Kære medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling tirsdag den 5. april kl. 19.00 i Bethania, Helsingørsgade
32, Hillerød
Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt bruger en aften til at blive informeret om LM’s
arbejde lokalt, på landsplan og internationalt.
På afdelingsstyrelsens vegne
Bent Enevoldsen
afdelingsformand
oOo
Velkomst v. afdelingsformanden.
Indledning og orientering fra LM Bethania ved fmd. Torben Thorngreen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Præsentation af og forbøn for nye prædikanter
3. Beretninger om LM’s arbejde lokalt og på landsplan:
a. Nordsjællands Afdeling ved Bent Enevoldsen
b. Lejrudvalget v/ Simon Bruun
c. HvideKilde v/ Birger Sode-Larsen
d. Johannesskolen v/ Christian Rom Christensen
e. Alme Skole v/ Jens Dyndegaard
f. International mission v/ Merete Mogensen
g. LMH v/ Mette Skovbjerg
h. Løgumkloster Efterskole v/ Bettina Due Jørgensen
i. Sædding Efterskole v/ Karsten Mouridsen
j. Solgården Efterskole v/ Birgitte Bernhard
k. Stubbekøbing Efterskole v/ Mette Skovbjerg
l. LUMI genbrug Hillerød v/ Ulla Rejkjær
m. LUMI genbrug Gilleleje v/ Kaj Nielsen
4. Godkendelse af regnskaber
a. Afdelingen
b. Hvidekilde
5. Johannesskolens regnskab til orientering
6. Valg af revisorer og repræsentanter til diverse styrelser
7. Drøftelse af arbejdet i afdelingen
8. Eventuelt
Afslutning ved dirigenten.

Februar 2022

Beretning fra Lejrudvalget 2021
Lejrsæsonen 2021 begyndte med 2 aflyste påskelejre, som i 2020, pga. Corona.
Super ærgerligt, da lejrene traditionelt er fyldt op med glade deltagere og når der er ledere, der
havde glædet sig ekstra meget efter aflysningerne i 2020.
Til gengæld blev alle 6 sommerlejre gennemført med i alt 223 lejrdeltagere.
De 2 efterårslejre blev gennemført med i alt 74 lejrdeltagere.
Det gav i alt 297 lejrdeltagere i 2021. Det er ikke rekord, men med 2 aflyste påskelejre (100+
deltagere) og et gennemsnit på ca. 450 i årene før Corona, så synes vi, at det er et flot antal
lejrdeltagere.
Rigtig mange hænder har været i gang mht. afvikling af lejrene på vores fantastiske HvideKilde.
Tak til alle, der er med til at gøre det muligt og ikke mindst til alle de engagerede lejrledere, der
gør det super godt.
Sommeren 2021 var begyndelsen for vores nye køkkenkoordinator.
Ellen Esmarch koordinerede med alle lejrene og hjalp dem, der havde brug for det, med
planlægning, indkøb og madlavning.
Dette er taget rigtig godt imod af lejrlederne og tak til Ellen for den gode indsats.
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 sidder vi Anita Vendelbo, Elin Maymann, Mathias Bastrup Kure og undertegnede –
og der er plads til flere.

På vegne af LM Nordsjællands lejrudvalg
Simon Bruun

Februar 2022
Beretning for 2021 fra Afdelingsstyrelse for LM, Nordsjællands Afdeling (NA)
2021 blev endnu et corona-år – men også et år med flere spændende tiltag.
Hvidekilde kunne i august 2021 fejre 25-års jubilæum – og tænk hvilken forandring der er sket
med stedet i disse år. Jubilæumsdagen var velbesøgt – og mange udtrykker stor glæde og
taknemmelighed over stedet – og ikke mindst det arbejde der udgår derfra. Stor tak til jer, som
står i arbejdet deroppe – både praktiske opgaver men også lejrledere. I 2022 vendes tilbage til det
mere traditionelle Hvidekildestævne Pinsedag, den 5. juni 2022.
2021 blev også året hvor ”Syng, syng, syng” blev afholdt for første gang. Lovsangsbandet fra VejbyTisvilde stod for arrangementet, som var både velbesøgt og særdeles vellykket. Et lignende
arrangement afholdes 30. oktober 2022 i LMH´s mødesal.
Når dette læses har der også være afholdt Johannesskolestævne igen. For et par år siden ændrede
vi konceptet så det appellerede mere til elevernes forældre – og ikke kun til os missionsfolk.
Denne gang holdt landsleder i Kristens Pædagogisk Institut, Hanne Terp Legarth, foredrag over
emnet: ”Barn i påbudskulturen/Barn, skab dig selv” – desuden information om skolen og dens
hverdag.
Det blev også i 2021 at afdelingen igen fik en afdelingssekretær, da Jens Peter Rejkjær fra 1.
november blev ansat. Jens Peter er kendt med LM´s organisation og arbejde og har derfor kunnet
tage fat fra dag ét. Og han har da også allerede sat sine fodaftryk på en rigtig fin måde. Bl.a. er
første nummer af afdelingens nyhedsbrev udsendt. Jens Peter er – i samarbejde med
afdelingsstyrelsen – i fuld gang med nye initiativer til hvordan vi kan gøre LM´s arbejde i
Nordsjælland kendt og attraktivt for både gamle og unge.
Med den nye afdelingsstruktur holder vi årligt to repræsentantskabsmøder. Det er møder, hvor
alle kredse samt frimenigheden er repræsenteret. På forårsmødet vælges afdelingsstyrelsen.
Møderne er til gensidig inspiration og ofte har vi gæster, som kan sætte fokus på et bestemt
område. I efteråret havde vi besøg af et ungt par, Josefine og Simon Wraae, som gav os et godt
indblik i, hvad unge forventer af deres menighed og hvor de har mulighed for at bidrage. Det blev
et meget inspirerende møde som også satte tanker i gang om fremtidens LM i Nordsjælland.
På næste repræsentantskabsmøde vil der være fokus på børne- og ungdomsarbejdet og vore
børne- og teenkonsulenter vil holde et oplæg til drøftelse.
Afdelingsstyrelsen (AS) består fortsat af Mogens Due Pedersen, Kenneth Engell Nielsen, Finn
Andersen, Keld Haahr Nielsen (Næstformand) og Bent Enevoldsen (Formand). Desuden deltager
afdelingssekretær Jens Peter Rejkjær i møderne.
I årets løb har AS holdt otte møder – og på flere af møderne har der været gæster på besøg fra
diverse udvalg under NA.

På AS vegne
Bent Enevoldsen
Afdelingsformand

Beretning Lumi genbrug – Hillerød
Året 2021 har været et mærkeligt år for de fleste - også for os i Lumi. Det startede med nedlukning i 2
måneder, men året som helhed var præget af Corona. Det betød, at nogle medarbejdere var betænkelige
ved at være på vagt i butikken, men når det er sagt, har vi fået i rigeligt mål. Herren vor Gud har sørget for
os. Året blev et år, der økonomisk sprængte alle rammer. Genbrugsbutikkerne i Danmark har samlet set
afleveret ca. 11 millioner kr. til LM, og Lumi Genbrug i Hillerød har kunnet sende 1.000.000 kr. til LM. Helt
fantastisk!
Kunderne strømmede til hos os, da det igen var muligt at gå i byen for at købe ting og sager. Hvorfor mon
de kom til vores butik? Der er flere grunde til det. Vi har to pæne butikker, med gode varer, og vi får
løbende varer, som vi kan bruge. Men genbrug er også i øjeblikket en trend, der hitter. Klimasituationen
har bevirket, at mange er mere bevidste om, at ting ikke bør kasseres, men genbruges.
Genbrug kan opleves som en slags byttecentral, hvor man kan give aflagte ting for derefter at købe billigt af
ting, man i stedet ønsker. Vi oplever en større bevidsthed om resurseforbruget. Men vi er afhængige af vort
varesortiment.
Vores medarbejdere er trofaste og ihærdige. Der kan gå sport i, at opnå et godt resultat for dagen. Genbrug
er også et sted, hvor sociale behov tilfredsstilles. Når man ikke længere er på arbejdsmarkedet er det fint,
at man en dag om ugen mødes med andre i et arbejdsfællesskab, der ud over arbejdet, også giver mening.
I cafeen kommer der mange stamgæster, der i tillæg til kaffe og kage får en snak, et pusterum, eller en
oplevelse. Det er vældig værdifuldt. For nogle ældre mennesker er det dagens højdepunkt, fordi deres
helbred ikke længere giver mulighed for så mange andre gøremål. På bordene i cafeen ligger Tro og Mission
og andre tilbud om at være med til kristne arrangementer. For nylig kom en mand og spurgte, om han
kunne få Tro og Mission - for som han sagde: ”Jeg kommer her for at få bladet.” Genbrugsarbejdet er langt
mere end blot tørre tal på bundlinjen!
Gud bruger mange veje for at mennesker skal høre om ham. Lad os være redskaber i denne tjeneste.
Vort ønske for fremtiden er, at mennesker må møde Guds omsorg og kærlighed gennem genbrugsarbejdet.
Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de
vandrer uden at udmattes. (Es. 40.31)

Ulla Rejkjær
Formand

Beretning for Alme Skole skoleåret 2021-22
På Alme skole er vi i skrivende stund 187 elever, til maj starter der en 0 klasse med på nuværende 14 ny
elever. Der er kommet tre nye unge lærer/pædagoger til i det sidste år og jeg oplever at vi har en god og
stabil skole i Alme, med en meget engageret medarbejdergruppe.
Det har været et meget mærkeligt år, tålmodigheden, usikkerheden og evnen til at skulle omstille sig til en
anden hverdag hurtig også tilbage til næsten normal dag og så til sidst næsten isolation og tilbage igen. Har
for nogle været meget hårdt både for lære men specielt for nogle elever har isolationen været svær. VI har
på Alme Skole startet en indsats i de forskellige klasser for at få de elever der psykisk har haft det svært til
at blive styrket og hjælpe dem ind en den gode hverdag. Og der er fokus på at i klasserne at lave
arrangementer med elever og forældre som styrker fællesskabet.
Det har også været dejligt at se den store kreativitet, måde med hensyn til undervisning og der har været
gode ideer og nye måder gøre ting på der giver mulighed for at prøve nye indlærings muligheder af.
Skolen har som nævnt tidligere indledt et nært samarbejde med Munkeruphus i Gilleleje i forhold til udeundervisning. Det betyder at skolen har bidraget med en pavillon / skuer der fremadrettet kan benytte af
alle skoleklasser på Alme.
Vi har i bestyrelsen besluttet af opsætte solceller på Hallens tag og dette vil give skolen en pæn besparelse
de kommende år, specielt i forbindelse med de nye varmpumper der blev opsat for 3 år siden spar vi en
stor del af elregningen. Og dette er med en det ønske vi har at gøre skolen grønnere.
Vi var tvunget til at aflyse Alme Julemarked i 2020, Men nu glæder vi os til at kunne byde velkommen til
Alme efterårs marked. Så lørdag d. 5. november afholder vi efterårsmarked på Almeskole. Vi har bevidst
lagt datoen lidt tidligere for at undgå en eventuel nedlukning. Vi vil frem over igen lægge Market tættere på
Jule og gøre det til Julemarked igen.
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, 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 var villig til at give sig selv som sonoffer for hver
eneste af os.

På Bestyrelsens vegne
Gilleleje d. 01.03.2022
Jens Dyndegaard

Beretning fra LUMI Genbrug Gilleleje 2022
2021 blev endnu et år med covid-19 og restriktioner. Alligevel blev det et år med det bedste
resultat nogensinde med en omsætning på 642.169 kr. og 492.500 til international mission. Det er
vi meget taknemmelige for. Rejserestriktionerne har ligesom i 2020 sendt mange indenlandske
turister til vores by, samtidig med at genbrug generelt er blevet et hit både mht. at donere og
købe det, der er too good to go.
Butikken ligger stadig på Østergade 2 og er åben tirsdag til fredag 13-17 og lørdag 10-12. Vi har
altså lukket mandag, som vi bruger til vareopsætning mm. Vi har fortsat 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.
Vi har en dedikeret medarbejderflok med en imponerende gennemsnitsalder. Nogle har af
forståelige årsager valgt at stoppe i butikken uden dog nødvendigvis at stoppe med andre LUMIopgaver som sortering og prissætning af varer. Derfor er nye medarbejdere fortsat mere end
velkomne!
Butiksleder er fortsat Karna Larsen. Lederteamet består udover hende af Karen Schødt Jørgensen,
Peter Jørgensen og Søs Hjort-Jensen, som er medarbejderrepræsentant og medlem af bestyrelsen
sammen med Else Madsen og undertegnede.
Kaj Nielsen (formand)

Beretning fra Solgården 2022
Sikke muligheder
Livet er fyldt med muligheder. Det gælder ikke mindst, når det gælder efterskoletiden på
Solgården. Det er en tid, hvor unge i den grad kan få lov til at udvikle sig sammen med
jævnaldrende i en tryg ramme. Et år hvor fællesskab, oplevelser, bibel, sport, kreativitet, musik og
vigtige snakke er noget af det som året handler om. Et år hvor der særligt i år er fokus på begrebet
tid – for det er noget af det vigtigste vi kan give hinanden.
På Solgården er der i år 83 elever. Heraf kommer de 24 elever øst for Storebælt – heraf 9 fra
Nordsjælland. Det er rart når man her fra Nordsjælland sender sit barn til Vestjylland, at der er
nogle at rejse sammen med.
Velkommen til Søren Andersen og en række nye medarbejdere
I januar kunne vi byde velkommen til Søren Andersen som ny forstander, og med ham ved roret er
Solgården i trygge hænder. Visionen er klar; eleverne skal lære Jesus at kende og få det bedste år i
deres liv. Til dette skoleår er der også kommet flere nye kræfter til i lærerflokken, hvor bl.a. to
tidligere volontører er vendt tilbage som lærere. Det giver bare en rigtig god energi at få nye
mennesker ind på skolen – der opstår nye ideer, nye fag og spændende udvikling!
Kristen efterskole – vores kerneopgave.
Helt i tråd med vores værdigrundlag er Solgården først og fremmest en kristen efterskole. På
Solgården har vi vores helt særlige Bibellinje, hvor discipelskab, bibelundervisning og ikke mindst
en unik studietur til Israel giver troen gode levevilkår for eleverne.
Som en nyskabelse indgik vi lige inden sommerferien en aftale om at blive ”nærkontaktefterskole” for LM’s nye missionærfamilie, Mia og Johannes Jensen, der med deres familie er rejst
til Cambodia. Vi ønsker at mission skal blive en naturlig del af eleveres hverdag. I den forbindelse
arbejdes der med et nyt projekt hvor en ”hand-on missionsrejse” bliver en reel mulighed for
eleverne at vælge fra det kommende skoleår 2022/2023
Rejser
På Solgården kan vi virkelig godt li’ at rejse ud i verden og få nye oplevelser med hjem. Vi har en
fælles skitur til Østrig, en europatur til en europæisk storby. Hertil kommer at vi er en del af et EUstøttet udvekslingsprojekt, hvor vi sammen med fire skoler fra Europa arbejder med et fælles
projekt om unge og medier.
I år måtte skituren pga corona rykkes – men den blev heldigvis gennemført i uge 8. Israelsturen er
også rykket, og om alt går vel rejser Solgården afsted sidst i marts måned.
Sport, musik og det kreative
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ønsker at være en efterskole, hvor sport, musik og de
kreative valgfag har høj prioritet. Med to haller, gode fitnessfaciliteter, og en trimmet fodboldbane

har vi gennem de sidste år haft et øget fokus på sporten. Mange elever elsker at dyrke sport med
deres venner og på Solgården er faciliteterne i top. Det er især fodbold, volleyball og badminton,
der er omdrejningspunkterne.
Til næste skoleår vil der stå en ny kunstgræsbane og paddle tennis bane klar.
På musiksiden har vi flere bands, kor og valgfag omkring lovsang og jazz. Vores musikelever spiller
også en særlig rolle, når vi byder gæster indenfor til Young Praise, årets musical og ikke mindst, når
de står for lovsang om fredagen.
På den kreative side kan eleverne boltre sig med fagene kreative værksted, billedkunst, keramik,
smykker, glaskunst og syning.
Nye elevers dag
Den 22. april er der nye elevers dag. Der er stadig ledige pladser til kommende skoleår, så kender I
nogle så prik dem gerne på skulderen.
Tak for forbøn
Vi ønsker at de unge skal finde ind i et godt kristent fællesskab. Vi ønsker hver dag at skabe de
bedste rammer for det. Tak for forbøn for efterskolen Solgården.

Birgitte Bernhard

Beretning fra Sædding Efterskole
I juni måned afsluttede vi et skønt elevhold, som har været udfordret af aflysninger og en længere
nedlukning i januar og februar. På trods af udfordringerne med Corona, kunne vi alligevel se
tilbage på et skønt år på Sædding. Der var opstået venskaber og stærke relationer, og vi kunne se
tilbage på mange gode og dejlige oplevelser. I løbet af året er der blevet lyttet godt til andagterne,
og der har været gode spørgsmål til kristentroen og bibelen.
Hen over sommeren er der sket lidt udskiftning i lærerkollegiet. Vi har ansat to nye unge
mennesker til at være unglærer på skolen. De hedder Benjamin Overby og Silje Soppeland.
Benjamin er fra Slagelse og er vokset op på et soldaterhjem. Silje er mere lokal – Videbæk, og
tidligere elev på Sædding. Vi glæder os over at de vil være med, og over den energi de bringer ind
på skolen.
Derudover har vi ansat en ny lærer som skal undervise i de naturvidenskabelige fag +
springgymnastik, motorlære og markfræs. Han hedder Mads Eriksen, og kommer oprindeligt fra
Skærbæk i Sønderjylland. Han nyuddannet fra seminariet i København, men har allerede stor
erfaring med efterskolelivet i form af studiejobs – KK, og en volontøransættelse. Med andre ord –
Mads er en vaskeægte efterskolelærer, og vi glæder os til at se hvordan han kommer til at præge
skolen i årene der kommer.
Louise Mukai Hauge er kommet i lykkelige omstændigheder, hvorfor hun fra 1. august er gået på
barsel. Det er meget dejligt, men vi kommer også til at savne hendes gode indsats i året der
kommer – godt at hun påtænker at vende tilbage i skoleåret 21/22
Til dette skoleår har vi fyldt skolen op – vi har indskrevet 88 elever, og glæder os meget over det.
Eleverne er faldet rigtigt godt til, og i skrivende stund er vi lige vendt hjem fra en skøn skitur, hvor
alle fik lært at stå på ski. Inden jul var vi afsted med vores Ski-ekstra hold til Åre, og det er et nyt
fag som viste sig bæredygtigt, og det er meget dejligt. I de sidste år har vi kørt lidt markfræs i
gamle biler på marken ved siden af skolen. Mads Eriksen har overtaget faget, og med hans indgang
er der blevet pustet nyt liv i vores værksteder. Der bliver bygget om, og renoveret særligt i
motorlærer, men også træsløjd har fået nyt liv. Vi glæder os meget over at den dimension har fået
et større fokus.
I juni måned startede vi et stort projekt med at få renoveret vores køkken. Det gamle køkken har
tjent os godt siden 1974, hvorfor det også var tiltrængt at få det lokale opdateret. Det har været
en stor omgang, og glæden var enorm da vi for alvor tog køkkenet i brug i midten af oktober.
Vi vil gerne slutte denne hilsen af med at sige tak for forbøn, og tak for medleven i skolens liv.
Frank Madsen formand for bestyrelsen og forstander Mads Koefoed-Hessellund.

BERETNING STUBBEKØBING EFTERSKOLE marts 2022
At sidde i Stubbekøbing Efterskoles bestyrelses er fortsat 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.
I Skoleåret 20/21 var der et elevhold på 47 elever. Det igangværende skoleår har pt. 51 elever (fuld skole).
I begyndelsen af skoleåret 2021/22 har der været en introlejrskole på Sildestruplejren, som bød på smukt
sensommervejr, og flere benyttede lejligheden til at kaste sig i bølgerne ved stranden i Sildestrup.
Denne introlejrskole giver noget særligt til både elever og lærere. Her tages eleverne ud af skolens trygge
kontekst, og de er sammen om aktiviteter og underholdning døgnet rundt. Turen ryster eleverne sammen, og
de ansatte får et bedre indblik i elevernes verden og lærer dem bedre at kende.
I november blev skolen ramt af det første Corona-udbrud, hvor både lærere og elever blev ramt. Valget blev
at opfordre forældrene til at holde deres børn hjemme i en uge, hvilket stoppede den videre smittespredning.
I løbet af foråret blev den nye værelsesfløj taget i brug, til stor glæde for eleverne. Det er vores opfattelse at
de nye værelser kan have en positiv effekt på elevtilgangen. Der er fortsat planer om yderligere byggeri af
undervisningslokaler og en lille multihal.
Det er bestyrelsens ønske at styrke skolens ledelse med en viceskoleleder. Der blev ansat én lige før
sommerferien 2021, som dog valgte at sige op efter kun få ugers ansættelse.
Skolens ledelsen er nu styrket ved at ændre Miriam Sode Larsen ansættelse, så hun nu er blevet
afdelingsleder og vejleder, og derfor har en del af sin tid på skolens kontor. En løsning der er rigtig god for
nu.
Der har været et par lærerstillinger slået op, og det må konstateres, at det stadigvæk er en udfordring at
tiltrække lærer- eller pædagoguddannede, som deler skolens værdigrundlag.
Vi har dog haft den glæde at Thomas Højgård Jensen er blevet ansat som lærer på skolen og han med
familie er flyttet fra Hillerød til Stubbekøbing efter nytår 2022.
LM’s øvrige efterskoler oplever en god interesse for deres skoler som arbejdsplads, men det er ikke noget,
der endnu kan mærkes på STE. Det kan være en udfordring at tiltrække medarbejdere, hvis der er krav om
kristen friskole, store menigheder og et kæmpe socialt netværk.
På STE er behovet for kristne medarbejdere kæmpestort. Mange af eleverne har aldrig haft en relation til
kristne, før de kommer til Stubbekøbing. Mange vil aldrig få sådan en relation igen. Der plantes bittesmå frø,
og væksten og ansvaret overlades til Gud.
BEDE- OG TAKKEEMNER:
• Tak for fuld skole i 2021/22
• For gode værelser
• At det er muligt at drive specialefterskole med et kristent værdigrundlag
• At vi kan plante frø, men at Gud har ansvaret for væksten
• Skolens ansatte og deres familier
• At elever må komme til at kende Gud som deres personlige Far og Jesus som deres frelser
• At Gud må kalde dygtige lærere til vores skole, som bærer vidnesbyrdet om Jesus og som kan være lys i
mørket for vores elever.
I kan besøge efterskolens nye hjemmeside på www.stubbekoebingefterskole.dk
Mette Skovbjerg

Beretning fra HvideKilde til afdelingsgeneralforsamling 2022
25-års jubilæum
I 2021 var det 25 år siden vi begyndte at holde lejr på HvideKilde. Det fejrede vi d. 15. august (første dag
helt uden restriktioner) med et stort anlagt ”festfyrværkeri” med masser af indslag og aktiviteter for hele
familien – pyntet med masser af balloner, flag og anden udsmykning – herunder ”History-lane” med billeder
og programmer gennem de sidste 25 år.
Tak for en fantastisk opbakning. Der var over 200 personer -205 tallerkener i brug til maden!!! - ikke sket
før, og den generelle opfattelse var, at man var gået glip af noget hvis man ikke var med.
TAK til Gud og mennesker for stor indsats i fantastiske 25 år hvor mange deltagere har hørt Guds ord i nogle
fantastiske rammer.
Pinsestævne 2022 – 5. juni 2022
Er du en af dem der fortryder fravalg af jubilæumsfejringen, så fortvivl ikke. Vi håber meget at vi i 2022 kan
fejre pinsestævne efter at vi har måttet Corona aflyse i 2 år.
Vi planlægger nemlig et pinsestævne med flere elementer fra jubilæumsfejringen – rettet mod alle
aldersgrupper, så sæt X i kalenderen. Der kommer program – eller se på hjemmesiden Hvidekilde.dk
Ligesom jubilæumsfejringen planlægges pinsestævne sammen med lejrudvalget, så glæd dig.
Nyt bookingsystem
Vores gamle solide bookingsystem kunne ikke klare de nye opdateringer og efterlod vores pedel der styrer
udlejningen med minder om gamle dage med papir og blyant.
Vi fik hurtigt igangsat udvikling af nyt som spiller med vores hjemmeside og efter en del manuelle
indtastninger er det nu i drift og gør at kunderne kan nu igen se hvornår der er ledigt og på hjemmesiden
forespørge på leje. Systemet kan ”genbruge” og danne bekræftelser, lejekontrakt og slutafregning så den del
nu er lettere.
”Nyt fra HvideKilde”
Vi arbejder på at udgive ”Nyt fra HvideKilde” sammen med lejrudvalget. Vi ønsker at vennerne får nyheder
og informationer så vi bliver ”husket”. Samtidig giver det mulighed for at vi kan efterlyse hjælpere til
konkrete opgaver som f.eks. lejrledere, køkkenhjælpere mm. Forventes at udkomme 1-2 gange årligt efter
behov og rundsendes på mail.
Seniorhold, rengøringsteam og andre frivillige.
Vi har på HvideKilde et meget stort antal frivillige, som hjælper med rigtig mange forskellige opgaver. Det
betyder rigtig meget – både økonomisk, men også at det altid ser pænt ud. I 2021 fik vi bl.a. udskiftet
tagrender og tagfodsblik som udskyder en stor vedligeholdelsesomkostning på taget.
Rigtig mange har oplevet glæden og velsignelsen ved at være med i lejrarbejdet, så hvis du ønsker at være
med, så kontakt vores pedel som på fantastisk vis styrer og prioriterer. Konkret kunne vi godt bruge nogle
flere på vores rengøringsteam, så hold dig ikke tilbage – gælder både mænd og kvinder og STOR tak til de
mange aktive.
Har du plads på din takke og bedeliste, så tilføj gerne en tak for de mange frivillige.
Regnskab 2021
Regnskabet viser et overskud på kr. 532.911 før afskrivning og efter afskrivninger et underskud på kr.
47.579. Afskrivninger er jo regnskabsteknik og ikke penge der skal op af lommen, så et overskud på over kr.
500.000 i et Corona år hvor der har været aflysninger for over 250.000 betragter bestyrelsen som et særdeles
tilfredsstillende resultat.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består som de sidste to år af Eva Svenssen, Ruben Brosbøl, Jakob Vendelbo, Leif SonneMortensen og undertegnede. Har du forslag eller gode ideer, så tag endelig fat i en af os. Du finder vores
kontaktoplysninger på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne Birger Sode-Larsen

BERETNINING FRA LUTHERSK MISSIONS HØJSKOLE LMH Marts 2022
Som nyvalgt i en bestyrelse midt i et kalenderår, kan det være svært at lave en fyldestgørende beretning.
Jeg har derfor fået lov til at ”låne” dele af beretningen fra det vestjyske.
Efter 19 år på posten som forstander på LMH har Henrik Nyman fået nyt arbejde på Dansk Bibelinstitut fra
sommeren 2022.
Når man er glad for en medarbejder, er det jo aldrig rart at få en opsigelse, og da slet ikke, når det er fra
LMHs forstander. Henrik har været en rigtig god leder for LMH. Både overfor elever, medarbejdere og
baglandet. Gennem sin forkyndelse og undervisning har han været med til at styrke unge menneskers tillid til
Bibelen, og peget på Jesus som Frelseren.
Når der nu skal et skifte til, så er vi i bestyrelsen glade for, at Henrik valgte at give os god tid til at finde hans
afløser. Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi i december måned kunne offentliggøre, at LMHs
nye forstander hedder Kristoffer Enevoldsen. Kristoffer tiltræder stillingen sommeren 2022, hvor han forlader
stillingen som præst i Aroskirken i Århus.
Kristoffer er gift med Johanna, og de har 3 børn. Livet på LMH er velkendt for ham, idet han i perioden
2016-2019 var ansat som deltidslærer på højskolen. På den måde har han et stort kendskab til skolens
hverdag, dens værdigrundlag og formål. Kristoffer brænder for, at unge må lære Jesus at kende, og giver
udtryk for, at han går til opgaven med stor ydmyghed.
»Det er nødvendigt, at LMH løbende arbejder på at forstå dens samtid, så skolen både kan møde eleverne i
det de er formet af, og så LMH kan udruste dem til at navigere som kristne og mennesker i netop den tid, de
er sat i. Og så ønsker jeg, at LMH fortsat skal være en bastion for en Jesus-glad og bibeltro lutherskroseniansk forkyndelse til afklaring, opbyggelse, udrustning og missionskaldelse« siger Kristoffer
Enevoldsen.
Elevtal:
Forårsholdet 21 havde Coronanedlukning til midt i marts. De første måneder blev der holdt online
undervisning.
For at kompensere for den manglende tid på skolen for forårsholdet, blev der givet tilbud om reduceret pris
ved tilmelding også til efterårsholdet. Dette gav en stor tilslutning til dette hold på 80 elever. Storturen blev
aflyst, men erstattet af en oplevelsesrig tur til Færøerne.
Desværre måtte dette hold afbryde lidt før tid på grund af Corona, men fik dog det meste med. Henrik
Nyman skriver: »Det er en gave, at vi har haft 80 unge mennesker på bibelskole i fem måneder. De fleste
vil vidne om, at de er blevet mere forankrede i deres tro på Jesus med større kendskab til og glæde ved
Guds ord i Bibelen og med et (stærkere) netværk af kristne venner«.
Forårsholdet 2022 blev ligeledes coronaramt, idet opstarten først kunne blive d. 16. januar, hvor 56 elever
tog på LMH.
LMHs 100-års jubilæum 2023 nærmer sig og planlægningen til dette er i fuld gang.
Der er kommet priser ind på renovering af mødesalen og arbejderne udføres i foråret 2022.
Tak for medleven og forbøn. Tal godt om LMH - Bed for LMH - og besøg LMH.
Også i 2022 er det tilbud for alle aldre.

Med venlig hilsen Mette Skovbjerg

Årsberetning 2022

Mens jeg skriver dette ser det ud som om Corona pandemien så småt slipper sit greb, både
om samfundet og vores skole. Vi glæder os til at kunne fokusere på at lave skole og
meningsfyldt hverdag for eleverne snarere end hensyn til smitterisiko og begrænsninger på
det sociale samvær, der er en stor del af det at gå i skole.
Gennem de sidste to år har vi især oplevet hvor privilegerede vi er at have store
udenomsarealer og et stor slotshave som nærmeste nabo. Det har været et plaster på såret
ift. muligheder for at lave alternativ undervisning med de krav der var til afstand og
opsplitning.
Vi har i øjeblikket 449 elever og kun ledige pladser i 0. og 9. klasse. Skolen er dermed næste
fyldt, hvilket er en stor glæde og et takke-emne, da det stabile elevtal både giver os
frimodighed til at fortsætte med det vi allerede gør og danner det økonomiske grundlag for
at vi ikke blot kan drive skolen men også udvikle den.
På medarbejder siden har 2021 været et forholdsmæssigt roligt år. Vi har taget afsked med
to medarbejdere, som er gået på efterløn efter mange års tro tjeneste. Dem skylder vi en
stor tak for indsatsen og glæder os over den tid de var medarbejdere hos os. Vi har ud over
de korttidsansatte taget imod 5 nye faste medarbejdere og det er fortsat en stor glæde at vi
til trods for et arbejdsmarked, hvor det ikke altid er enkelt at tiltrække nye medarbejdere,
fortsat oplever at kvalificerede og ikke mindst dygtige, motiverede medarbejdere søger de
stillinger vi slår op.
Skolen og bestyrelsen færdiggjorde i 2020 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. Vi er nu i gang med at realisere dele af den i form af forbedrede
forhold for gruppearbejde og aktiviteter i mindre grupper på vores fællesarealer.
Vi er også næsten færdige med at installere ventilation i de sidste klasselokaler i østfløjen
(4-8 klassetrin). Dette håber vi giver et bedre indeklima, som vil forbedre elevernes
muligheder for at koncentrere sig. Hen over sommeren er det planen at vi skal renovere og
forny vores madkundskabslokale. Dette er nødvendigt af flere grunde. Køkkenet er nedslidt
og trænger virkelig til en kærlig hånd. Desuden har de håndværksmæssige fag de senere
år fået en mere fremtrædende rolle og derfor skal indretningen af dette faglokale også
matche de nye krav.
Tak for omsorg og forbøn for skolen og dens elever, lærere, pædagoger, praktisk personale
og ledelse.

P.b.v.
Christian Rom Christensen

NOTER
2021
Note 1 - Momskompensation
Modtaget momskompensation
HvideKilde
LUMI Genbrug
Kredsene i Nordsjælland

Note 2 - Diverse bevillinger
Tilskud til Sola Gratia

2020

134.035
-58.874
-29.144
-45.615
402

172.509
-72.351
-29.672
-70.303
183

0
0

8.000
8.000

970.000
1.900.000
2.142.600
3.050.000
2.200.000
1.100.000
890.000
12.252.600

970.000
1.900.000
2.142.600
3.050.000
2.200.000
1.100.000
890.000
12.252.600

22.255
22.255

20.015
11.747
31.762

2.255.691
0
2.255.691
-746.650
1.509.041

2.249.056
6.635
2.255.691
-1.508.810
746.881

Note 3 - Ejendomme
Ejendommene er værdisat ud fra
den senest kendte vurdering 2019
Gurre-Kvistgaard
Gilleleje
Græsted
Helsinge
Hillerød "Bethania"
Helsingør
Ullerød

Note 4 - Skyldige poster
LM, afregning vedr. december måned
Returbeløb fra Helsingør forsyning

Note 5 - Pulje A, Udlånspulje
Saldo pr. 31.12.2020
Tilskrevne renter 2021
Udlånt af puljen
Nettoværdi pr. 31.12.2021

Note 6 - Pulje B, Aktivitetspulje
Saldo pr. 31.12.2020
Overført til driftsregnskab

1.380.115

1.654.801
-156.375
1.498.426
1.498.426

Note 7 - Pulje C, Dispositionspulje
Saldo pr. 31.12.2020
Nettoværdi pr. 31.12.2021

209.446
209.446

209.446
209.446

Note 8 - Driftskapital
Egenkapital primo
Overført resultat 2020 og 2021
Egenkapital ultimo

602.390
12.759
615.149

556.435
45.955
602.390

36.500
46.945
119.078
237.624
56.147
384.284
69.272
280.800
134.586
64.700
1.429.936

39.500
70.594
127.452
231.624
76.039
409.860
53.600
272.700
138.000
81.150
1.500.519

Udlånt af puljen
Nettoværdi pr. 31.12.2021

1.498.426
-118.311
1.380.115

Note 9 - Gaver til LM-kredsene
Modtagne gavebeløb til:
Gilleleje
Græsted
Gurre-Kvistgaard
Helsinge
Helsingør
Hillerød Frimenighed
Tisvilde/Vejby
Hillerød Bethania
Ullerød
HvideKilde
I alt

Årsberetning 2021
Corona-året
2021 blev et år, vi aldrig glemmer. En lang nedlukning i foråret med online undervisning og aflysning af en lang
række arrangementer ramte elevholdet 20-21 hårdt. Særligt var vi kede af at miste vores årlige missionstur til
Cambodja og en planlagt stortur til Sydfrankrig.
Det positive højdepunkt i foråret var, at vi til gengæld lykkedes med at redde vores årlige musical. I stedet for at
aflyse eller streame online, valgte vi at leje mobilscener, telte, storskærm og radioudstyr ind, og så inviterede vi
til Pinocchio som Drive-In friluftsteater. Her kunne publikum sidde corona-sikkert i egen bil og høre lyden på
deres bilradioer – og sad man langt væk fra scenen, kunne man følge med på den gigantiske storskærm.
Det var en stor oplevelse for både elever og publikum.
I efteråret har tingene været nemmere. Vi kunne i starten af september rejse til Rom, hvor hele efterskolen nød
varmen, fællesskabet og de mange store seværdigheder. Colosseum, Peterskirken og Katakomberne var blandt
de kulturelle højdepunkter, mens riverrafting på Tiberen og en fridag ved Lago Albano med badning og
paddleboards var topscorerne på underholdnings-barometeret.

Særlige tilbud
Vi oplever i disse år en tendens, hvor flere og flere unge kæmper med dårlig trivsel. Gennem ansættelser og
efteruddannelse har vi det sidste års tid fået nogle stærke kompetencer, blandt andet har vi ansat en
socialpædagog, der kan tage hånd om disse unge.
Vi er ved at uddanne endnu en læsevejleder, så vi fremover kan tilbyde op til 20 pladser på vores læsehold,
særligt for ordblinde. Desuden udbyder vi integrations-undervisning og dansk som andetsprog for 2-3 elever
med udenlandsk baggrund.

Et kig i krystalkuglen
Det er svært at spå – især om fremtiden. Men vi håber, at vi snart kan se en ende på corona-epidemien.
I foråret planlægger vi at afvikle vores musical, sende Fokus Kristendom eleverne på missionstur til Tanzania og
Adventure-linjen på kano-overlevelsestur i Sverige.
Tak om I fortsat vil huske skolen og dens elever i forbøn.
Jørn Nørgaard, Forstander

Løgumkloster Efterskole  Tønder Landevej 6  6240 Løgumkloster
7474 3652 lme@lme.dk
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Årsmødeberetning fra afdelingsmissions konsulenten
2021

I missionskonsulentgruppen, har vi været samlet 1 gang på teams i marts måned, hvor Kristine
Ballantyne var med ca. 15 min, for at fortælle nyt fra de missionsområder hun har ansvar for.
Derefter delte vi erfaringer og gav hinanden inspiration til hvordan vi kan formidler mission til de
almindelige møder i kredsene. Det er vigtigt med disse møder, da man som missionskonsulent i de
enkelte kredse står lidt alene. Derfor blev der også opfordret til at man finder sammen med en
anden fra kredsen, så man kan deles om opgaverne og støtte hinanden. Indtil nu, er der ikke flere
end en fra hver kreds, der er repræsenteret.
Et lille udvalg med repræsentanter fra Gilleleje, Ullerød, Vejby/Tisville og Helsinge, var samlet i juli
måned, hvor vi planlagde missionsdagen den 3. oktober.
Missionsdagen er altid et højdepunkt i missionsformidlingen på afdelingsplan. Her blev det muligt
at samles i LMH’s mødesal, denne gang hvor alle havde front mod senen, og efterfølgende
tragtement bag i mødesalen, hvor der også var lodsedler og gevinster, samt engle, der kunne
købes, med indtægt til Radio Shema. Indtægten denne dag blev opgjort til: 11355,50 dkr
Eftermiddagens program var med indslag fra: Caleb Pedersen, der fortalte fra radioarbejdet og
formidling af bibelens budskab til folk i mellemøsten, og beretninger herfra. Ligeledes holdt han
andagt. Gospel Kids fra Helsinge, sang levende og glædestrålende for os. Lukas, som havde været
volontør i TZ, kom med et fint vidnesbyrd om sit arbejde der. Janne Bak-Pedersen holdt
børnemøde i spisesalen for de børn der var tilstede. Desuden var Anju og Mika, som er rejst til
Cambodja nu, oppe for at bringe en hilsen. Anker og Tine Nielsen fortalte om deres kald til at
arbejde blandt tyrkere i Danmark.
En fin eftermiddag, hvor der var positive tilbagemeldinger på at det var fint med kaffen
efterfølgende. Ca. 140 deltog denne eftermiddag.
Siden har vi været samlet en gang i november, for at evaluere, samt tænke frem på næste års
arrangement. Denne gang var Jens Peter Rejkær med, hvilket han vil være fremover. Et rigtig godt
aktiv. Formidlingen mellem kredsene og missionærerne foregår forskelligt. Det gør ikke noget, så
længe der er en god kontakt mellem nærkontakter og deres missionærer. Vigtigst er at der er
kontakt, og man bærer med i arbejdet for hinanden
Den årlige fælles missionskonsulentdag, som plejer at være på Industrivænget i januar, var henlagt
til teams. Denne dag er til stor inspiration, hvor vi hører fra de andre afdelinger rundt omkring i
DK.
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak. Fil 4,6

Merete Sode Mogensen
Marts 2022

