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Parforhold og ægteskab 
 

 

 

 



 

 Længes du efter at blive elsket? 

 Længes du efter kærlighed til sidste blik? 

 Er du i et parforhold eller ægteskab? 

Hvis du kan svare JA, så har du en vigtig kamp at kæmpe. Og du har 

en kamp at kæmpe sammen med din partner/ægtefælle. 

 

Vi er en gruppe i Silkeborg Oasekirke, som ønsker at kæmpe for 

bevarelse af parforhold og ægteskaber, fordi vi selv har oplevet 

 at det kræver en indsats at holde kærligheden i live i 

parforholdet/ægteskabet 

 en glæde ved at kæmpe for kærligheden 

 vigtigheden i at have nogen at dele glæder og udfordringer i 

parforholdet med 

 at parforhold og ægteskab er noget der kan udvikles når vi gør 

en indsats 

Vision 

Vores vision er, at vi gennem inspiration og motivation er med til at 

fremme trivsel, udvikling og kommunikation i ægteskaber. 

Dette vil vi gøre ved at sætte ægteskabets glæder og udfor-dringer på 

dagsordenen gennem undervisning, foredrag, råd-givning og andre 

lignende tiltag.  Og vi vil bidrage til at øge en åben dialog, både 

partnere indbyrdes og mellem ægtepar. 

 

 



Aktuelle tilbud 
Ring eller skriv til os hvis du overvejer eller ønsker et af 

nedenstående tilbud: 

Rådgivning til par: 

Vibeke & Benny Dein Email:  benny@dein.dk 

  Tlf: 3031 3028 / 6166 6629 

Margit & Ole Rabjerg,  Email: rabjerg@email.dk 

Tlf: 3076 4851 / 2711 6122 

 

Førægteskabelig rådgivning: 

Vibeke og Benny Dein Email:  benny@dein.dk 

  Tlf: 3031 3028 / 6166 6629 

Gitte og Allan Eriksen Email:  gitte@oasekirken.dk 

  Tlf: 6068 3840  
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InitiativGruppen til ægteskabsarbejdet: 
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp, eller hvis du har spørgsmål, 

gode ideer eller selv ønsker at bidrage med noget. 

Brian Kallestrup Nielsen              

Email: abkallestrup@gmail.com 

 Tlf: 3095 7212 

 

Gitte Eriksen 

Email: gitte@oasekirken.dk 

Tlf: 6068 3840 

 

Vibeke Dein 

Email:  vibeke@dein.dk  

 Tlf:  3031 3028 

 

Helle Gottenborg Olesen 

Email: olesen7441@gmail.com 

Tlf: 2616 4146 

 

Margit og Ole Rabjerg  

Email:  rabjerg@email.dk 

Tlf:  3076 4851 / 2711 6122 
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