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Beretning fra Lejrudvalget 2020 

2020 var, også på HvideKilde, et noget anderledes år, end vi er vant til. 

Påskelejrene stod for døren, da Danmark lukkede ned. 

Både lejrledere og lejrudvalg undersøgte forbud, restriktioner, anbefalinger osv. 

Retningslinjer var ikke rigtig nået at komme på plads, og det endte med, at vi, kort før lejrstart, 

måtte aflyse begge påskelejre. 

 

Da vi nærmede os sommer, var smittetallene faldet, men desværre ikke forsvundet. 

På trods af forsamlingsforbud mm., lykkedes det at gennemføre 4 af 6 sommerlejre. 

De 2 minilejre blev til endagslejre med i alt 54 deltagere, de 2 børnelejre blev aflyst, juniorlejren 

gennemførte med 37 deltagere og basislejren gennemførte i en forkortet udgave med 28 

deltagere. I alt 119 lejrdeltagere på 4 sommerlejre. 

 

Lejrlederne fik udleveret vejledning og idéer til, hvordan diverse restriktioner kunne overholdes, 

og via bestyrelsen blev der sat ind med ekstra hjælp til afspritning og rengøring. 

Pedellen sørgede for håndsprit og diverse andet ekstraudstyr, så vi kunne afholde lejr på forsvarlig 

vis. Det er fornøjelse at arbejde med ledere, bestyrelse og pedel, der er så engageret og villige til 

at gøre en ekstra indsats. 

 

Så blev det efterår og Corona var stadig på spil. Vi fulgte udviklingen nøje, men måtte desværre 

aflyse begge efterårslejre. 

 

Vi er rigtig kede af det, når en lejr må aflyses. Der er både lejrdeltagere og lejrledere, der har 

glædet sig til at skulle lejr på HvideKilde. Vi håber på og beder til, at situationen snart normaliseres 

en smule, så vi kan afholde lejr for flere deltagere i 2021. 

(Påskelejrene i 2021 er desværre aflyst). 

 

Og så til en god nyhed. Fra og med sommeren 2021 er Ellen Esmarch ansat som 

køkkenkoordinator i en timebaseret stilling. 

Ellen kan bl.a. hjælpe med at finde et køkkenhold eller med at planlægge menu og indkøb. 

Flere lejre har de seneste år haft svært ved at finde et køkkenhold og derfor er dette initiativ 

iværksat. 

 

Husk HvideKilde i forbøn. Vi vil så gerne have en masse børn og unge på lejr på HvideKilde. 

 

Der er altid plads til en lejrleder mere – i alle aldre. Kontakt lejrudvalget, hvis det er noget for dig. 

 

I lejrudvalget har vi fået selskab af Mathias Bastrup Kure. Derudover sidder vi Anita Vendelbo, Elin 

Maymann og undertegnede – og der er plads til flere. 

 

På vegne af LM Nordsjællands lejrudvalg  

Simon Bruun 



 

 

 

Beretning fra HvideKilde til afdelingsgeneralforsamling 2021           

 

 

Corona    

2020 blev ikke for nogen af os som vi forventede da vi begyndte året – og det er som bekendt fortsat ind i 

2021 – uden kendt udløbsdato. Det gælder også for HvideKilde. Det har selvsagt påvirket vores 

missionsstation væsentligt målt i aktiviteter og tænker ikke det kræver nærmere forklaring. I foråret brugte vi 

stilstanden på at male – både ude og inde. Flere af jer har set vores nye farve udvendig og til dem der ikke 
har er det muligt at se på vores hjemmeside. 

 

Ny Hjemmeside 

Sidste år gik vi i luften med ny hjemmeside og har for nylig fået de sidste detaljer på plads. Den er noget 

mere nutidig og brugervenlig. Indeholder en masse praktiske informationer og du kan holde dig opdateret 

med lejrene. Hvis du ikke har set den, kan vi anbefale at besøge den på hvidekilde.dk.  

 

25 års jubilæum 

I 2021 er det 25 år siden vi begyndte at holde lejr på HvideKilde. Mange husker nok hvordan det så ud og 

mange tænkte: ”det går aldrig”, men heldigvis var der nogen der så mulighederne og turde tænke store tanker 

og visioner ind i vores lejrarbejde. I dag er vi Gud og mennesker uendelig taknemmelige for at have det 
HvideKilde vi kender i dag. 

Vi planlægger en markering sammen med lejrudvalget. I disse tider skal man være forsigtig med planer. Vi 

havde besluttet pinsedag hvor vi jo har Pinsestævne. Muligt det bliver rykket til Sankt Hans aften, men også 
andre muligheder kan komme i spil. Hold øje på vores hjemmeside. 

Uanset hvordan det markeres, så er vi Gud ualmindelig taknemmelig for det arbejde vi har fået lov at være 

med i på HvideKilde. Vi er også mange frivillige taknemmelige. Det er helt ekstremt så mange frivillige der 
hvert eneste år i de 25 år har været aktive på HvideKilde – ikke at forglemme de mange foldede hænder. Stor 

TAK til jer. Gud velsigne jer for det – og tak at vi fortsat må regne med jer. 

 

Farvel og god dag til ny pedelafløser 

1.3.21 flytter Ester og Kristian Klokmose som i næsten 7 år har været pedelafløser og boet i 

pedelafløserboligen. Familien flytter til Jylland og vi siger tak for indsatsen og ønsker jer Guds velsignelse. 

Fra 1.3.21 flytter Christina og Simon Sode Ellegård ind i boligen og overtager afløseropgaven når vores 
trofaste pedel Gert skal have friweek-end eller ferie. Velkommen til jer. Vi glæder os til samarbejdet og 

ønsker også jer Guds velsignelse i opgaven. 

 

Ny bestyrelse 

Ved sidste generalforsamling blev Eva Svenssen og Jakob Vendelbo valgt ind i bestyrelsen. Opgaverne er 

fordelt og vi glæder os over et godt team og samarbejde hvor alles villighed og passion for HvideKilde og 

lejrarbejdet kan udfoldes. Ud over Eva og Jakob består bestyrelsen af Ruben Brosbøl, Leif Sonne-Mortensen 
(ny næstformand) og Birger Sode-Larsen (ny formand). Kontaktoplysninger til os finder du på hjemmesiden. 

 

Regnskab 2020 

Regnskabet viser et overskud på kr. 608.627 før afskrivning og efter afskrivninger kr. 21.035. Vi er ikke 

omfattet af nogen ”hjælpepakker” men glæder os over lejeaftalen med Københavns kommune så vi undgår 

nedskæringer. Næsten alle investeringer er udskudt – f.eks nye stole i mødesalen. I lyset af Corona betragter 

bestyrelsen resultatet som særdeles tilfredsstillende. 
I 2021 forventer vi større påvirkning i økonomien da lejerne Coronaaflyser i bedre tid og dermed slipper 

billigere iht. lejekontrakten. Efter 25 års brug er der også nogle store vedligeholdelsesomkostninger der 

banker på, som f.eks tagrender og tagbelægning og som i de kommende år vil præge regnskabet. 
 

 

På bestyrelsens vegne 

Birger Sode-Larsen 

http://www.hvidekilde.dk/


 

 

Årsberetning 2020 

 

 

 

 

 

Som i alle andre aspekter af livet i Danmark og verden er der ikke noget som har fyldt mere i 2020 

end corona pandemien. Medarbejdere og elever har været på ekstremt overarbejde for at få en hverdag 

til at fungere, der har kunne give et fornuftigt udbytte fagligt samt understøtte børnenes trivsel. Der 

har været mange omstillinger, som vi ikke har prøvet før og for mig er det der står tilbage en 

forundring og respekt for hvor hurtigt og præcist vores medarbejdere har tilpasset sig nye 

forudsætninger. 

 

Elevtallet pr. 5. september 2020 var på 440 elever og dermed en tilbagegang på 10 elever i forhold til 

samme dato i 2019. Vi har ledige pladser på flere klassetrin, men i 2021 ser det ud til at vi begynder 

med fyldte 0. klasser. Derfor er vi ikke specielt bekymrede for elevtallet. Elevtallet pr. 5. september 

danner grundlag for Undervisningsministeriets beregning af størrelsen på årets statstilskud. 

 

På medarbejder siden har 2020 været et forholdsmæssigt roligt år. Kun en lærer har forladt skolen og 

stillingen er endnu ikke blevet genbesat. Vores inklusionsvejleder, der har ansvaret for skolens 

indsatser med elevernes trivsel og udfordringer valgte at forlade sin stilling. Denne er blevet genbesat 

og vi er generelt godt hjulpet med gode ansøgere, når vi søger medarbejdere. 

 

Skolen og bestyrelsen har færdiggjort arbejdet med en opdateret strategi og visionsplanen for årene 

2020-2025. Denne kan findes på vores hjemmeside 

(https://johsskolen.skoleporten.dk/sp/267987/text/Strategiplan) eller i en trykt udgave ved 

henvendelse til skolen. 

 

I løbet af året har vi gennemført flere projekter på vores bygninger. Nogen har være dikteret af 

nedslidning og nogen udført som ønskede forbedringer. Vi har renoveret tagfladerne på vores 

indskolingsbygning (1 – 3 klassetrin) samt det flade tag over gangarealerne. Dette arbejde gav 

mulighed for, når nu taget alligevel skulle af, at installere ventilationssystem i indskolingens 

klasselokaler. Når vi har fået erfaringer med den løsning der er valgt til disse lokaler er planen også 

at etablere mekanisk ventilation i de resterende undervisningslokaler (4 – 8 klasse). Ud over dette har 

vi etableret et rytterlys på vesttorvet. Desuden har vi gennemført et arbejde med det formål at tætne 

hallens tag. Taget har været utæt, stort set siden opførelsen. Den afhjælpning, der nu er lavet med 

fugning af de identificerede utætheder samt ændring af ovenlyskonstruktionen håber vi nu har løst 

problemet. 

 

Tak for omsorg og forbøn for skolen og dens elever, lærere, pædagoger, praktisk personale og ledelse. 

 

 

P.b.v. 

Christian Rom Christensen 

https://johsskolen.skoleporten.dk/sp/267987/text/Strategiplan


Beretning for Alme Skole forår 2021   

På Alme skole er vi i skrivende stund 190 elever, til maj starter der en fuld 0 klasse, vi har lige nu familier 

med 4-5 børne, der er interesseret i at starte på skolen, dog gør Corona situationen det vanskeligt at start 

op.  

Det har været et meget mærkeligt år, tålmodigheden, usikkerheden og evnen til at på dage at skulle 

omstille sig til en anden hverdag, også tilbage til næsten normal dag og så til sidst næsten isolation. Det har 

for alle været en turbulent tid. Elever der ikke måtte se sine venner og måtte acceptere at 

fritidsinteresserne lukket ned, hjemme undervisning, i mange hjem og på arbejdspladser talte vi for kort tid 

siden om at begrænse og tælle skærmtid og onlinetid, nu er det den eneste mulighed for at få undervisning 

og se alle sine med studerende.  Specielt fra lære og ledelsens side være et krævende og udfordrende år. 

Det er være dejligt at se den store kreativitet, måde med hensyn til undervisning og for at stadigvæk prøve 

at give en socialt samværs føles os eleverne mange lære har haft. Engagementet har været stort på Alme 

Skole.   

Skolen har indledt et nært samarbejde med Munkeruphus i Gilleleje i forhold til ude-undervisning. Det 

betyder at skolen fremadrettet kan benytte Munkeruppark som undervisningsrum. Samtidig vil vi løbende 

blive tilbudt undervisningsforløb, hvor vores elever kan blive undervist af eksterne gennem Munkeruphus. I 

efteråret er elever i 5-8. kl. i et forløb om flygtninge og migration som kaldes ”Fodflugt”. Det var et meget 

givtigt projekt for elever og lære.   

En af de mange fokusområder er og har været elevernes trivsel, der er mange skuffet børn og unge, med de 

aflyste lejrskoler og udenlandsturer. De manglende muligheder for at være sammen i skolen og i fritiden 

kan være en svært tid for mange elever og give dårlig trivsel, dette er skolen meget opmærksom på, med 

samtaler og mulighed for nødundervisning på skolen.  

Vi har renoveret overetagen på den gamle bygning, ledelse og administration er nu flytte op i de nye 

lokaler, og de gamle rum er blevet til forberedelse plader til lærerne. Renoveringer er sket for meget få 

midler ad vores ny pedel Phillip Due, har stået for hele istandsættelsen med frivillig hjælp.  

Vi var tvunget til at aflyse Alme Julemarked og forsøgt med et forårs marked, der også blev aflyst. Vi ser nu 

frem til at holde Alme Julemarked i 2022.  

Skolen forsøget at arbejde med trivsel blandt eleverne, der kan bl.a. nævnes at Alme Skole er starte i et 

forløb for udskolingen der heder MOT, det er et læringsforløb, som skal styrke elevernes selvforståelse, 

mod og styrke trivslen i kassen. 

Jeg vil gerne tak for den forbøn der omgiver Alme Skole og minde om at I forsat vil huske Alme Skole i Jeres 

forbøn, bed for elever, og særligt for de elever der nu skal til eksamen uden at have være i skole side 

december, for medarbejder, ledelse og for at Gud forsat vil velsigne Alme Skole så vi kan drive kristen 

friskole i Alme, hvor vi kan møde den enkelte elev med en rigtig høj faglighed og vigtigst af alt, kan fortælle 

at vi har en frelser der elsker os så højt at han døde for os og som er den samme, nu som før og til evig tid 

uanset hvordan verden ser ud og hvor mange vi må være sammen med, så ønsker han vores nærvær.  

 

På Bestyrelsens vegne  

Gilleleje d. 07.03.2021 

Jens Dyndegaard 



 
 

Græsted 5. marts 2021 
Årsrapport 2020 – Tværkulturelt arbejde 

Dette er en speciel rapport at skrive. Både fordi det tværkulturelle arbejde i det forgangne år, som så meget 

andet, blev meget anderledes, end vi kunne forudse, og fordi dette er min sidste rapport fra det tværkulturelle 

arbejde i Nordsjælland. 

Jeg vil ikke gå i dybden med alle de ting, der er blevet aflyst eller ikke er blevet planlagt – det tænker jeg også, 

at vi ret hurtigt bliver trætte af at blive mindet om. En af de aktiviteter, der var i gang det meste af året, var 

cykelværkstedet, som efter et par måneders nedlukning åbnede igen i slutningen af maj og havde åbent hele 

efteråret. I gennemsnit var der 2-3 kunder hver gang, der blev repareret 19 cykler og afsat 15 cykler. 

Under forårets nedlukning begyndte jeg at lave nogle korte videoer omkring kristnes møde med islam, som 

ligger på Facebook-gruppen ”Tværkulturelt LM Nordsjælland”. I den forbindelse beskæftigede jeg mig med 

noget forskning, som peger på, at der er flere ting i den traditionelle fortælling om islams oprindelse, som ikke 

stemmer. Det blev et noget mere omfattende studie, end jeg havde regnet med, og var en af årsagerne til, at 

videoprojektet gik i stå. Jeg håber at få tid til at gå videre med det de sidste måneder af min ansættelse. Skulle 

nogen være interesseret i mere information om de problemer, der er med islams traditionelle fortælling, vil jeg 

opfordre til at læse min kronik i Tro & Mission nr. 4 fra 26. februar, og ellers tager jeg gerne en snak om det. 

Når dette er min sidste rapport, er det naturligt at se tilbage over de snart seks år, jeg har været ansat. Fokus var 

fra begyndelsen, at jeg skulle inspirere og hjælpe til, at flere fik opbygget relationer til flygtninge og 

nydanskere fremfor at være den, som alle relationerne blev samlet omkring. Jeg ved om en række LM’ere, der i 

den tid har opbygget relationer. Det har været både spændende, givende, udfordrende og smerteligt. Nogle 

relationer er varige, også på trods af flytninger og store afstande, nogle er gledet ud eller ophørt af forskellige 

grunde. Sådan er vilkårene i menneskelige relationer og ikke mindst, når nogle kommer med voldsomme 

oplevelser i bagagen og lever under pres for at etablere en tilværelse i Danmark. Det positive ved den strategi 

er, at der ikke vil være nogen, som kommer til at opleve et stort svigt i en relation, fordi jeg ikke længere har 

arbejdstid, jeg kan bruge sammen med dem. 

I et tilbageblik er det også naturligt at se på, om noget kunne være gjort anderledes. Jeg tænker, at jeg måske 

skulle have været mindre selvkørende og i højere grad have udfordret afdelingen og de enkelte forsamlinger til 

at forme mine arbejdsopgaver. Min svaghed i den sammenhæng er nok, at jeg ikke er god til at vente på, at 

andre fortæller mig, hvad jeg skal gøre, men selv former mine opgaver, hvis jeg ikke bliver bedt om noget 

konkret. Samtidig ser jeg tilbage på, at man i afdelingen før min ansættelse havde det tværkulturelle som et 

satsningsområde. Jeg sidder lidt med en oplevelse af, at satsningen blev at ansætte en konsulent, uden at man i 

afdelingen eller forsamlingerne gjorde sig så mange tanker om, hvordan man ville bakke op om den satsning. 

Mit håb og min bøn er, at selvom der efter sommer ikke længere vil være en tværkulturel konsulent i 

Nordsjælland eller Østdanmark, så vil der være nogle, som i løbet af den sidste seks år har fået større 

frimodighed og er mere opmærksomme på muligheder for at tage initiativ til og opbygge relationer til de 

flygtninge og nydanskere, vi møder i hverdagen. 

Udfordringer er der nok af. Både til at hjælpe nye (og gamle) kristne ind i et live med Jesus, et 

menighedsfællesskab og en erstatning for de sociale bånd til familie og venner, som kan være brudt. Men også 

til at bede, være medmenneske, hjælpe med praktiske behov, lytte og tale om livet og derigennem være et 

vidnesbyrd for dem, der endnu ikke har fundet livet i Jesus. De tværkulturelle muligheder og udfordringer 

forsvinder ikke, fordi der ikke er ansat en tværkulturel konsulent. 

Claus Kristensen 

Tværkulturel konsulent 



Februar 2021 
 
Beretning for 2020 fra Afdelingsstyrelse for LM, Nordsjællands Afdeling (NA) 

 

Når vi i AS ser tilbage på 2020, står året i høj grad i Coronaens tegn. Stort set alle arrangementer 

blev aflyst eller udsat.  

Først måtte vi udsætte Afdelingsgeneralforsamlingen til efteråret. Det satte os i AS i et dilemma 

vedr. valg til diverse bestyrelser. Vi valgte at bede de personer, som var på valg – både genvalg og 

nyvalg – om at indtræde i deres opgaver. Det var et valg vi i AS i princippet ikke havde mandat til, 

men vi så det som den bedste løsning for alle parter. Og heldigvis bakkede i op om beslutningen 

ved at bekræfte vore valg på den udsatte generalforsamling i efteråret 2020. Tak for det. 

Dernæst måtte vi to gange aflyse et planlagt repræsentantskabsmøde – i efteråret blev det dog i 

reduceret form gennemført elektronisk. 

 

Ligeledes blev Hvidekildestævnet først aflyst – og senere gennemført som en Pinsegudstjeneste i 

Johannesskolens hal. Ligesom både Missionsstævnet og det nye afdelingsarrangement ”Syng, syng, 

syng” blev aflyst. 

 

Eneste gennemførte arrangement var Johannesskolestævnet. Det var til gengæld ualmindelig 

velbesøgt i en fyldt gymnastiksal på Johannesskolen søndag den 1. marts. Arrangementet var 

ændret lidt i sin form, så det appellerede lidt mere bredt til både LM-bagland og til forældre til børn 

på Johannesskolen. Familiekonsulent Kristian Andersen holdt foredrag. 

 

Johannesskolestævnet i 2021 er dog desværre aflyst med baggrund i Corona-restriktionerne – 

ærgerligt, når det nye koncept lige var kommet så godt fra land. 

 

Vi håber derfor på en ny start i 2021 – gerne med afdelingsgeneralforsamlingen som det første. 

 

Afdelingsstyrelsen (AS) består fortsat af Mogens Due Pedersen, Kenneth Engell Nielsen, Finn 

Andersen, Keld Haahr Nielsen (Næstformand) og Bent Enevoldsen (Formand)  

 

I årets løb har AS holdt seks møder – og på flere af møderne har der været gæster på besøg fra 

diverse udvalg under NA. 

 

En af hovedprioriteringerne i AS´s arbejde, har været ansættelse af en afdelingssekretær. I 

skrivende stund er det endnu ikke på plads, men vi arbejder fortsat på sagen. Bl.a. har vi brugt en 

del tid på at få en stillingsbeskrivelse på plads, så vi er helt klar på hvilke opgaver vi vil bruge 

personen til. 

 

På AS vegne 

 

Bent Enevoldsen 
Afdelingsformand 



Årsmødeberetning fra afdelingsmissions konsulenten 

2020 

 

Der var i årets løb planlagt at der skulle afholdes 2 møder for alle lokale missionskonsulenter, hvor 

vi skulle dele erfaringer, givet inspiration til at sætte mission på dagsordenen i de lokale kredse, 

samt opdateret nye lokale missions konsulenter til hvad opgaven kan indebære. 

Det første møde planlagt til den 19. marts blev aflyst efter at der var bebudet lock down. Senere 

fulgte flere aflysninger, og i juni blev der sammen med AS besluttet at aflyse missionsdagen den 

første søndag i oktober måned. 

Vi gennemførte den næste møde fysisk den 27. oktober, med en lille flok, hvor vi talte om, hvordan 

vi kan formidle mission ind til møderne i dagligdagen, samt hvordan det er gået efter at der er åbnet 

lidt op for møderne igen. 

UT har været til et kort møde med AS, hvor vi har drøftet missionsdagens indhold og form, så det 

ikke er så belastende for de kredse der står for arrangementet. 

Der blev også drøftet, hvordan mission kan blive en del af de ugentlige møder, og ikke bare for 

specielt interesserede. I den forbindelse er der lige sket en ændring i strukturen på Industrivænget, 

hvor en person er ansat i en stilling til denne opgave på landsplan bl.a. 

Vi har i den forbindelse talt en del om hvordan vi skal afholde missionsdagen, hvad skal den 

indeholde, nu hvor der også er færre missionærer til at komme og formidle, samt hvordan skal de 

fysiske rammer være. 

Alle både missionærer samt kredse opfordres til at skrive jævnligt til hinanden, og at der også fra 

kredsenes vedkommende kan spilles noget af fra LM’s hjemmeside, eller en hilsen eller episode 

læses op, så nøden for arbejdet, de lokale medarbejdere, missionærerne, og evangeliets udbredelse, 

samt undervisning fortsat har en stor plads i medlemmernes bevidsthed. 

Der er et årligt missionskonsulentmøde for missionskonsulenterne på landsplan, som foregår på 

Industrivænget i begyndelsen af januar, som UT deltog i, til inspiration og videreformidling til de 

lokale kredse. Det er en rigtig god inspirationsdag. 

Udarbejdet af Afdelings missionskonsulent 

 

Merete Sode Mogensen  

Marts 2021 



marts 2021 

Helge Paulsen 

Beretning LMH 2020 
LM Nordsjælland 

 

 
 
 

LMH i en Corona-tid 
Som alle andre steder har LMH’s hverdag i meget høj grad været præget af Corona-situationen 
med nedlukninger og restriktioner i det forgangne år. Og den store udfordring også her har jo 
været, at udmeldingerne kommer med kort varsel og meget ofte med ændringer. Så 
planlægningen har ikke været helt nem.  
Forårsholdet – F20 – blev ramt af det. 73 elever begyndte i januar, fredag den 13. marts måtte 
skolen sende dem hjem på grund af nedlukning. Først den 27. maj kom de retur til skolen efter 
næsten 2½ måneds hjemsendelse. På grund af dette blev sommerhøjskolen 2020 aflyst for at 
give eleverne et par uger ekstra, hvilket de selv havde ønsket.  
Efterårsholdet – E20 – blev på 46 elever, heraf 9 gengangere fra foråret. Efteråret forløb 
planmæssigt, indtil en elev i begyndelsen af december blev testet positiv for Corona og alle kom 
i karantæne en uge, indtil de – heldigvis – negative tests forelå. Så de sidste par uger op til jul 
blev en god afslutning på et elevhold, hvor Guds Ord havde fået lov at gøre sin gerning.  
De økonomiske konsekvenser af Coronaen har kunnet mærkes, men kun i meget begrænset 
omfang på grund af de hjælpepakker, som skolen har fået del i. Og det er lykkedes at gennemføre 
en politik, hvor eleverne ikke er blevet opkrævet skolepenge for de uger, de ikke har været på 
skolen. Og da statsstøtten også har været med hele vejen, så ser regnskabet ud til at ende i et 
lille beskedent overskud. Det må vi være taknemmelige for under de givne omstændigheder.  
Forårsholdet – F21 – hører jo ikke til i denne beretning. Men når vi nu har fat i nedlukningerne, 
så har det desværre også været virkeligheden for opstarten dette år. I skrivende stund er der 
netop sendt besked ud til dette års elever om opstart på mandag den 15. marts. Mere om dette 
næste år… 
On-line tiltag har afløst den fysiske undervisning. Der har været gennemført undervisning ved 
de forskellige lærere i mange af de fag, som har været på skemaet, og der har været holdt 
aftenandagt hver aften ved lærerne på skift. Det er ikke det samme som et fysisk fremmøde, 
men dog alligevel positivt, at det kan lade sig gøre som et alternativt…  
 
Personalesituationen  
Musiklærer Ulrik Buch er efter eget ønske gået ned på 60 % tid og skal den resterende tid arbejde 
med et andet område, han brænder for: familiekonsulent i Blå Kors, Slagelse. Som afløsning for 
ham er ansat Christian Sorth Mogensen, som tidligere har vikarieret for Ulrik. Foreløbig er det 
hele på prøve – så ser vi i løbet af foråret, hvor det bærer henad.  
I køkkenet er  
Køkkenassistent Anette Munk Hansen er fratrådt sin stilling slutningen af året og afløst af 
Annette Hansen.  
 
”Herrens stier er altid godhed og troskab for dem, der holder hans pagt og hans lov”, Sl. 25,10. 
Det er et løfte til os – og det holder, også i denne tid, hvor vi må erkende vores egen skrøbelighed 
og magtesløshed. På det løfte er LMH funderet. Midt i besværlighederne står det stadig som en 
overskrift: Guds nåde – troskab – barmhjertighed.  
Tak for forbøn!  
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Årsberetning 2020 
LM NORDSJÆLLAND 

2020 blev et år som ingen andre. Corona ramte også livet på efterskolen, og eleverne måtte i foråret gå glip 

af 6 ugers efterskolefællesskab og en stortur til Frankrig, ligesom eksamenerne blev aflyst. Alligevel har der 

været meget at glæde sig over, og jeg vil her nævne nogle få highlights. 

I januar var en flok elever i Cambodja på vores årlige missionstur. Foruden de mange oplevelser med en helt 

anden kultur, historie og klima vender eleverne hjem med en nytændt brand for mission i hjertet. Ganske 

mange vælger senere at rejse ud som volontører, og vi glæder os over samarbejdet med LM om denne tur. 

Vores musical, Peter Pan, nåede vi at gennemføre umiddelbart før nedlukningen. Det blev med flere udsolgte 

forestillinger og i alt næsten 2500 begejstrede tilskuere. 

Efter nedlukningen fik vi heldigvis også eleverne tilbage, så vi kunne afslutte skoleåret med manér. Uden 

eksamener, var der plads til at indhente en masse af det tabte på den sociale front, og højdepunktet blev en 

uges telttur på Haderslev Næs Bibelcamping i strålende solskin. 

På papiret lyder Haderslev Næs og Frankrigs Middelhavskyst måske ikke som en fair sammenligning, men 

turen blev et bevis på at fællesskabet først og fremmest lever af relationerne og ikke af destinationerne. Det 

blev en fantastisk tur, og flere af vores gengangere har efterspurgt en gentagelse. Så måske vi har en ny 

tradition undervejs der. 

I august begyndte 77 skønne nye elever på skolen, heriblandt 9 fra Nordsjælland. Det nye elevhold har også 

været mærket af coronaen. Hverken elever eller ansatte har været syge, og hverdagen har på mange måder 

lignet sig selv i efteråret. Men til gengæld har vi måttet aflyse en lang række arrangementer, og har næsten 

ikke kunnet have gæster i huset. I skrivende stund er skolen lukket ned på 10. uge, og det er næsten ubærligt 

for de unge, der må sidde hjemme bag en skærm, i stedet for at være en del af det store nære fællesskab på 

efterskolen. 

Nedlukningen kaster dog også en stor kreativitet af sig. Eleverne har blandt andet udtrykt deres savn til 

skolen gennem hjemmelavede musikvideoer eller ved at bage og levere kage til de ansatte. Modsat har vi fra 

skolens side forsøgt at krydre hverdagen med online aktiviteter som Virtual Reality løb, madlavning med 

vores køkken via Teams, kreative motionsaktiviteter og meget andet. Ikke mindst har vi fortsat holdt 

ugentlige bibeltimer og daglige morgen- og eftermiddagsandagter, og eleverne tropper trofast op til disse. 

Vi glæder os over den fremgang vi har oplevet de senere år på elevfronten, og vi er taknemmelige for den 

opbakning og forbøn vi mærker fra vores bagland i hele landet. Jeg vil frimodigt opfordre til, at I fortsat 

husker os på LME og det kristne efterskolearbejde på alle vores 4 LM-efterskoler i forbøn. 

Bettina Due Jørgensen 



Beretning fra Sædding Efterskole 2020                 

I juni måned afsluttede vi et elevhold med 85 elever, som vi tænker tilbage på med glæde og 

taknemmelighed. Året blev mærket af Corona udfordringen, og hjemsendelsen af eleverne var ikke 

sjov. Heldigvis fik vi lov til at få eleverne tilbage, og vi fik sluttet godt af med elevholdet. Til 

afslutningssamværet vidner flere om, at deres ophold på Sædding har bragt dem tættere på Jesus, og 

det er en stor opmuntring at se hvordan Ordet virker i en elevflok.  

Hen over sommeren er der sket lidt udskiftning i lærerkollegiet. Som ny sproglærer har vi ansat 

endnu en Mads til at varetage undervisningen i engelsk, tysk og kristendom. Han har en bachelor i 

Lingvistik og en kandidat i Medievidenskab. Han har tidligere læst ét semester på 

Menighedsfakultetet, hvorfor der er en interesse for forkyndelse og teologi. 

Til dette skoleår har vi igen kunnet fylde skolen op – vi har indskrevet 84 elever, og glæder os 

meget over det. 

I år skulle vi prøve kræfter med et nyt fag - Ski Extra. Det er et fag for de elever der gerne vil 

udvikle skiløb, men også prøve kræfter med at undervise de andre. Vi havde planer om en lille tur 

til Østrig, men Coronaen fik aflyst den tur. Vi satser på at gennemføre den til næste år. 

”Elsk Rækker mølle” er et andet nyt fag, som sigter efter at hjælpe de mennesker som er i 

nærområdet. Vi kan ikke renovere et helt hus, men vi kan godt hjælpe med at få pudset vinduer, 

eller tømt skraldespande ved den lokale badesø.  

Af hensyn til Corona smitten, så har vi alle eleverne i 

enheder, og vi forsøger at holde god afstand – men det 

er svært! Midt i alt virakken om Corona er det vigtigt 

for os, at vi ikke fanges i en misforstået 

overforsigtighed, hvorfor vi også forsøger at komme så 

tæt på en normal efterskole virkelighed som 

overhovedet muligt. Det er en balancegang som ikke 

altid er helt nem.  

Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at sige tak for forbøn, og tak for medleven i skolens liv.  

Skolens formand for bestyrelsen og forstander. 

Karsten Mouridsen 



Beretning Solgården 2020 
 
Ingen tvivl om at 2020, lige som alle andre steder i samfundet har være en udfordring i efterskoleverdenen. Mange 

elever har måtte leve med, at det år de havde glædet sig til, med fællesskab, rejser mv, væk fra far og mor, ikke blev 

som de havde regnet med. Selv om vi har undgået et Coronaudbrud på solgården indtil nu, har regeringen umuliggjort 

samvær på skolen i lange perioder og alle rejser og udflugter har været aflyst. 

 

Skolens lærer og ledelse har udvist en enorm kreativitet, for at fastholde de unge mennesker i, at de er del af et 

fællesskab - også selv om de ikke er fysisk sammen hele tiden. 

 

Bestyrelsens hovedfokus i 2020 har naturligvis været at få ansat en nye forstander som afløser for Claus Pihl. Heldigvis 

har vi haft Viceforstander Peter Jensen som konstitueret forstander. Han har hele vejen igennem stillet sig til rådighed i 

denne position og givet ro på processen med at finde en ny forstander. 

Ingen tvivl om, at Peter har gjort det utrolig godt, ikke mindst taget i betragtning, at det har været midt i en pandemi. 

Han har fra starten fastholdt, at han befinder sig bedst i rollen som viceforstander og det har vi i bestyrelsen taget til 

efterretning. 

 

Det er derfor med glæde, at vi fra nytår har ansat Søren Andersen som ny forstander. Søren kommer nu fra en 

lederstilling i Blå Kors. Søren og hans familie har tidligere været udsendt som missionærer for LM i Peru og har også 

tidligere været efterskolelærer på Sædding Efterskole. Nu er han klar til at stå i spidsen for Solgården og sammen med 

Peter, bliver det et stærkt og passioneret ledelsesteam. 

 

Nedenstående er skolens beskrivelse af Solgården i tal og i indhold 2020, med fokus på det der har fyldt ud over 

pandemien.  

 

Sikke muligheder 

For mange unge bliver efterskoletiden et af de vigtigste tidspunkter i deres liv. På Solgården får vi i skoleåret 20/21 lov 

til at bruge tid sammen med 74 elever.  Tænk et helt år, hvor fællesskab, oplevelser, Bibel, sport, kreativitet, musik og 

vigtige snakke er noget af det, som livet handler om. Det er fantastisk privilegeret at have de muligheder.  

 

Tid til dig 

På Solgården sker der rigtig meget i dagligdagen, hvor undervisning, sport, dagligstuehygge, valgfag og lækker mad 

bare er nogle af hovedingredienserne. For mange går efterskoletiden rigtig hurtig, så det er vigtigt at bruge tiden på 

det, som er vigtigt. 

Tid til at være menneske  

Tid til at udvikle sig  

Tid til det, der interesserer  

Tid til at møde Jesus 

Vi ønsker på Solgården, at hver eneste elev, må opleve, at der er tid til dem. Sådan rigtig tid – tid til en snak, tid til 

omsorg, tid til… Vi vil, at der er tid til det vigtigste midt i en hverdag, hvor der sker en masse… 

 

20 år med bibellinje 

På Solgården kan vores unikke bibellinje fejre 20-års jubilæum. Vi er faktisk stolte af vores Bibellinje, hvor elever 

gennem alle årene har fået et dybt og unikt kendskab til Bibelen, der har været med til at gøre dem klar til en tjeneste i 

en børneklub, juniorklub eller i en menighed efter deres efterskoletid. Hertil kommer, at eleverne har fået et helt særligt 

fokus på Israel gennem en unik rejse til Bibelens land. Her er de bibelske beretninger i den grad kommet til live. 

Bibellinjen har gennem årene fulgt med tiden og fundet ny inspiration – men målet er det samme, at skabe kærlighed til 

Bibelen og opmuntre eleverne fri til at tjene. 

 

Rammer og aktiviteter 

I tidens løb er der løbende sket nye ting på Solgården. Til dette skoleår har vi fået shinet vores spisesal op, hvilket vi er 

rigtig glade for. I det hele taget oplever vi, at eleverne er virkelig glade for de nye områder, som gennem årene er 

kommet på Solgården – ikke mindst den hyggelige dagligstue, mødesalsområdet, biografen og de to haller.  

 

At have to haller giver mange muligheder for eleverne til at dyrke sport, som for manges vedkommende er en vigtig del 

af hverdagen. Vi holder fokus på fodbold, volleyball og badminton – men eleverne kan også vælge sportsfag som 

springgymnastik, krop og bevægelse, løb, fitness og en masse blandet sport. Der er næste altid i gang i sporten i 

hallerne. Hertil kommer, at eleverne har fri adgang til den lokale svømmehal, hvilket er noget mange benytter sig af.  



 

Et af områderne, hvor der altid er mange mennesker, er i dagligstuen og tilhørende aktivitetsområde. Der spilles 

masser af brætspil, hyggesnakkes og så er der næsten altid nogen, som spiller rundt-om-bordet ved bordtennisbordet. 

Dagligstuen er mobilfri og det er en dejlig oase for eleverne at koble af i.  

 

Den bedste start på dagen 

Mad er vigtig for at vi kan fungere ikke mindst, når man er ung. Op til dette skoleår har Solgårdens køkken haft fokus 

på at give eleverne ”Den bedste start på dagen”. Det har eleverne taget vældig godt imod, da køkkenet står klar med 

forskellige og varierede ting til morgenmad.  

 

Tid til Jesus 

Lige siden skolens start i 1978 har det været skolens vigtigste mål, at eleverne skal møde Jesus, som deres frelser og 

herre. Det er det stadig i dag. Vi vil, at der midt i en travl og energifyldt efterskolehverdag skal være tid og ro til det 

vigtigste. Flere gange hver dag bliver Guds ord åbnet for eleverne ved andagter, lovsangsaftner og i fællestimer. Men 

troen kan vi ikke skabe, vi kan lave rammerne, men Helligånden må virke. Derfor vil vi gerne opfordre hele baglandet 

om at bede for Solgården og de øvrige efterskoler – at vi må få lov til at pege på Jesus for den enkelte elev. 

 

På vegne af Efterskolen Solgården 

 

Det er med glæde og tak til Gud, at vi allerede nu kan se, at skolen ledelsesmæssigt fungere og at der ser ud til at 

skoleåret 21/22 bliver godt fyldt op. 

 

Takket være regeringens håndsrækning til efterskoler har Solgården ikke lidt økonomisk tab i forbindelse med 

pandemien. 

 

Vi takker Gud for, at vi fortsat må drive kristne efterskoler og fordi vi nu har fået en ny forstander. 

I skrivende stund er eleverne tilbage igen. Udfordret af hyppige test, men dog sammen. 

 

Vær med til at bede om, at eleverne må se Jesus som lys i deres liv og leve med det i deres hjerte. 

 

Mette Skovbjerg 

 

 

 



Beretning Stubbekøbing Efterskole 2020 
 

Forstander Martin Paulsen skriver: 

At drive efterskole med corona restriktioner er udfordrende for os i dagligdagen. Meget af det, der 

har været kendetegnende for efterskoleliv, er nu blevet ændret eller omfattet af samværsregnet. På 

trods af, at vi nu skal gøre mange ting anderledes end vi plejer, så oplever vi godt humør og god 

stemning hos eleverne. Det forhøjede hygiejneniveau stiller store krav til vores elevmålgruppe. 

 

For bestyrelsen har forstanderskiftet fyldt meget i dagsordenen i 2020.  

Marianne og Ivan Jakobsen opsagde deres stilling som forstanderpar med fratrædelse sommer 2020. 

 

Marianne og Ivans engagement som forstanderpar, har været enestående og vi skylder dem stor tak 

for deres år på skolen. Det glæder os derfor, at Marianne har valgt at søge fortsat ansættelse på 

skolen. 

 

Som det formodentlig er kendt i afdelingen, kunne vi i bestyrelse, i foråret 2020, ansætte Martin 

Paulsen som forstander for Stubbekøbing efterskole. Martin kommer fra en stilling som leder af en 

daginstitution i Nordsjælland. Han har en kandidatgrad i pædagogik og er gift med Cecilie, der er 

uddannet pædagog. Cecilie er ansat i en deltidsstilling på skolen. Parret har to børn , Bella og Rosa. 

 

Ivan sagde ja til at være mentor for Martin, for at introducere ham til den hverdag, der er på en 

specialefterskole, hvor ikke blot det pædagogiske og ledelsesmæssige, men også det administrative 

er meget anderledes end i en normal kommunal daginstitution. 

 

Parallelt med Martins ansættelse, har vi forberedt ansættelse af en viceforstander. Stillingen har 

været opslået, uden at vi har modtaget ansøgere, der har været kvalificeret. 

 

Dette fylder naturligvis meget, da den support som Ivan har bibragt og som til dels også udfylder 

denne position, stopper pr. 1. maj, hvor han tiltræder en ny stilling. 

 

Vi forbereder pt. et fornyet opslag af stillingen.  

Vi vil bede jer, som bagland, være opmærksom på dette. Har I kendskab til personer, I mener er 

egnede, så sig det gerne til undertegnede eller mail til Martin på Skolen, så vil vi tage kontakt. 

 

I Skoleåret 19/20 var der et elevhold på 43 elever. Det igangværende skoleår har pt. ca. 50 elever. 

Eleverne er fordelt på fire klasser med meget forskellig fagligt niveau. Det er nu tredje år, at vi har 

en klasse, hvor vi tilbyder afgangsprøve i dansk og matematik. Det oplever vi som er godt tilbud. 

 

Vi har fortsat meget få elever fra vores eget bagland. Dette bliver til stadighed vendt i bestyrelse, da 

vi gerne så flere elever, der kommer fra et kristent hjem.  

 

2020 har været byggeår. Vi har flyttet klasselokaler (Der er i flytbare pavilloner) for at gøre plads til 

en ny værelsesbygning. 

I begyndelsen af december 2020 var 13 dobbeltværelse og to enkeltværelser, alle med eget bad og 

toilet, klar, til at eleverne kunne flytte ind. På grund af corona er dette dog ikke sket endnu. Men 

eleverne står på spring, så snart Mette Frederiksen siger ”go”. 

Der ligger planer for yderligere bygninger, med nye undervisningslokaler og en multihal. For at 

realisere disse skal der søges midler fra fonde.  

 



I skrivende stund, er der kun 5 elever på skolen, som har et særligt behov for at være der. 

 

Vi håber, at vi senere på året kan åbne skolen op for en samling, hvor vi kan sige ordentligt farvel til 

Ivan og velkommen til Martin og hvor vi kan vise de nye værelser. 

Når Danmark åbner op, skal I alle vide, at I er velkomne til at kigge forbi skolen. 

 

At sidde i Stubbekøbing Efterskoles bestyrelses er et stort privilegium. Det er et sted med så mange 

ildsjæle, der kæmper for unge mennesker med helt særlige udfordringer. Kæmper for at de skal 

kunne få et værdigt liv og et liv med Jesus. 

Stubbekøbing efterskole er, efter min opfattelse, én af LM´s største missionsmarker. 

 

Det er mit håb, at I vil være med til at gøre stedet kendt for såvel potentielle elever som lærer, og at 

I vil tage imod Martins opfordring, til sidst i hans beretning, der til dels har været grundlag for 

denne: 

 

Stubbekøbing Efterskole er socialpædagogisk sted og det pædagogiske arbejde fylder, helt 

naturligt, meget i det daglige arbejde. Men Stubbekøbing er også en platform for mission. Vi 

ønsker, at nå eleverne med budskabet om Jesus. Det mål er, indimellem, et hårdt arbejde, som 

kræver meget idérigdom og vedholdenhed fra medarbejdernes side. Tak om I vil være med til at 

bede for denne vigtige opgave. 

 

      Mette Skovbjerg 

 

 



 

 

Beretning 2020 – Lumi Genbrug, Hillerød 

Siden sidste beretning har meget været anderledes i Lumi. Forårets nedlukning i 2020 satte sit præg 

på vores butikker. Da vi åbnede igen midt i maj valgte vi at åbne i tidsrummet kl. 13.00 – 17.00, 

dels pga. af medarbejdernes helbred, og hensynet til vores kunder. Denne åbningstid har vi fastholdt 

indtil vi igen måtte lukke ned i december. Den kortere åbningstid kan mærkes økonomisk. Men vi 

har trods restriktioner haft en god tid, hvor der er blevet arbejdet grundigt med salg, sortering og 

afhentning af varer. Dertil kommer, at vi har kunnet fastholde et fornuftigt økonomisk fundament. 

Cafeen, som ellers er et godt aktiv for os, med gæster og gode snakke har ligget underdrejet i flere 

omgange, det er et menneskeligt tab, som vi håber snart kan ændres. 

I efteråret nærmere sagt d. 1. september sagde vi farvel til vores mangeårige butiksleder, Anne 

Marie Pedersen, som har været leder gennem alle årene lige fra 2011, hvor Lumi startede. Til vores 

grillfest på Hvidekilde i august sagde jeg til hende: ”Med sikker hånd har du været med i Lumis 

opstart og ført butikken til, hvad den er i dag”. Tak for det. Et kæmpe arbejde er gjort, og det er vi 

ansvarlige for at fortsætte. Et skifte fører for det meste til nye tider. Der er lavet en ny struktur, hvor 

dagliglederne har mere ansvar, og jeg selv er butiksleder i et team. Det fungerer godt, og de fleste 

har nu vænnet sig til nye tider. 

Vi har haft den glæde, at nye medarbejdere er kommet til, det er fantastisk. Med optimisme og 

glæde venter vi på, at alle vore medarbejdere kan komme tilbage. Det kan ske, når vaccinationerne 

er fuldført og Covid-19 er på tilbagetog. Det giver håb og tro for fremtiden. 

Til juni har Lumi i Hillerød eksisteret i 10 år, og det vil vi fejre, coronaen til trods.  

D. 1. marts slog vi igen dørene op, og det er spændende hvordan salget vil være i den nuværende 

forsigtige åbning. 

Det er vores håb i bestyrelsen, at vi fortsat kan gøre en aktiv indsats til gavn for LM`s økonomi og 

til gavn for vore medarbejdere, der synes at trives med et medarbejderfællesskab – de fleste som 

seniorer.  

Vi er fortsat afhængige af forbøn, medleven og omtale og i, at vi fremover også vil modtage ”gode, 

brugte ting”. De gode brugte ting vi afhenter, kan nu foretages fra en ny bil, indkøbt og stillet til 

rådighed af LM. 

Bedste hilsen 

Ulla Rejkjær 

formand  

 

 



Beretning fra LUMI Genbrug Gilleleje 2020 

Vi er meget taknemmelige for, at vi på trods af corona-nedlukningen i foråret og henover julen i 

2020 har kunnet sende 390.000 kr. til international mission ud af en omsætning på 582.700, hvilket 

er det næsthøjeste beløb i hele butikkens levetid. Det skyldes i høj grad rejserestriktionerne, som fik 

mange til at bruge deres feriebudget i det danske sommerland. 

Selvom vi måtte undvære nogle af vore mest sårbare medarbejdere og måtte holde lukket mandage, 

har vi haft flere kunder indenfor og pengene har siddet løsere. Vi har heller ikke manglet varer. Det 

øgede salg af især sommerhuse har givet flere flytninger med anskaffelse af nyt, og derfor flere 

overflødige møbler, køkkentøj osv. til os. Andre har benyttet hjemmedagene til at få ryddet op og 

har begavet os med det kasserede. 

 

Butikken ligger stadig på Østergade 2 og vort fjernlager kvit og frit hos Hans Erik Larsen i Holt, 

hvor møbelsalget er åbent den første lørdag i hver måned eller efter ”phone & collect” princippet. 

 

Heldigvis har vi haft tilgang af nye medarbejdere – flere er fortsat meget velkomne! 

Vor butiksleder gennem næsten alle årene, Ulla Larsen, valgte sidste sommer at blive menig. 

Vi skylder hende stor tak for pionerånd og udholdenhed i opgaven. 

Nu butiksleder er Karna Larsen, der efterlader en tom plads i bestyrelsen, som snarest bør besættes. 

Lederteamet består af Karen Schødt Jørgensen, Peter Jørgensen og Søs Hjort-Jensen, som er 

medarbejderrepræsentant og medlem af bestyrelsen sammen med undertegnede. 

 

Kaj Nielsen (formand)  
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