Beretning for LM Nordsjællands Afdeling 2018
Afdelingsstyrelsen
Der har været holdt 4 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde i Afdelingsstyrelsen (AS), og
Forretningsudvalget (FU) har været samlet 4 gange. Hovedopgaven for FU er dels at forberede AS-møderne
og dels at følge op på AS-beslutninger.
Ny struktur og nye vedtægter
Det af Afdelingsstyrelsen (AS) nedsatte strukturudvalg holdt det første møde i maj 2017, hvor linjerne blev
lagt for den proces, der skulle føre frem til beslutning om en ny struktur. Udvalgets oprindelige forslag

blev behandlet først i AS, derefter i tilpasset form i kreds- og frimenighedsbestyrelser, hvorefter det
igen er behandlet i AS på et ekstraordinært møde den 15. januar 2018. På grundlag af
tilbagemeldinger fra dette møde kunne et forslag forelægges på Generalforsamlingen i april 2018,
hvor det blev besluttet at arbejde videre med henblik på udarbejdelse af nye vedtægter. De nye
vedtægter blev endeligt vedtaget i november 2018 til ikrafttræden i 2019.
I foråret 2019 vælger kredsene medlemmer til det nye Repræsentantskab, der har ansvar for at
vælge Afdelingsstyrelsens 5 medlemmer. Forårsgeneralforsamlingen 2019 vil markere afslutningen
på den hidtidige struktur, hvor samtlige kredse er repræsenteret i AS, ligesom FU nedlægges.
HvideKilde Lejrcenter
I løbet af året kunne det store byggeprojekt afsluttes. Lejren fremstår i en meget fin og forbedret udgave til
gavn for de mange aktiviteter, der fylder rammerne året igennem. Vi vil gerne udtrykke en stor tak til
bestyrelsen og alle andre, der har givet tid og kræfter for at medvirke til det gode resultat. Der er behov for
fortsat forbøn for lejrledere og medarbejdere, så de gode faciliteter kan blive brugt til aktiviteter, der bringer
velsignelse til børn og voksne, både menneskeligt og åndeligt.
Fællesarrangementer
Afdelingen har ansvar for flere gode fælles arrangementer:
Sange der vækker minder er en god tradition. Drivkræfterne er Kurt Jensen og Peder Toft sammen med en
forsangergruppe, der leder forsamlingen i denne ”syng-sammen-aften”.
Missionsdagen i oktober med Afdelingsmissionskonsulenten som ansvarlig tovholder.
Forårsstævnet på Johannesskolen er en fin anledning til at høre seneste nyt om undervisningen og om de
ydre rammer. Det er vigtigt, at LM-venner i afdelingen prioriterer at komme og vise positiv interesse og
medleven.
HvideKilde danner rammen om 2 arrangementer på afdelingsplan, nemlig Pinsestævnet og Senior
Weekendlejr, begge med god tilslutning.
Afdelingsmissionskonsulenten.
Tak til Miriam Myhre, der efter en årrække ønskede afløsning. Vi er taknemmelige for, at Merete Mogensen
svarede positivt på kaldet til at gå ind i den opgave fra begyndelsen af 2019.
TAK
Strukturer er ikke statiske. Den eksisterende struktur har tjent os gennem mange år, men nu har der vist sig et
behov for ændringer, der giver plads til fornyelse og større fokus på læring, erfaringsudveksling og
inspiration. Tak for trofasthed og medleven, både i Afdelingsstyrelsen og i LMs bagland.
Herren har kaldet os til at stå i forligelsens tjeneste. ”Kristus døde for alle, for at de, der lever, ikke længere
skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.” (2. Kor. 5,15)
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