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Afdelingsgeneralforsamling 

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19:30-22:00 i Nordvestkirken 

Rentemestervej 109, 2400 København NV 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og indledning 

2. Valg af ordstyrer 

3. Spørgsmål til og dialog omkring beretninger 

 

Beretninger er tilgængelige senest 2 uger inden mødet via kredses/frimenigheders 

afdelingsrepræsentanter. 

 

4. Godkendelse af revideret regnskab 2018 og budget 2020 

5. Valg til landsgeneralforsamling, styrelser m. v. 

6. Eventuelt 

 

Kaffepause 

 
7. Tema: Menighedsplantning – oplæg v/René Sølvsten Nissen ang. ny frimenighed i Køge. 

 

Evangeliet skal spredes i vores ud over vores by, både i nord og syd. Der har i Køge vist sig 

en mulighed for at oprette en frimenighed under LM Københavns afdeling. René vil 

fortælle om processen og status. Der vil også være plads til en drøftelse af tanken om 

menighedsplantning. 

 

Vel mødt! 

 

 
 
 



Beretning 2019 - Afdelingsstyrelsen 
 
Forkyndelse 
Vi er fortsat godt i gang med en proces, hvor vi løbende identificerer potentielle nye prædikanter. 

Siden sidste beretning har vi prøvekaldet Daniel Sundgaard.  

I september blev Ruben Lorentsen, Lars Larsen og Anton Bräuner kaldet som forkyndere, hvilket vi 

offentliggjorde på årsmødet ved forbøn og håndspålæggelse af dem. Det glæder vi os meget over. 

Vi har således 3 prøvekaldede prædikanter samt 16 kaldede prædikanter. Husk dem i forbøn.  

Vi ønsker fortsat at styrke uddannelsen og udrustningen af prædikanterne. Der er et ønske om en form for 

medvandring for særligt nye forkyndere. Derfor arbejdes der på en ordning, hvor forkynderne får en 

anden forkynder som medvandrer/mentor som kan give inputs til forkynderen både i forhold til 

prædikenvirksomheden, men også om andre forhold.   

 

Ud over det er der tilbud om forkynderkursus dag i Nordsjælland, som vi opfordrer alle nuværende og 

kommende forkyndere til at deltage i. I 2020 kommer Michael Mørch og underviser. Michael er til daglig 

administrativ leder af Center for teologi i praksis, som tilbyder kurser i forhold til forkyndelsen. Et udvidet 

samarbejde med Ctip arbejdes der også på i den forbindelse.   

 

Afdelingens ansatte 
Viggo Wiwe er fortsat daglig leder i KNR. Det er en 80% stilling, han varetager her. Indtil for nyligt har han 

haft en 20% stilling i Nordvestkirken. Denne er ved Raider Poulsens ansættelse i NV kirken stoppet.   
 

I den forbindelse kan det nævnes her, at vi glæder os over, at det er blevet muligt for NV kirken at ansætte 

Raider Poulsen i en 80 % præstestilling fra august i år. I samme moment glæder vi os over, at LM-Kirken 

Amager har udvidet deres ansættelse af Anton Bräuner til en 20 % prædikantstilling. 

Årsmøde og missionsevent 
Både årsmøde og missionsevent er blevet styrket med et udvalg, hvor det er meningen at menighederne 

har mindst én repræsentant i hvert udvalg. Det giver en alsidighed og basis for at bredde interessen for 

møderne ud til de øvrige medlemmer mere ud.  I foråret havde vi missionsevent, som blev gennemført på 

en rigtig god måde med et nyt udtryk, som var til stor glæde for mange. 

Vi mener fortsat at det er vigtigt at fastholde fokus på mission ved missions eventet. Vi har en stor opgave 

både lokalt, i København, på landsplan og internationalt, med at forkynde evangeliet om Jesus til dem vi 

har kontakt til. Dette er det fortsat vigtigt at mødes og minde hinanden om, tror vi. 

LMU 
Siden sidste GF har AS og LMU repræsentanter igen været sammen for at drøfte forholdet mellem 

menighederne og LMU´erne. Der er et ønske om at styrke forholdet, hvilket der arbejdes på bl.a. ved at 

LMU og AS mødes på årlig basis, samt at der opfordres til at forfølge forholdet på kreds/menighedsplan 

f.eks. ved at lade en fra menigheden prædike i LMU og omvendt, invitere LMU hjem privat hos en LM´er, 

invitere hinanden til hhv. LMU og LM samling, o.lign. 

Der er generelt positivitet at spore fra LMU rundt omkring i byen, hvilket vi glæder os over. Vi skal være 

opmærksomme på, at LMU ´ere, der er blevet for gamle til LMU kommer med i hovedmenigheden evt. i et 

mindre fællesskab. Det er der behov for. 

Bed fortsat for LMU´erne! 

 
 



Før ægteskabelig rådgivning (forlovelsessamtaler) 
Vi har 6 ægtepar i LM København, der virker som vejledere, hvilket pt dækker behovet for samtaler. Der er 

forsat god søgning fra forlovede.  

Vi har udvidet konceptet lidt, ved at ud over de oprindelige 9 samtaler også tilbyder opfølgende samtaler i 

årene efter brylluppet. En fordel ved det er, at tærsklen for at spørge om følsomme emner har været lavere, 

når man tidligere har opbygget en tæt relation. 

Der er fortsat 2 samlinger om året med vejlederpar rundt i landet. I oktober har vi to dage med Kristian 

Andersen, som vi glæder os til at arbejde sammen med. 

LUMI genbrug 
LUMI genbrug i København kører fortsat på fuld styrke. Medarbejderne kører på og der bliver solgt ret 

meget, og der er gode snakke med folk, der kigger ind.   

Største udfordring er at holde medarbejderantallet oppe. Bed om og tænk over hvem der evt. kunne være 

med her. Særligt unge er meget velkomne. 

Se i øvrigt selvstændig beretning fra LUMI    

Lejr arbejdet 
Der er fortsat mange deltagere på lejrene hele året. Det glæder vi os meget over. Lejrarbejdet er én af vores 

største missionsmarker i København, og det er vigtigt at det bliver prioriteret af hele afdelingen i form af 

hjælp, medleven og forbøn.  

På fællesmøde i foråret havde LM kids repræsentanten 2 punkter til påmindelse og forbøn til afdelingens 

medlemmer. 

1) Husk LM-Kids i forbøn. Der kommer rigtig mange børn udefra. En kæmpe missionsmark. Mange 

møder Jesus for første gang på en børnelejr.  Bed om- og for forkyndere 

2) Relaterede opgaver: Med lejren følger forskellige opgaver, der ikke er så sete. Køkken, indkøb etc. Husk 

det i menighederne. Og bed om at lejrene kan finde hvad de skal bruge af medarbejdere. 

Se i øvrigt selvstændig beretning fra LM kids KBH 

Mødepladser 

De 2 mødepladser, Hvidovre og Mørkøv kører fortsat godt. Der har i år været både konfirmation og dåb i 

Mørkøv, hvor Viggo Wiwe har været forretter af handlingerne fra afdelingens side. Det at der kan forrettes 

kirkelige handlinger i menigheden opleves som en stor velsignelse og styrkelse af fællesskabet. 

Afdelingen i øvrigt 
Siden sidste år har der været afholdt rådsmøde på landsplan i Odense. Landsstyrelsen indkaldte til dette 

og der var 4 menige medlemmer med fra Københavns afdeling, samt et par andre. Der var 2 emner, som 

blev drøftet:  

Det var en givende dag, som gav plads til efterrationalisering om hvordan vi kan skabe bedre relationer 

mellem menighedernes fællesskab på tværs af aldre, samt hvordan vi styrker evangelist- og 

profetnådegaverne i vores forsamlinger. 

 

I Nansensgade planlægges sammen med LMBU's børnekonsulent Janne Bak Petersen et fremstød for 

afdelingens børnearbejde for hele afdelingen. Det skulle have været afholdt, men blev udsat. Der kommer 

nyt omkring dette inden længe.  

 

Vi takker for forbøn, interesse og medleven i det år der er gået. 

Afdelingsstyrelsen 

                                                                                                                v/ Peter Idorn 



Beretning 2019 - LM Kids/LM Between  

Det er svært ikke at være taknemmelig når man ser tilbage på det seneste års lejre. 8 lejre (2 efterårslejre, 2 

påskelejre og 4 sommerlejre) med 291 tilmeldte deltagere og en stabil gruppe af ledere, der leverer en 

kæmpeindsats med at planlægge og medvirke på lejrene. På hver af lejrene er der deltagere med fra 

forskellige kirkelige eller kirkefremmede baggrunde, og som på lejren får mulighed for at høre om Jesus fra 

en troværdig og nærværende gruppe af ledere. Tak for forbøn både før og efter lejrene, både for ledere og 

deltagere. 

7 af årets lejre afholdes på Birkedal, mens den sidste er en 4 dage lang kanotur på Susåen for teenagere. Det 

var i år anden gang vi prøvede konceptet teenlejr på Susåen i stedet for på Birkedal af, og på trods af 

vejrmæssig modstand var kanoturen igen i år en succes med 19 tilmeldte og et engageret hold af ledere. 

De fleste lejre har en stabil gruppe af ledere, der er med år efter år – nogle endda på indtil flere lejre om 

året. Gennemsnitsalderen i de forskellige lederteams er noget under gennemsnitsalderen generelt i LM. 

Ledere på 50+ kan tælles på en hånd og 60+ har vi ikke nogle af. Det er en tanke værd, om vi skal gøre en 

større indsats for at gøre ledergrupperne bredere aldersmæssigt repræsenteret . 

De seneste år har vi afholdt jævnlige inspirationsaftner for ledere i lejr- og klubarbejdet på lokalt plan. 

Aftnerne behandler som regel emner der ligger i spændingsfeltet mellem praktisk teologi og pædagogik og 

har været afholdt med forskellige temaer og med blandet succes både målt på indhold og antal deltagere. 

Vi afholder aftnerne primært af 3 årsager: 1) vil vi meget gerne se lederne i øjnene og sige dem en tak for 

den kæmpeindsats de yder i klubberne og på lejrene. Uden ledere, ingen lejre/klubber. 2) Lederne skal 

have mulighed for at mødes på tværs af lejre og klubber for at kunne dele erfaringer og gode og dårlige 

oplevelser og 3) Vi vil gerne medvirke til at udruste lejr/klublederne til at vokse i opgaven de står i, både på 

det åndelige og menneskelige plan – det gælder både erfarne ledere og unge der er nye i opgaven. Næste 

gang vi afholder inspirationsaften er d. 29. oktober. 

GDPR-lovgivningen har det seneste år fyldt noget i vores samtaler i udvalget. LM Kids er naturligvis 

forpligtet på at følge gældende lovgivning, men vi arbejder i udvalget på, at dokumentation og 

papirarbejde ikke kommer til at fylde for meget i planlægning af årets lejre, men at lejrlederne kan fokusere 

på vigtige i planlægningen. Vi gør derfor hvad vi kan for, at krav til datahåndtering, indsendelse af 

børneattester osv. bliver så nemt for vores lejrteams som muligt at leve op, så de ikke drukner i 

bureaukratiske processer. 

Med biskop George Carey’s ord er ’kirken altid kun én generation fra at uddø’. Vi glæder os derfor i 

udvalget over, at så mange har lyst til at sætte aftner og ferier af til at fortælle de gode nyheder om Jesus til 

den kommende generation. Derfor igen: Tak for forbøn for ledere og deltagere. 

Med kærlig hilsen 

Catharina Lindgreen, Cecilie Malmgaard, Andreas Simonsen, Klaus Højgaard Jensen, Birgitte Nissen 

 

 

Beretning 2019 - Københavns Nærradio 2019 

Københavns Nærradio har i mange år, haft mulighed for at bringe det bedste og glædeligste budskab ud i 

hovedstadsområdet – og i de seneste år har budskabet i nærradioen også kunnet høres over nettet på 

Pc’erne i hele landet og endda over hele verden. Dette herlige budskab om at Jesus er frelseren og befrieren 

og det helt af Nåde, giver os grund til stor glæde og taknemmelighed over at vi i vores land har denne 

mulighed. Vi ved også at rigtig mange lyttere har haft stor glæde af at kunne lytte til Københavns 

Nærradio.    



I de mange år vi har drevet lokalradio, er der sket rigtig mange ændringer, som betyder at de traditionelle 

radioer på FM båndet ikke bruges af så mange længere – det udfordrer os.  Derfor er vi stadig i overvejelser 

om, hvordan vi kan drive medie-mission, og gerne i samarbejde med andre, f.eks. Norea Radio Danmark.  

I takt med at en almindelig radio efterhånden bliver en ”sjældenhed”, er det tilsvarende et tiltagende 

problem at skaffe frivillige medarbejdere der har kald til mediemission.  

Nogle af vores udsendelser, som f.eks. Notabene-andagter, som igennem alle årene, på en måde har været 

den røde tråd i radioen, hvor budskabet om Jesus har været i fokus. Det ønsker vi fortsat at det skal være – 

men det kan blive vanskeligt at fastholde, hvis der mangler medarbejdere.  

En mangeårig medarbejder, Jesper Steen Andersen slutter efter 29 år i Københavns Nærradio – Derfor skal 

der lyde en stor og hjertelig tak til Jesper for det store og helhjertede engagement, med produktion af 

temaprogrammer og Café Kairos. Det Jesper har bidraget med i radioarbejdet, har været af stor betydning 

igennem alle årene. Vi vil også her fra ønske Jesper, at Guds fred og glæde også må erfares i tiden 

fremover. 

 Når nogle udsendelsestyper ophører, forsøger vi at finde erstatninger i sendefladen. Derfor glæder det os 

at vi fra efteråret kan påbegynde en udsendelsesserie med overskriften ”Forfulgt” – programmet kommer 

til at orientere om, hvordan nogle har det svært på grund af troen. Tak til Tove C som også her stiller sig til 

rådighed med disse udsendelser. 

Juleaften kan for nogle blive en oplevelse af ensomhed – derfor har Københavns Nærradio igennem mange 

år produceret en Juleaftensudsendelse som bliver optaget i november måned og sendt d. 24. december 

samt en af juledagene. Vi tror at udsendelserne kan være til glæde for rigtig mange i hovedstadsområdet - 

men måske også for danskere i udlandet.  

Ved optagelserne oplever vi en vigende tilslutning fra radiovenner, i forbindelse med jule-optagelsen.  

På tilsvarende vis kommer der også færre til den årlige forårsfest. En fest for frivillige medarbejdere og 

radiovenner. En fest som indeholder tale, en god frokost, hyggesamvær og lotteri.  

I bestyrelsen har den vigende tilslutning til disse arrangementer givet anledning til at stille spørgsmålet, 

om der fremover skal bruges tid og kræfter på juleoptagelse og forårsfest.   

Vi kan jo stille spørgsmålet til baglandet. 

Vi har en sendetilladelse der gælder frem til 2027, men vi har også en udfordring med at kunne opfylde 

lovgivningen med hensyn til egenproduktion af udsendelser. – det ønsker vi må lykkedes også fremover.  

Vi er meget taknemmelige over de frivillige der gør et stort arbejde for radioen, og vi er glade for at vi har 

to gode faste medarbejdere på radioen, Jan Nørgaard som tekniker og Viggo Wiwe som daglig leder. De 

kordinerer, samler og tilrettelægger, så optagelserne kan sendes ud til lytterne.   

Vi må takke for muligheden for at sende det frelsende budskab gennem radioen. 

Vi må takke for frivillige og faste medarbejdere 

Vi må bede om hjælp til egenproduktion  

Vi må bede om at radioarbejdet må være til Guds ære og mennesker til frelse.  

 Jørgen Engell-Kofoed 

 

Beretning 2019 - LMH 

Det har været endnu et godt og velsignet år på LMH. Elevholdet F19 var et godt og stort hold på 85 elever. 

Som statistikkerne plejer at afspejle, så er det et mindre E19 hold. Der er på nuværende tidspunkt 47 elever. 



Vi havde håbet på 50, men vi er selvfølgelig dybt taknemmelige for, at der er så mange unge mennesker, 

som vælger at bruge nogle måneder på LMH for at dykke ned i Bibelen, kristendommen og for at lære sig 

selv bedre at kende.    

Meget positivt er det, at der nu er lukket for tilmeldinger til F20, fordi der er ved at være fyldt op. På den 

måde sikre vi, at E19 holdet har muligheden for at vælge 10 måneder. Bliver de reserverede pladser ikke 

fyldt, så bliver de naturligvis tildelt andre.   

Ansatte  
LMH er beriget med så mange dygtige medarbejdere, og ledes af vores meget kompetente forstander, 

Henrik Nymann Eriksen. Det er vi utroligt glade for. En anden ting, som er værd at nævne er, at hele 

lærestablen er godt tilbage i arbejde igen efter nogle sygdomsforløb de sidste par år. Det betyder også, at 

der ikke er brug for vikardækning, orlov eller lignende. Det giver en dejlig ro. LMHs lærestab har hjertet 

det rette sted, som ønsker for alle elverne, at de må have en personlig relation til Jesus som deres Herre og 

Frelser. I bestyrelsen synes vi også, at der er et rigtig godt sammenspil mellem de ansatte og bestyrelsen, og 

vi værdsætter meget vores samarbejde.  

Økonomi  
Rent økonomisk har det været et okay år for skolen, på trods af at vi er ramt af nedskæringer på 

statsstøtten 2% hvert år i en årrække, som gælder alle landets højskoler. Derfor har vi været nødsaget til at 

lave nogle nedskæringer og komme med kreative ideer i forhold til, hvordan vi finde pengene andetsteds. 

Et af tiltagene er f.eks. at udleje nogle af de mange tomme værelser, grundet et lille E19 hold, til f.eks. 

studerende i Kbh. eller Hillerød, som har svært ved at finde et sted at bo. Interessen har været stor og 

værelserne er nu udlejet.  

Renoveringer  
Skolen er løbende renoveret over tid. I de seneste år er der sket større forbedringer af skolen i form af nyt 

tag på spisesalen, nyt gulv i spisesalen, nyt tag på hele hovedbygningen samt nye vinduer og døre, som er 

den sidst nye forbedring. Det har naturligvis været en dyr, men nødvendig omgang, så at vi forhåbentlig, 

om Gud vil, kan drive en kristen højskole de næste 100 år frem igen. Det er en stor og aldrende skole, der 

nærmer sig 100 års jubilæum. Det er en meget flot skole vi har, og vi gør alt, hvad vi kan for at passe på den 

og bevare den i sit æstetiske udtryk.  

LMH   
Som nævnt nærmer LMH sig 100 års jubilæum. Al æren er Guds og vi takker for de mange år. Det skal 

fejres på en eller anden måde, og det arbejdes der på. Jubilæet finder sted i skoleåret 2022/2023.   

Efter alle disse mere eller mindre praktiske informationer kommer vi til kernen - skolens målsætninger som 

er livet, troen og tjenesten.  

Livet – at formidle oplysning og livsforståelse, samt medvirke til personlig modning og udvikling.  

Troen -  at tilskynde eleverne til personlig tro på Jesus Kristus samt vækst i troens liv.  

Tjenesten -  at formidle et kald til at gå ind i opgaver i Guds riges arbejde, både hjemme og i ydre mission.  

Vi har i bestyrelsen og i samarbejdet med lærerne de sidste par år arbejdet på målsætningerne. De nye 

målsætninger er stadigvæk under ovennævnte emner Livet, Troen og Tjenesten, men vi har revideret, 

hvordan vi formidler til livet, troen og tjenesten. De nye tiltag er allerede godt i gang, og vil over en 

årrække blive implementeret i undervisningen, foredrag mm. Disse tre grundsætninger Livet, Troen og 

Tjenesten udgør en enhed, hvor ingen af dem kan undværes for at skabe den rette balance.  

Vi vil gerne takke for alle dem, som beder for skolen, de ansatte, eleverne og bestyrelsesarbejdet, og vi vil 

frimodigt opfordre jer til at fortsætte. Vi er overbevist om, at det er et arbejde, som bliver båret frem af bøn 

fra hele landet. Vi ønsker for alle elever, at de må have en personlig relation til Jesus, at der på LMH må 



lyde et kald til tro og vækkelse, at hele Bibelens sandhed forkyndes klart og tydeligt uden at fortie noget. 

At hjælpe eleverne ind i en sund Bibelsk kristendom, hvor Bibelen er det levende Guds ord, som virkelig 

skaber liv, og som er vores kraft til frelse. Det er opmuntrende, når man hører at elever fra F19 takker af 

med at sige, at de har fået en (ny) begyndelse med Jesus. Nogle har fået frelsesvished, andre en fornyet lyst 

til at læse i Bibelen, at bede, andre har udviklet sig som mennesker og på den måde lært sig selv bedre at 

kende, og i andre tilfælde hvor Gud må vurdere og arbejde videre med det, som er plantet. Det er 

opmuntrende til det videre arbejde.  

Mvh Nicolaj Dam Bendiks  

1. Kor. 3,9 ”For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning.”  

 

Beretning 2019 – Birkedal 
 
Vi kan se tilbage på endnu 1 år, hvor vores lejr har fungeret godt, mange forskellige har brugt den. Og da 

jeg også har udlejningen, får jeg jævnligt positive meldinger tilbage, når de har været der! 

Der er en stor søgning på den – så, de næste 2 år er næsten udsolgt – der er ledige weekender i hvert de år, 

I 2020: uge 32 og 50 og i 2021: uge 23 ,49 og 50 

Nye bruger er også kommet til midt i ugen, hvad der jo er rigtig godt for vores økonomi! 

ADHD-foreningen har været der i år – og bofællesskabet Hulegården i Brøndbyøster er der også 2 gange – 

det er et bofællesskab for voksne med funktions nedsættelse – det har fungeret godt med dem, så – det er 

fint at vores lejr også kan bruges af dem. Efterskolen Lindenborg er også begyndt at komme hvert år midt i 

ugen 

Følgende af vores bruger igennem mange år, kan ikke være på Birkedal mere, de er blevet for mange – det 

er Nordvest kirken og Pinsekirken i Korsør. Jeg glæder mig bare over, at disse kirker er vokset så meget, 

hvor nye er kommet til. Det er jo vores missions opgave at bringe evangeliet videre! 

Birkedal skal ikke værre større, den har en fin størrelse for de fleste bruger! 

Der er den almindelige vedligeholdelse af bygninger og grund, men nogle ting vil jeg lige nævne. Alle 

stolene i spisesalen er ved at blive i stand sat – sæder og ryg bliver malet af en maler, som Henning Gaarde 

kender. Han har udført et flot arbejde, og vi er næsten færdig med dem. 

På mandslejren har de ryddet ved søen, så den bedre kan ses igen fremover, samt at de opsatte en 

Frisbeebane på grunden, som mange kan få glæde af fremover – LM,s kids har fået opsat deres egne skabe i 

kælderen. De har stadig depot i kælder, samt udv. skur. 

Som nævnt flere gange tidligere, så er der brug for flere til senior holdet. Nye kræfter må til, så at 

vedligeholdelsen kan fortsætte, nogle os har været med siden starten i 1976 – som det ser ud for tiden, køre 

det videre på et lavere niveau, men hvor længe? 

Den 21 maj havde vi besøg af senior holdet fra Hvide kilde (17 stk. m/k) – og havde en rigtig hyggeligt dag 

med dem – næste år besøger vi så dem! 

Der har været den årlige samtale med vores naboer 

Inge Lise er stadig pedel, og det hele bliver passet omhyggeligt – Birger hjælper hende også efter behov, 

samt Michael Drejer, som er en stor hjælp som vikar, og ved rengøring. Tak for din villighed til disse 

opgaver – altid med et glad smil! 

Økonomien er stadig god, vi har en sund økonomi på Birkedal, og der er til de forskellige udgifter, samt de 

ting der jo kommer, når en lejr bliver brugt meget. I år har vi haft en del utætte rør – vores vaskemaskine er 

lige blevet skiftet, det er kaffeanlægget i køkkenet også blevet, med 3 store kaffemaskiner, som de fleste 

kender i forvejen fra vores missionshuse m.v. 

Der er stadig brug for en vedligeholdelse af lejr og grund, bl.a. vil det være godt at få renoveret wc og bad i 

den gamle sove afdeling – samt få gjort noget ved vores møbler i opholds afd. 

 Så et seniorhold m/k vil der absolut være brug for fremover til disse opgaver, selv om, vi indimellem må 

bruge andre håndværker. 



 Udvalget er stadig uændret (Michael Thygesen, Bent Ole Andersen, Bjarne Thomsen og GL) Jesper 

Thomsen er kasserer. Men, det er min sidste beretning for Birkedal, jeg stopper her på generalforsamlingen 

den 1. oktober – Hvem det så bliver??? 

Jeg, forsætter lidt endnu med udlejningen, til der - finder en model på det fremover! 

Tak for den opbakning jeg har fået igennem alle årene, der er sket mange ting, og der er brugt rigtig mange 

penge også – så vi i dag har en velfungeret lejr, som også er tilpasset den tid vi lever i, med eget kloak 

system fra starten – senere kom så jordvarmeanlægget, og som det sidste i denne omgang solceller på taget 

af spise og opholds afdelingen 

Tak til afdelingsstyrelsen for de frie hænder jeg har haft for Birkedal – også økonomisk! 

Vil i fortsat stadig huske dette vidunderlige sted i jeres forbøn – og bede om Guds velsignelse over dette 

sted. At de mange der kommer her, må mærke Guds nærhed – se den utrolige dejlige natur, jo vi har en 

stor skaber og frelser – TAK 

Gert Lindgreen 

 

 

Beretning 2019 – LUMI Genbrug 

Vi har nu været i gang i 18 måneder – og ser tilbage meget stor TAK for alt omkring LUMI Kbh. Vi er 

dagligt taknemmelige over den placering vi har fået, med de mange kunder der kigger ind. Det er virkelig 

et eksempel på at denne butik skal man ikke køre til for at besøge, men man kommer forbi og kigger ind. 

Dette ser vi mange eksempler på.  

Og vi må sige, at der har været velsignelse og fortsat er velsignelse over dette arbejde. 

Vi har en rigtig god og stabil medarbejder stab, der er dygtige på hver deres felt, et godt fællesskab, godt 

arbejdsmiljø og vores medarbejdere trives ved at være her. Vi ved at mange beder for arbejdet. 

Vi har ca. 30 faste medarbejder, der er ikke så mange yngre som tidligere. Der er brug for flere 

medarbejdere til lørdage. Indtægterne ved lørdagsåben er over 100.000 kr. som vil mangle hvis vi ikke kan 

opretholde lørdagsåbent. 

Fra Hvidovre frimenighed er der et lørdags hold på 3 par, i sølvbryllupsalderen, der som team tager en fast 

lørdag – var det mon ikke noget der kan inspirere par fra andre kredse og kirker at gøre det samme – det 

ville være en stor hjælp til at få dækket lørdagsvagterne – måske 1 hver anden måned! 

Der er ikke medarbejdere nok, da det jo ikke kun gælder om at bemande butikken i åbningstiden. Der 

ligger et stort arbejde med det forskellige, før varerne ender i butikken. Tingene skal sorteres, vaskes, tøjet 

skal også stryges og prissættes, møbler m.v. skal hentes, og senere bringes ud igen, kørsel til container 

plads, dertil rengøring af butik, så den altid ser indbydende ud. Vi keder os ikke og kunne godt bruge flere 

hænder også udenfor åbningstiden. 

Vi har også været rimeligt forskånet for sygdom – men vi ved, at vi sider yderst på bænken, så der vil også 

komme noget til os. 

Vi havde lukket imellem jul og nytår. Vi havde ikke det store julesalg op til jul. 

I 2018 blev indtægten for de lidt over 9 måneder vi var i gang 607.000 – kr. Det giver en månedlig indtægt 

på ca. 67.500 – kr. – Der blev videresendt 100.000 – kr. til LM,s missionsarbejde – og alt er betalt vedr. 

istandsættelse m.v af butikken. Vi satser på at have en kassebeholdning der svarer til 3 måneders husleje og 

drift m.v. 

Med udgangen af juli måned, rundede vi 1.000.000 kr. i omsætning efter 16 måneders drift. 

 



Vi har fået en lukket trailer fra Lumi Videbæk gratis – den er nu omsynet og reg. til os. Den er i meget flot 

stand, og er fra 2007 – vi har fået lov at sætte den gratis på taget af Føtex. Vi bruger den til møbel transport.  

Vi har ikke lejet lokaler til lager, vi kan efter behov hente møbler i LUMI Hillerød. Vores klargørings rum i 

butik er rigtig godt udnyttet til opbevaring af diverse varer i flytte kasser med skilte – og samtidig bruger 

vi også lageret på Amager – her står en del også. Det betyder meget ekstra transport for Gert og Käthe. Vi 

holder skarpt øje med om lokalerne ved siden af bliver ledige – vi har gjort udlejer opmærksom på at vi er 

interesserede. 

Lørdag den 16 marts, holdt vi vores 1 års fødselsdag – hvor der var servering i butikken og halvpris på 

alle varer i butikken. Vi havde et rigtig godt salg på 12.000-kr. (svarer til  24.000 kr. ved normal pris). 

Der var nok ca. 200 i butikken, den dag – for at sige tillykke med det første år – vi bliver i området kaldt 

den ”fine” genbrugs butik – ja, næsten daglig hører vi kunder sige at det er en flot butik! 

 

Igen i år, har vi haft åbent hele juli måned, uden lukke dage, fik vagterne fordelt ved at flere tog ekstra 

vagter. 

Vi havde udsalg af dametøj 14 dage i juli. Vi har meget (for meget) dametøj. Derfor har vi fået en aftale med 

Balkanmissionen så det der har hængt længe i butikken, sendes til dem. Vi pakker det i sække og Gunnar 

Skovgaard henter det i butikken. Vores kontakt til Balkanmissionen er Niels Arne Skov. Vi har foreløbig 

afleveret 15 sække tøj til dem og har stadig en del på lager i butik ca. 70 flyttekasser med tøj – samt på 

Amager ca. 50 flyttekasser, samt jule og påske ting i flyttekasser. 

 

Der kommer mange i butikken hver dag i de 4 timer vi har åbent. Omsætningen kunne øges ved at holde 

åbent fra kl. 10.00 hver dag. Vi har drøftet det i butiksudvalget men finder ikke et at der er mandskab og 

kræfter dertil. 

 

Omsætning i år - er her sidst i august måned på 456.000 kr. - det er ca. 12.000 under vores budget for 2019. 

Vi håber at omsætningen i 2019 runder de 700.000 kr. 

Allerede nu, har vi haft indtægter nok til at årets husleje og forbrug er dækket ind. Så omsætningen resten 

af året er rent overskud der sendes videre til vores missions arbejde 

 

Vi er godkendt praktiksted af Københavns Kommune og har en praktikant - samt 2 unge piger fra Iran og 

Taiwan, der kommer hver uge og hjælper med at pakke ud, stryge m.v. 

Helene Storgaard kommer hver uge og sørger for indbydende vinduesudstillinger. 

 

Vi har i butikken forskellige kristne bøger gratis til uddeling til de mange fremmede der kommer, på 

forskellige sprog, som vi har fået fra Anker Nielsen og nogle tager imod dem. Derudover kører der en 

video på vores skærm, der fortæller om hvad vi støtter – LM,s missions arbejde. 

 

Butiksudvalget er: Helge K. Hansen (formand) Gert Lindgreen (butiksleder) Helene Storgaard, Annie W. 

Pedersen og Catharina Lindgreen - Leif Hansen (kasserer). 

 

Tak for medleven, forbøn – og de mange varer vi har fået fra vores ”bagland” – TAK om I vil fortsætte med 

det. 

 

Helge K. Hansen og Gert Lindgreen. 

 

 

 



Beretning 2019 - Stubbekøbing Efterskole 

Elevhold 

Elevholdet 18/19 havde 47 elever det meste af året  

Elevholdet 19/20 er pt på 40 elever  

Elevholdene er generelt på mange måder meget resursesvage og følsomme. Med ikke så mange elever 

giver det mulighed for, at flere elever får eneværelse, hvilket kan være afgørende for, at eleverne 

gennemfører skoleåret. Men ideelt set håber og beder man om flere elever end det nuværende antal! 

Skoleudvikling. 
Det efterspørges, at STE kan tilbyde eleverne at gå op til 9. klasses afgangsprøver. Dette er for første gang 

gennemført i skoleåret 18/19 og bliver et fast tilbud fremadrettet. 

Det er vigtigt, at der holdes fokus på hele elevgruppen, som for de flestes vedkommende ikke er i stand til   

at gennemføre en afgangsprøve. Der arbejdes løbende på at give gode, spændende undervisningstilbud til 

alle ud fra deres niveau og kompetencer. STE vil således også i fremtiden have praktiske tilbud 

sideløbende med de boglige.  

Ledelse og medarbejdere 

Gode og stabile medarbejdere er den grundresurse, der driver efterskolen. 

Pt er der 26 medarbejdere med en god aldersmæssig bredde. 

Byggeri  
Planen er at der skal bygges 15 nye elevværelser til erstatning for de gamle værelser i barakkerne. Planen 

er, at det fysisk opstarter i september2019. 

Store udfordringer venter 

STE er en relativ lille efterskole, som er sårbar overfor de forskellige udsving, der sker politisk og i 

samfundet generelt  

STE s generelle specialtilskud forventes at blive mindre i kommende regnskabsår, og ligeledes har den nye 

ferielov betydning for en forværret økonomi. 

Afsluttende bemærkninger 

Igen skal det nævnes, at STE giver en unik mulighed for at forkynde evangeliet for eleverne, medens de er 

på skolen. Elever, der for de allerflestes vedkommende ikke kender til den kristne tro og lære, får igennem 

daglige andagter, kristen sang og musik, kristne omsorgsfulde medarbejdere samt tilbud om ugentlig 

teenklub og kirkegang om søndagen, muligheder for en påvirkning, der kan føre til personlig tro på Jesus. 

Derfor bed for Stubbekøbings elever og medarbejdere. 

Beretning v/ Gurli Haahr Larsen, repræsentantskabet, september 2019 

 

Beretning 2019 – LME Løgumkloster  Ingen modtaget 

 

Beretning 2019 – Sædding Efterskole Ingen repræsentant 

 

 

 

  
      



Beretning 2019 - Solgården: 

 

Når vi ser tilbage på skoleåret 18/19, er det med stor taknemlighed – endnu et år med fuld skole, trivsel, 

læring, personlig udvikling, tro og fællesskab i mødet med en engageret personalegruppe.  

Skoleåret 18/19 vil imidlertid nok mest blive husket som det år, hvor vi skulle sige farvel til 

forstanderparret Kristian og Ebba Andersen, som ønskede at søge nye udfordringer. Kristian har som 

forstander igennem 20 år stået i spidsen for den udvikling Solgården har gennemgået –  herunder også 

profileret skolen således, at Solgården har været et aktivt tilvalg for rigtig mange familier og deres 

teenagere. Rigtig mange af disse unge mennesker har oplevet, at netop et ophold på Solgården, har haft 

betydning for liv og evighed. På ét punkt har skolen imidlertid ikke flyttet sig – og Gud ske tak og lov for 

det. Solgården er nemlig fortsat stærkt og utvetydigt forankret i det grundlag, som den blev etableret på alt 

imens, at sprog, den levede praksis og virkemidler i mødet med de unge mennesker er fulgt med tiden. 

Kristusvidnesbyrdet har stået centralt gennem alle årene – ikke mindst på baggrund af både forstander og 

det øvrige personales autentiske tilgang til de unge mennesker. Der er således rigtig meget at takke for – og 

netop TAK blev der sagt til Kristian og Ebba for deres store indsats gennem årene ved deres 

afskedsreception den 21. juni fra bestyrelse, personale, elever, kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og 

politiske relationer. Fra bestyrelsen skal der endnu en gang lyde en stor tak for 20 fantastiske år på 

Solgården.   

Nu står vi imidlertid overfor endnu et nyt skoleår, hvor et farvel er afløst af et stort og varmt velkommen til 

vores nye, engagerede og visionære forstanderpar Claus og Mai-Britt Pihl. Claus kommer fra et job som 

lærer på den kristne friskole i Holstebro og har før da erfaring med fra sin tid som lærer i både efterskole, 

folkeskole og ikke mindst som skoleleder. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for, at netop de to har sagt ja til 

udfordringen med at føre Solgården ind i en ny fase. Taknemligheden er stadigvæk helt i top - vi har med 

Claus og Maj-Britt fået et nyt og stærkt forstanderpar, som begge brænder for, at unge mennesker får 

lejlighed til at lære Jesus at kende som deres frelser jf. følgende citat fra Claus: ”Vi ønsker at være en 

efterskole, der følger med tiden og møder de unge i den samtid de befinder sig i med et budskab og et 

værdigrundlag, som der ikke bliver rokket ved.” Du kan lære Claus mere at kende ved at gå ind på 

hjemmesiden og der se Claus´ egen præsentation af sig selv. 

Der var velkomstreception for Claus og Mai-Britt den 6. sept. – det blev en festlig dag, hvor ansættelsen af 

Claus og Mai-Britt blev markeret til stor glæde for bestyrelse, medarbejdere, forældre, bagland og eksterne 

samarbejdspartnere. 

Hvad betyder ovenstående så for skoleåret 2019/2020?  

Vi har oplevet en personalegruppe, som efter en tid med uvished om, hvem der skulle afløse Kristian og 

Ebba, nu er meget opmuntrede ved valg af det nye forstanderpar. Medarbejderne har været inddraget i 

ansættelsesprocessen undervejs i forløbet. Der er en rigtig god kommunikation ledelse og alle 

medarbejdere imellem. Ikke mindst fordi Claus har set det som et af sine primære fokusområder at være i 

dialog med alle personalegrupper i forbindelse med sin opstart. Det er vigtigt, at alle bliver set og værdsat. 

Viceforstander Peter Jensen og Claus har allerede fået etableret et stærkt teamsamarbejde omkring 

ledelsesfunktionerne. At personalet trives kommer bl.a. til udtryk i deres nye video på hjemmesiden, hvor 

de gennem musik og sang har lavet en sjov og alternativ præsentation af hele personalegruppen. 

På elevsiden kan vi igen i år glæde os over, at Solgården har fået de elever, der er behov for og mere til - 88 

elever. Der er en virkelig god stemning blandt eleverne og dette års gengangere har på fineste måde taget 

ansvar for at videreføre den gode skolekultur i mødet med alle de nye elever. De har været gode til ”at gå 

foran.” Generelt er eleverne gode til at udvise stor omsorg for hinanden og opmærksomhed i fællesskabet – 

det skaber trivsel i dagligdagen.  

Skoleåret lagde ud med introdage, hvor programmet var fyldt med en blanding af sjove fællesskabende 

aktiviteter med henblik på at lære hinanden at kende og en masse praktiske ting, såsom ”uddannelse” til 



rengøring, klargøring af computere m.v. før dagligdagen på Solgården for alvor kunne komme i gang. 

Efter de første 14 dage var der arrangeret lejrskoletur til Hemmet Strand, inden eleverne skulle hjem på 

forlænget weekend for første gang. Der blev badet, hygget, spillet spil, volley, fodbold og meget mere. 

Rummeligheden og opmærksomheden på hinanden var slående og mange delte frimodigt bibelvers og 

erfaringer med deres liv med Gud med hinanden. 

Siden har hverdagen indfundet sig med alle sine obligatoriske fag og tilhørende valgfag – kig selv nærmere 

på Solgårdens hjemmeside vedr. eksisterende fag. Et nyt valgfag er i støbeskeen, idet  Spring og Rytmik vil 

blive tilbudt fra næste år – der er derfor allerede nu købt springfaciliteter i form af nedspringsudstyr, 

trampet, airtrack etc. I år vil man, på baggrund af de gode erfaringer fra sidste år, fortsætte med at bruge 

lærerresurser på parsamtaler med henblik på at vejlede de nye kærestepar som oftest opstår.  

Eleverne arbejder godt i timerne og allerede her fra årets første skoleuger, tegner der sig et billede af et 

elevhold, som rigtig gerne vil lære noget.  

Vi glæder os over stabilitet i medarbejderflokken med en passende fordeling af de faglige kompetencer, der 

er brug for. Faktisk er Claus og Maj-Britt de eneste to, der er ansat i år. Udover fokus på læring, dannelse 

og omsorg i dagligdagen er der blandt medarbejderne også et stort ønske om at gøre Jesus kendt for 

eleverne til fornyelse og omvendelse. Man mærker en personalegruppe som i den grad holder af Solgården 

og den opgave de står i. 

Solgården inviterer hvert år rigtig mange besøgende ind på skolen. Dermed bliver Solgården kendt blandt 

rigtig mange potentielle efterskoleelever, som i kraft af deres besøg, oplever et varmt og forvandlende 

fællesskab på tætteste hold. I foråret 2020 vil forstanderen sammen med 10. klasse og en række lærere 

komme en tur til Nordsjælland og Københavnsområdet på en kombinationstur, hvor kulturseværdigheder 

og informationstur skal gå hånd i hånd. Tag derfor godt imod i børneklubberne, kirkerne/menighederne, 

hvis I får tilbud om besøg – eller fat gerne røret og inviter Solgården på besøg. Inden da slår Solgården dog 

dørene op for alle interesserede på Efterskolernes dag den 29. september – her er alle velkomne til at opleve 

lidt af efterskolelivet på Solgården, ligesom det vil være muligt at tale med personale og forstander – det 

bliver en festlig dag. 

Tak for forbøn og medleven. Bed for personalet og vores nye forstanderpar og om, at vore skoler må blive 

bevaret som de værdibårne skoler, de er. Bed om, at eleverne må opleve, at deres efterskoleophold må føre 

til en afgørende forskel åndeligt såvel som fagligt og menneskeligt. 

 

Dan Crillesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Regnskab 2018 
 
AFDELINGEN 
 
Resultatopgørelse 2018     Budget   

  2018  2018  2017 
Indtægter:       
Gaver  7.000,00  7.000  7.000,00 
Gavebrev         
Kollekter        5.060,00 
Kontingent  6.300,00  4.000  3.950,00 
Nansensgade, lønandel pionermission  78.300,00  75.000  68.400,00 
Momskompensation  10.713,00     14.994,98 
Diverse  8.662,50      

Indtægter i alt  110.975,50  86.000  99.404,98 

       
Overført fra Nansensgade  195.412,00  195.412  213.220,00 
Overført fra Kirkegårdsvej  41.616,00   41.616  42.276,00 
Overført fra Nord-vestkirken  170.081,00  171.081  158.076,00 
Overført fra Rødovre  39.804,00   39.804  44.112,00 
Overført fra Hedehusene  34.378,00  34.378  34.924,00 
Overført fra Kbh. Frimenighed  97.708,00  97.708  86.392,00 

Overført fra kredsene  578.999,00   579.999   579.000,00 

       
Indtægter I alt  689.974,50  665.999  678.404,98 

       
       

    Budget   

  2018  2018  2017 
Udgifter:       
Mødeudgifter  7.048,86  10.000  9.225,75 
Årsmøde/missions event  4.190,75    3.820,75 
Porto og kontor  0,00  1.000  0,00 
Forsikringer  1.507,13    5.275,06 
Ældrearbejdet  2.200,00  7.000  3.837,50 
Kurser, Rejser m.m.     15.000  15.000,00 
Afdelings bidrag Hillerød  22.850,00  20.000  22.450,00 
Ansatte  465.680,38  540.000  515.978,53 
Junior- / teenarbejde  35.000,00  35.000  25.000,00 
Tilskud LUMI København  200.000,00    0,00 
Gebyr til Giro       150,00 
Diverse udgifter  14.501,21  8.000  8.348,90 

  752.978,33  636.000  609.086,49 

       
Resultat før renter (overskud)  -63.003,83  29.999,00  69.318,49 

       
Resultat   -63.003,83  29.999,00  69.318,49 

       
 

       



Birkedallejren,Overdrevsvej 10, 4340 Tølløse 
 
 
Resultatopgørelse 2018  
  2018  2018  2017 

       

Indtægter:       
Gaver  0,00    0,00 
Lejeindtægt  461.250,00  470.000  467.650,00 
Betalt rengøring  46.200,00  35.000  48.200,00 
Erstatninger  1.944,50  5.000  7.099,01 
Momsrefusion  50.144,00  0  21.791,00 
Indtægt varme  75.146,75  80.000  74.913,00 
Indtægt el  61.530,25  75.000  58.132,35 
Diverse indtægter  10.000,00       

  706.215,50  665.000  677.785,36 
Udgifter:       
Skatter og afgifter  17.973,77  30.000  18.684,42 
Ejendomsforsikring  39.358,56  45.000  38.826,53 
Kontor  0,00  1.000  0,00 
Telefon, netto  7.555,60  7.000  8.121,33 
El. netto  109.486,52  110.000  123.485,57 
Inventar / Nyanskaffelser  45.381,28  45.000  26.100,92 
Vedligehold bygning    66.436,46  40.000  204.166,61 
Vedligehold grund  19.998,39  30.000  22.632,18 
Rengøringsmartriel  18.417,89  22.000  21.133,18 
Udførsel af rengøring  31.350,00  25.000  26.550,00 
Lønninger  199.920,45  185.000  178.260,05 
Tekn. service mm.  8.407,82  20.000  18.022,67 
Årets afskrivning solcelleanlæg  39.654,61  100.000   
Diverse udgifter  1.280,50  5.000  10.850,27 

  605.221,85  665.000  696.833,73 

       

Resultat før renter  100.993,65  0,00  -19.048,37 
Renteindtægter  0,00  0  0,00 

Årets resultat  100.993,65  0,00  -19.048,37 

       
        
AFELINGEN MED BIRKEDALLEJREN 
 
Statusopgørelse pr. 31. december       

       
  2018    2017 

         
Aktiver:         
Likvide beholdninger Afdeling  1.835.790,33    1.783.142,25 
Likvide beholdninger Birkedal  225.429,46    184.781,20 
Tilgodehavende, Kredse  2.021,02    4.411,02 

       
Solcelle anlæg 2017  277.582,25    277.582,25 
Afskrevet på solcelleanlægget akk.  -39.654,61    0,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående regnskab er stikprøvevis 
gennemgået og fundet i orden.    

Søborg d. 
16-4-2019   

Beholdninger er kontrolleret.       
Note 1-3 er oplysninger og defor ikke 
kontrolleret.       

       

       

       

 

Karl 
Yri   

Jens Jacob 
Madsen    

       
1.     

     

 Fradragsberettigede gaver (Indberettede gaver) i 2018:    

 

Afdelingen har i årets løb modtaget indberetninger på gaver, som er 
overført til de     

 respektive "kredse"    

   2018  

       

 Nansensgade 94.        

 Kirkegårdsvej 21.        

 Norvestkirken        

 Rødovre        

 Hvidovre.        

 Hedehusene       

 Kbh. Frimenighed       

 Holbæk       

 Mørkøv       

 Afdeling (inkl. LM-kids, Nærradio & Birkedal )       

   

         
2.457.084,00   

     

Birkedal incl. ombygning  3.550.000,00    3.550.000,00 

  5.851.168,45    5.799.916,72 

       

         
Passiver:         
Skyldigt beløb, Hillerød  18.915,37    5.653,46 
Lån Birkedal  0,00    0,00 

         
Egenkapital:         
Saldo pr. 1. 1.  5.794.263,26    5.743.993,14 
Årets resultat Afdeling  -63.003,83    69.318,49 
Ekstra ordinær indtægt  0,00    0,00 
Årets resultat Birkedal  100.993,65    -19.048,37 
Ændring i ejendomsværdi       
Egenkapital pr. 31. 12.  5.832.253,08    5.794.263,26 

       

  5.851.168,45    5.799.916,72 
 
  Jesper Thomsem     



2.     
         

 Ejendomsvurderinger 2017 (gældende), (Kilde: OIS.dk)        

 Nansensgade 94.   
         
7.000.000,00   

 Kirkegårdsvej 21.   
         
3.100.000,00    

 Rentemestervej 109       

 Gunnekær 4.  

            
892.857,00   

 Birkedallejren, Overdrevsvej 10.       

 Mørkøv    

     

3.     

         

 Priotetsgæld 31.12.2018:        

 Nansensgade 94.   
         
1.282.277,00   

 Kirkegårdsvej 21.                            -     

 Rentemestervej 109  

         
2.000.000,00   

 Gunnekær 4.       

 Birkedallejren, Overdrevsvej 10.  

            
900.000,00   

 

 

Budget for år 2020  
Indtægter:       
 2020  2019  2018  
Afdelingen       
Gaver 5.000 kr. 7.000 kr. 7.000 kr. 
Kontigent 4.000 kr. 4.000 kr. 4.000 kr. 
Lønandel,  0 kr. 80.000 kr. 75.000 kr. 
Momrefusion 0 kr. 0 kr. 0 kr. 
Kredsenes andel 495.000 kr. 495.000 kr. 579.000 kr. 

 504.000 kr. 586.000 kr. 665.000 kr. 
Birkedal       
Leje 480.000 kr. 490.000 kr. 470.000 kr. 
Rengøring 50.000 kr. 35.000 kr. 35.000 kr. 
Indtægt varme 80.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 
Indtægt el 75.000 kr. 75.000 kr. 70.000 kr. 
Erstatninger 3.000 kr. 6.000 kr. 5.000 kr. 
Momrefusion 25000 kr. 0 kr. 0 kr. 

 713.000 kr. 686.000 kr. 660.000 kr. 

       
Indtægter i alt 1.217.000 kr. 1.272.000 kr. 1.325.000 kr. 

       
       
 
 

 
  

 
  

 
  



 
 
Udgifter 

2020 2019 2018 

Afdelingen        
Mødeudgifter incl. Årsmøde - København 14.000 kr. 14.000 kr. 10.000 kr. 
Porto og kontorhold, m.m. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 
Ældrearbejdet 6.000 kr. 6.000 kr. 7.000 kr. 
Ansatte 370.000 kr. 450.000 kr. 540.000 kr. 
Kurser , Rejser m.m. 15.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 
Sjælesørgerisk Familierådgivning 15.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 
Juniorarbejde / teenarbejde 40.000 kr. 35.000 kr. 35.000 kr. 
Gebyr vedr. Gavebreve m.m. 30.000  30.000    
Diverse udgifter 13.000 kr. 15.000 kr. 8.000 kr. 

 504.000 kr. 586.000 kr. 636.000 kr. 
Birkedal       
Ejendomsforsikring 40.000 kr. 40.000 kr. 45.000 kr. 
Forbrugsafgifter 25.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 
Porto / Kontor m.m. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 
El udgifter 115.000 kr. 110.000 kr. 110.000 kr. 
Telefon, Internet 8.000 kr. 8.000 kr. 7.000 kr. 
Rengøringsmateriel 20.000 kr. 22.000 kr. 22.000 kr. 
Vedligehold bygninger 65.000 kr. 35.000 kr. 40.000 kr. 
Vedligehold grund 30.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 
Tekn. service m.m. 15.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. 
Inventar / Nyanskaffelser 45.000 kr. 60.000 kr. 45.000 kr. 
Div. udgifter 4.000 kr. 10.000 kr. 5.000 kr. 
Betalt ekstra rengøring 40.000 kr. 25.000 kr. 25.000 kr. 
Pedel, løn incl rengøring 205.000 kr. 195.000 kr. 185.000 kr. 
Afdrag på lån 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 

 713.000 kr. 686.000 kr. 665.000 kr. 

       
Udgifter i alt 1.217.000 kr. 1.272.000 kr. 1.301.000 kr. 

       

   
Afdelingsstyrelsen / Jesper 

Thomsen 
 

 

 


