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Velkommen til Mandekonferencen 2019  
på Skive  Soldaterhjem! 
Temaet for årets konference er »Mand mellem Bibel og 
modernitet – familiens overhoved i kærlighed«.  
 Vi vil dykke ned i nogle af de centrale bibeltek-
ster, der måske synes svære at forstå og udleve – og 
lære mere om, hvordan vi som mænd kan leve ud fra 
Bibelens anbefalinger i en moderne verden, hvor den 
naturlige skaberordning ikke længere er en selvfølge. 
Men hvordan omsætter vi så de bibelske anbefalinger 
i praksis? Det vil vi naturligvis også komme ind på til 
Mandekonferencen … og derudover er der, traditionen 
tro, også spændende aktiviteter – Vel mødt til Mande-
konferencen 2019!

Dato: Lørdag 4. maj 2019.
Sted: Skive Soldaterhjem, Brårupvej 155, 7800 Skive.
Tid: Fra 10.00-20.30.
Pris: 350 kr.

Hovedarrangør: Indre Mission
Medarrangør: OAC Danmark
Hovedsponsor: AutoSuper



Torben Østermark
Jeg er 58 år gammel og har i mange år været 
evangelist og landsleder for OAC Danmark 
– Friluftsmissionen. I forkyndelsen og i det 
evangeliserende arbejde har jeg brugt en del 
forskellige visuelle hjælpemidler som sketch-
board (tegne-male-bræt), balloner og trylleri, 
ofte kaldet Gospel Magic eller Gospel trylleri. 
I de seneste 4 år har jeg desuden drevet tryl-
lefirmaet Pjerrot Magic, hvor der via netbutik 
og salgsstand sælges trylleartikler, balloner, 
dukker m.m.  
 »Sandheden tro i kærlighed« har altid væ-
ret en af de linjer i Bibelen, som har betydet 
mest for mig. Jeg har forsøgt at omsætte det 
i mit eget liv, i min families liv og i mit arbejde. Det har særligt været en 
udfordring, når Guds kald har medført store ændringer for mig selv og min 
familie, når Gud, især i mit arbejde, har sendt mig i situationer, som jeg 
aldrig havde forestillet mig. Hvordan skulle jeg være familiens overhoved, 
der kærligt og ansvarligt var sandheden tro? Jeg vil forsøge at dele noget af 
dette på konferencen.

Talere
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Jakob Olesen
Jeg hedder Jakob Daniel Lund Olesen og er 38 år gammel. 
Jeg er uddannet teolog og har været sognepræst på Fyn fra 
2009 til 2016. Fra midten af 2016 har jeg været ansat som 
samfunds- og familiekonsulent for Indre Mission med 
særligt fokus på Fyn. Min opgave her er at sørge for, at 
alle missionshuse, klubber og fællesskaber har det godt, 
og at inspirere dem til at tænke nye veje der, hvor det er 
nødvendigt eller muligt. Derudover arbejder jeg meget i at 
etablere nye børneklubber og teenklubber, samt være med 
til at stifte eller støtte udadrækkende evangelisationsar-
bejde rundt omkring på øen, f.eks. kristendomskurser, stå 

på kræmmermarkeder eller give et lokalt missionshus en kendthed og 
identitet i det lokale samfund og gerne med den lokale kirke som spar-
ringspartner der, hvor det er muligt.
 Jeg glæder mig rigtigt meget til emnet på årets Mandekonference! 
Som aldrig før er kønsroller til debat, og det kan være rigtig svært som 
mand at finde sig til rette. Hvad betyder det at være en mand? Hvad for-
ventes der af mig som mand, ægtemand og far? Mange mænd har svært 
ved at finde en grundlæggende identitet i forholdet. Både omkring, 
hvad der forventes af en, men også omkring hvad jeg som mand særligt 
kan bringe ind i forholdet og familien. 
 Jeg tror, at Biblen har noget rigtig godt at sige til os om det, og for-
håbentlig kan denne dag være med til at gøre os mere afklaret omkring 
det at være kristen ægtemand og far. At vi både har et ansvar, men også 
faktisk har en okay en tydelig opgave, som kan give os identitet og mere 
sikker grund under fødderne, hvilket gerne skulle give os fornyet fri-
modighed og glæde til at tage rollen som ægtemand og far på os som en 
gave og opgave. 



Lasergames v/ Skive Go-Kart & Paintball
Har du en lille soldat gemt i maven? Eller vil du bare gerne ud og 
brænde noget krudt af, have det sjovt sammen og få lov til at skyde 
på dine venner og bekendte? Så skal du vælge lasergames som ef-
termiddagsaktivitet. Efter frokosten kører vi ud til Skive Go-Kart & 
Paintballcenter, hvor baner er klar til en sjov omgang lasergames. 
Lasergames er en moderne udgave af paintball, hvor der ikke sky-
des med kugler, men med laserstråler. Max. 48 deltagere til laser-
games – vær derfor hurtig med tilmeldingen! Ekstra betaling for 
lasergames, 100 kr. i tillæg til konferenceprisen. 

Seminar med OAC
OAC – Friluftsmissionen … hvem er de egentlig, og hvad 
kan og vil de? Disse spørgsmål vil du få svar på i dette se-
minar. Her vil du få fortalt historien om OAC, og hvorfor vi 
i Danmark i mange år hed Friluftsmissionen, men nu hed-
der OAC Danmark. Du vil også få mulighed for at lære nog-
le af de værktøjer, som OAC bruger til at få delt evangeliet ud til hele 
verden. Det er medarbejdere fra OAC Danmark, som vil stå for dette 
seminar. Det vil blive sjovt og anderledes og har du en lille evangelist i 
dig, så er dette lige for dig. Vi ses til sjov, kreativitet og alvor. 

Eftermiddagsaktiviteter
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Bilplejeseminar v/ AutoSuper Skive
Din bil er dit kæreste eje. Den følger dig gennem tykt og tyndt og står 
klar for dig på selv de koldeste vinterdage – så hvorfor ikke forkæle 



Spilleeftermiddag på soldaterhjemmet
Må det gerne være lidt mere roligt og ikke handle om biler eller laser, 
så kan vi også tilbyde en lidt mere stille og rolig aktivitet, nemlig 
forskellige slags spil i form af brætspil, pool, dart og krolf, som er en 
blanding af golf og kroket. Dette vil foregå på soldaterhjemmet. Hvis 
der er personer nok, der vil være med, så vil vi arrangere en lille tre-
kamps turnering i pool, dart og krolf. Velkommen til en eftermiddag 
med spil og hygge.

din bil med de nyeste og bedste teknikker inden for bilpleje og vedli-
geholdelse? AutoSuper i Skive er den biludstyrsbutik i Danmark, der 
sælger mest af bilplejeproduktet Autoglym. Autoglym er bilplejepro-
dukter, som bliver produceret i England og er en af verdens største 
producenter af bilpleje. Hvert år i foråret holder vi en bilplejeaften for 
kunder fra Skive og omegn. Nu inviterer vi til bilplejeseminar til Man-
dekonferencen. Hvor der bliver mulighed for at høre om de forskellige 
produkter og deres anvendelse. Der vil være konkurrencer, hvor der 
kan vindes Autoglym-produkter, desuden vil der være gode tilbud på 
produkterne. AutoSuper er en af de ældste bilistbutikker i Danmark 
og har et bredt udvalg i biltilbehør. Maks. 35 deltagere til bilplejesemi-
nar – vær derfor hurtig med tilmeldingen!

Stille eftermiddag
Skal det være mere stille, så kan vi tilbyde en stille stund med aviser 
og en kop kaffe. I kan også gå en tur og klare hjernen. Hvis I finder ud 
af, efter at have læst avisen eller andet, at I gerne vil spille et spil, så 
er I velkomne til det. Bare henvend jer til den ansvarlige for det. Men 
velkommen til en stillestund.
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KFUM Skive Soldaterhjem
Med sine ca. 700 m2 er Skive Soldaterhjem et 
af landets største. Soldaterhjemmet betjener 
til dagligt soldater fra Ingeniørregimentet 
på Skive Kaserne. Soldaterhjemmet fungerer 
som en slags dagligstue for mange af solda-
terne, hvor de bl.a. kan mødes over spil eller 
lignende eller se en film sammen i soldaterhjemmets 
lille hjemmebiograf.

Rammerne

KV316 – Den kristne veteranbilklub
Veterankøretøjer er ikke bare en hobby – for nogle er det 
en lidenskab! I KV316 er det en del af det, der samler os. 
Vores navn betyder »Kristen Veteranklub« og der refere-
res til Johs. 3, 16! Formålet er at samle mennesker med 
interesse for veterankøretøjer i et kristent fællesskab 
til gode oplevelser, godt kammeratskab og forkyndelse. 
Der sparkes ikke kun dæk! Vore træf indeholder spæn-
dende besøg og oplevelser og kommer i mange kroge af 
landet. Nogle skruer, svejser og maler selv. Nogle går op 
i, om det er korrekte navkapsler på denne modelserie! 
Andre kan lide at køre, og vi kan alle lide at være sam-
men. At være til træf er at værne om en kulturhistorie, 
som transportmidlerne har været med til at forme. Mød 
KV316 på Mandekonferencen i Skive. Se www.kv316.dk.
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10.00: Velkomst, præsentation af dagen og rundstykker
10.40: Foredrag v/ Jakob Daniel Lund Olesen
12.00: Frokost
12.30: Eftermiddagsaktiviteter
15.45: Foredrag v/ Torben Østermark
17.00: Aftensmad
18.45: Lovsangsaften med mulighed for forbøn
20.30: Farvel, og tak for idag

Program

Mere information og 
tilmelding på mandekonference.dk
Hjemmesiden og tilmeldingen åbner 1. februar


