolen. Vi er overbevist om, at højskolen vil blive et vigtigt
omdrejningspunkt for DanskOase. Vi har allerede set hvorledes Rudehøj efterskole har spillet en nøglerolle
ift. at give levende tro og Oase-identitet til vores teenagere, og på samme tror vi, at højskolen kommer til at
spille en central rolle i at bringe mennesker (både unge og gamle) ind i fornyelse, udrustning og mission.

Nye ledere, nye strukturer
2018 var det første hele år med to nye ledere i front for staben. Og i forbindelse med lederskiftet skete der
en større strukturel ændring, idet BUO fik sin egen landleder og dermed en mere selvstændig organisation.
Ud over det har der i de seneste par år været udskiftning i en række centrale stillinger på staben. Alt i alt
har det betydet, at daglig ledelse har måttet sætte meget fokus internt på staben og de strukturer, roller og
opgaver, der skulle defineres der.
En af de strukturelle ændringer der er sket i årets løb, har handlet om projektledelse af SommerOase.
SommerOase er en stor begivenhed, der ofte har taget næsten al fokus i en forholdsvis lille organisation
som DanskOase. Sådan ønsker vi ikke, det skal være. Vi ønsker at have en organisation, der primært er
rettet mod bevægelsen/netværket og det formål, som vi sammen er sat her i verden med. Det formål skal
SommerOase (og alle øvrige konferencer, lejre og aktiviteter) så tjene og understøtte. For at understøtte
denne tænkning, har vi fokuseret arbejdet med SommerOase i en projektorganisation med egne
projektledere og -møder. I den forbindelse er det vigtigt, at SommerOase ikke blot ”lever sit eget liv”, og
derfor har DanskOases lederskab også et mål om at være mere ledelsesmæssigt til stede i forhold til
SommerOase og give retning til indhold, kultur og spiritualitet. SommerOase er den største platform i
DanskOase og dermed også et afgørende sted for lederskabet at ”sætte tonen” for bevægelsen.
I 2018 blev ”Mand og mand imellem” – netværket, som tidligere har fungeret under Randers Frimenighed,
lagt direkte ind under DanskOases organisation, således at Ruben Knudsen nu indregnes i DanskOases stab,
selvom hans løn rejses gennem netværkets aktiviteter.
Vejlederrådet kommet i gang med deres arbejde, en håndfuld menigheder har henvendt sig med et ønske
om at få hjælpe til at finde en vejleder, men endnu er ingen endelige vejledningsaftaler landet.

Selvbesindelse og konsolidering
De seneste år har for DanskOase været præget af nogen turbulens. Flere menigheder har været gennem
kriser og konflikt, og det har sat aftryk på hele bevægelsen. I forlængelse af det har de seneste år været
præget af en selvbesindelse på, hvem vi er som karismatisk, missional og menighedsopbyggende
bevægelse. Foran os ligger der et fortsat arbejde med forsoning og heling af relationer, samtidig med at vi

skal insistere på at holde fast i vores kald til at forkynde evangeliet på nye, friske måder og gøre disciple af
danskerne.
Der er næppe nogen tvivl om, at denne turbulens har bremset noget af det momentum, vi som bevægelse
oplevede for år tilbage, både i forhold til vores selvforståelse, frimodighed og aftryk på det øvrige kirkeliv,
såvel som numerisk og økonomisk vækst. Det mærkes også på DanskOases økonomi. SommerOase er PT
vores store økonomiske motor, og selvom antal deltagere på SommerOase fortsat er i vækst, foregår det i
disse år med en lavere rate. Det betyder, at det går langsommere med at genopbygge DanskOases
økonomiske råderum og likviditet efter investering i flytning af SommerOase fra Odder til Horsens. Det kan
mærkes i det daglige, at det økonomiske råderum ikke er så stort. Så denne tid kalder på økonomisk
konsolidering i form af en stærkere forretning omkring vore stævner samt flere faste givere og sponsorer til
at bære med på vores økonomi.
Lederskabet har i det forgangne år arbejdet med strategi for forretnings- og gaveudvikling, og ser dette som
et af de vigtige områder at holde blikket rettet mod.

Ledelse af netværket
Lederskabet har i 2018 arbejdet med, hvorledes vi leder bevægelsen således, at det både er et netværk
med frihed og rum til de enkelte menigheders og tjenesters udfoldelse og særegenhed, samtidig med at der
er en familie med oplevet samhørighed og fælles retning. Vi oplever en længsel efter et tydeligere ”vi” i
vores organisation, at det står klarere hvad vi skal sammen og med hinanden. I denne forbindelse har
lederskabet taget initiativ til ”familie-samling”, hvor DanskOases og BUOs stab, de daglige ledere af
efterskolen og højskolen, vejlederrådet og BUOs bestyrelse var inviteret til et lederdøgn med bøn og
samtale om Guds kald til os og retningen for vores fælles bevægelse.
Præstenetværket og netværket af menighedsrådsformænd og -næstformænd har også en vigtig rolle i
forhold til at kunne lede bevægelsen og gå sammen i enhed og mod fælles mål. Disse netværk vil fortsat
være en prioritet for daglig ledelse og lederskab.

Konferencer
Vi har i 2018 igen haft nogle fantastiske konferencer.
LederOase satte et vigtigt tema om den unge generation og åndeligt forældreskab. Et tema, der i øvrigt blev
fulgt op på under SommerOase. Vi oplevede, at der i disse ting var en profetisk røst, som mødte genklang i
bevægelsen.
Lederoase 2019 er flyttet til Odder. Den beslutning skyldes først og fremmest praktiske forhold, vi er ved at
være vokset ud af lokalerne i Karlslunde, vi ønskede at finde et sted med mulighed for overnatning. Men vi
har også et ønske om at placere LederOase forskellige steder i landet, så forskellige landsdele tilgodeses.
Umiddelbart betød valget af Rudehøj en lettere arbejdsgang for staben, når en af konferencerne lægges på
hjemmebane, og netop i år var der brug for det. Endeligt er det vigtigt for os, at Rudehøj ikke tabes af syne,
nu hvor Rudehøj ikke længere lægger ramme til Sommeroase.
Sjælland og hovedstadsregionen er ikke taget ud af synsfeltet. Lederoase vil også i fremtiden blive lagt på
Sjælland.
SommerOase var en varm og stor succes, hvilket også evalueringerne vidner om. Vi oplever på mange
måder at være faldet godt til i Horsens. Et dygtigt team og mange uundværlige frivillige hænder var med til
at løfte Sommeroase. Et større telt, Oasetorvet var gode løsninger. Leif Andersen satte et stort aftryk på
SommerOase med gode undervisninger, og seminaret om Åndeligt forældreskab gav anledning til mange

samtaler og overvejelser. Vi oplevede os velsignede og at Gud mødte os undervejs. Der arbejdes løbende
med evalueringerne af Sommeroase, så vi indenfor de økonomiske rammer, kan skabe de bedste rammer.
Lederskabet har fortsat fokus på, hvordan vi kan være åndeligt lederskab for SommerOase. Vi arbejder med
mødeledelsen, og hvordan vi bedst skaber åndelig ledelse i forholdet til det karismatiske og det profetiske.
Sommeroase bæres af frivillighed og deltagernes medejerskab – SommerOase er noget, vi skaber sammen.
Hvor leder Guds os?
Det er vores oplevelse, at Gud har givet os et mandat og en opgave. Der er kald, som netop vi må bære, og
DanskOase har et DNA, som er unikt. Lederskabet ønsker derfor at bruge meget tid på bøn og på spørge:
Hvor leder Gud os hen? Hvordan ser det specielle kald ud i 2019, som er vores? Herunder bliver det vigtigt
at spørge, om vores sag og formål står så tydeligt, at mennesker vil være en del af den bevægelse, koste
hvad det nu koste vil.
Vi ønsker som lederskab at rette blikket mod Jesus Kristus i en modtagelse af Helligånden – og at Gud må
bruge os sammen med mange andre, så evangeliet kan nå til danskerne. Til den opgave har vi brug for
bevægelsens forbøn og opbakning.
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