
 

LM – København 

Afdelingsgeneralforsamling 
____________________________________________________________________ 

Tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 19:00-21:30 i Nordvestkirken, 

Rentemestervej 109, 2400 København NV 
________________________________________________________________________________ 

Dagsorden 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Velkomst og indledning  

2. Valg af ordstyrer  

3. Spørgsmål til, og dialog om beretninger  
      Beretninger er tilgængelige senest 2 uger inden mødet via kredses / frimenigheders   

      Afdelingsrepræsentanter. 

4. Godkendelse af revideret regnskab 2019 og budget 2021.  

5. Valg til landsgeneralforsamling, styrelser, m.v.  

6. Eventuelt 
________________________________________________________________________________ 

Kaffepause 
________________________________________________________________________________ 

 
7. Tema:  

Orientering fra nyansat afdelingskonsulent Anders Landkildehus om hans opgaver i 

afdelingen  

8. Tema: COVID-19 pandemien  
      Et oplæg v/ René Sølvsteen Nissen og Johnny Lindgreen med efterfølgende 

      drøftelse om udfordringerne og læringen ved perioden med nedlukkede fysiske 

      fællesskaber.  



Beretning 2020 - Afdelingsstyrelsen 

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

Siden sidste beretning har vi prøvekaldet 4 unge forkyndere: Daniel K Munch, Michael Wethelund, 

Anders Landkildehus og Kasper Beck Drejer.  

I juni i år blev Daniel Myhre kaldet som forkynder på et AS møde. Daniel er for nyligt flyttet til 

Nordsjælland, hvorfor hans kaldelse vil overgå til Nordsjællands afdeling.  

Herudover er Mathias Richard Jefsen Hansen blevet ansat i LM Kirken i Skjern og er derfor også 

flyttet til Vestjyllands afdeling.   

Vi har således 5 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 fortsat 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. Der er også et behov for 

netværk imellem forkynderne.  

Som det fremgår i nedenstående punkt, har vi i ansættelse af Anders Landkildehus forsøgt at følge 

dette til dørs ved at have det som et fokuspunkt i hans ansættelse, at rekognoscere prædikantspirer i 

vores LMU´er og vores menigheder, samt evt. tilflyttere fra LMH. Herunder at sparre med dem og 

etablere netværk og mentorordninger.  

Der er et øget fokus fra DLM om at fremelske profet- og evangelistnådegaverne i vores forsamlinger. 

Dette er også en del af Anders´ opgaver at rekognoscere forkyndere, som har disse nådegaver, samt at 

medvirke til at skabe rammer for at disse nådegaver kan komme mere i brug i vores menigheder.  

 
Afdelingens ansatte  
Viggo Wiwe er fortsat daglig leder i KNR. Det er en 80% stilling, han varetager her.  
Som skrevet i ovenstående er Anders Landkildehus ansat i en 50 % stilling med fokus på (unge) 

forkyndere, øget tilhørsforhold til LM KBH og at der er behov for større tilknytning mellem LM og 

LMU samt øge fokus på vidneforkyndervirksomhed.  
I den forbindelse kan det nævnes her, at vi glæder os over, at Frimenigheden, som afløser for Mathias 

har ansat Kasper Bech Drejer som deltidsforkynder.   
Årsmøde og missionsevent  
Både årsmøde og missionsevent er blevet styrket med et udvalg for hver del, 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. Der er ikke medlemmer fra alle 

menigheder i udvalgene, men ikke desto mindre er der 2 rigtig gode udvalg. Stor tak herfra til alle 

jer.     
Desværre blev også vi ramt af COVID-19 forholdene.  Det var meningen, at der skulle have været 

afholdt et missionsevent i foråret, hvilket vi blev nødt til at aflyse pga. restriktionerne, som 

umuliggjorde at vi kunne mødes.   
Udvalget for årsmødet har arbejdet benhårdt på et nyt udtryk for årsmødet, som skulle være løbet af 

stablen her i efteråret med en stor fest! Desværre gjorde de usikre meldinger om restriktionerne her 

også, at vi så os nødsaget til at aflyse også årsmødet.   
Heldigvis er begge udvalg med på at køre videre til næste år, så at vi dér forhåbentlig kan mødes til et 

brag af et missionsevent og årsmøde. Det ser vi frem til.   
 



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!  

 
Lejr arbejdet  
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.   

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  

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.  

I den forbindelse arbejdes der på, at en lejr bliver ”hooked up” med en af vores menigheder, så at den 

enkelte menighed har et særligt ansvar overfor den lejr de bliver parret med. Dette for at lette arbejdet 

for det enkelte lejrteam, og for at den enkelte lejr har en menighed, som er særligt opmærksom på 

lejren. Det giver en større tilknytning og opmærksomhed for den enkelte lejr, tror vi.   

Se i øvrigt selvstændig beretning fra LM kids KBH  

 
Mødepladser  
Vores mødepladser kører fortsat godt.   
Fra Mørkøv lyder det: I Mørkøv glæder vi os over at vi igen kan samles til møder og bibelkredse, efter 

at vi i foråret ikke kunne mødes i 3 måneder. Selvom det er besværligt med tilmelding og opmåling er 

det af stor betydning for troens fællesskab at kunne samles om Guds ord. Samtidig er vi opmærksom 

på faren for, at nogle der står i periferien af menigheden, kan glide ud, når de nu aktivt skal tilmelde 

sig for at deltage i møderne. Indsatsen med online gudstjenester er rigtig god og vi har opfordret til at 

deltage i dem, og tror også at de har været til hjælp og velsignelse i troslivet for mange, også hos os.  

I Køge melder de: Vi har nu været i gang i lidt over et år med vores geografiske udgangspunkt i IM's 

missionshus i Køge. Vi er så småt ved at være færdige med de indledende øvelser, så vi kan afholde 

stiftende generalforsamling på et senere tidspunkt i efteråret. Det har været en spændende process, 

hvor vi har fået god hjælp af Birger Reuss Schmidt. Vi oplever en stille fremgang i kirkegangen, men 

det skyldes for mestendels nyfødte, hvilket afspejler sammensætningen i vores fællesskab. Jeg 

fornemmer, at forsamlingen er glad for Jesus og ønsker at flere må komme til tro. Det er jo et godt 

udgangspunkt at starte kirke op på. Som mange andre, så har vi også været Corona ramt, hvilket har 

vanskeliggjort vores engagement i lokalmiljøet. Den største udfordring er dog, at vi ikke kan få lov at 

være længere i IM's missionshus fra årskiftet, medmindre vi køber os ind eller lader os registrere som 

en IM - Frimenighed, så pt, er vi på udkik efter andre lokaler at være i. Vi takker for forbøn, interesse 

og medleven i det år der er gået i KBH afdeling. 

 Afdelingsstyrelsen, v/Peter Idorn  

 



 
Beretning 2020 – LM Kids 
 

En hilsen fra os i LM Kids. Vi har i foråret sagt farvel til Klaus Højgaard efter mange års 

samarbejde. Klaus var vores tekniske person, og den der i sin tid introducerede online 

tilmeldinger til vores lejre. Tak til Klaus for entusiasme, arbejdsenergi og et altid positivt sind. 

Vi er glade for at have fået en ny med i teamet – Daniel Larsen - der har overtaget arbejdet 

med tilmeldingssiderne til vores lejre på birkedal-lejren.dk. Velkommen til Daniel. Vi er 

dermed pt. fire i udvalget. 

2020 har på mange måder været et anderledes år. Det har vi også oplevet i LM Kids, hvor vi 

desværre var nødt til at aflyse begge vores påskelejre og tre af vores sommerlejre. Svære 

beslutninger for os og for lejrlederne, for det betyder så meget for os at børnene kan komme 

afsted og opleve sjove, gode og trygge fællesskaber med Jesus i centrum. Fra den positive 

side kan vi nævne, at drengelejren blev omdøbt til drengedage og havde +40 deltagere. En 

udelejr med to overnatninger i shelter og telt på Birkedal og masser af drengeaktiviteter, der 

gør alle udmattede. Tak til teamet, der gik ind i den anderledes opgave med stor energi og 

entusiasme. Juniorlejren blev ændret til en juniordag med masser af kreativitet, 

sportsaktiviteter, film og hygge i Nordvestkirken. Vores kanotur blev aflyst få dage inden på 

grund af for få tilmeldte, og det var et skuffet lederteam, der havde alt klart til dagene. Men 

COVID-19 har sat sit præg på alle vores aktiviteter, og vi er ved at finde ud af at leve med den 

i hverdagen i vores klubber og på de kommende lejre. Det er planen at gennemføre de to 

efterårslejre med de ekstra restriktioner, der kræves. Vores teenefterårslejr består af et helt nyt 

team, og vi nyder at se nye ansigter kaster sig ud i opgaverne. Det er en stor opgave at finde 

lejrledere, køkkenfolk og taler til lejrene, og vi vil fortsat spørge om jeres forbøn både før og 

under vores lejre.  

Som nogle af jer har set og været involveret i, er der sket en del nyt på Birkedal. En ny 

legeplads og en disc golfbane. Tak til Kristoffer for din konstante energi med at gøre udelivet 

på Birkedal endnu sjovere for alle vores brugere af Birkedal. 

I LM Kids glæder vi os over nye og gamle lejrledere og klubledere, der igen og igen kaster sig 

ud i opgaven med at fortælle børnene om Jesus. Jeres kreativitet og entusiasme er smittende 

og en stor tak til jer alle! Der er altid brug for flere hænder til dette, så hvis du godt kunne 

tænke dig at prøve at formidle til børn, juniorer eller teenagere må du endelig henvende dig. 

Eller hvis du gerne vil lave mad eller lege med børnene! 

Mange hilsner 

Catharina Lindgreen (NV kirken), Daniel Larsen (NV Kirken) Andreas Simonsen (Hvidovre 

Frimenighed) og Birgitte Nissen (Hvidovre Frimenighed) 

 

 

Beretning 2020 – Luthersk Missions Højskole 
 
Siden sidst 
……Det er næppe nogen surprise, at LMH som de fleste andre ser tilbage på året 2020 som 



et meget specielt år – særligt foråret. Som forstander, Henrik Nymann Eriksen, selv udtaler 

sig, så blev foråret det mærkeligste år i hans tid som forstander på skolen. Aldrig før i LMH’s 

historie har et hold været afbrudt og hjemsendt i 2,5 måneder. Skolen lukkende ned fredag d. 

13. marts, nærmest i samme øjeblik som eleverne var vendt hjem fra Israel. Skolen lukkede op 

igen i tredje genåbningsfase d. 8. juni, og afsluttede elevholdet d. 20. juni. Det må vi sige har 

fyldt meget dette forår. 70 ud af de 73 elever vendte heldigvis tilbage til LMH efter 

genåbningen, og fik en rigtig god afslutning med sig. Eleverne tog omstændigheder rigtig 

pænt. De var meget tålmodige ift. reglerne, som vi blev underlagt, og glædeligt var det, at vi 

kom igennem F20 holdet uden nogen smittede af Covid-19. Alle ansatte på LMH taklede 

denne situation rigtigt flot og professionelt, så alle var i trygge hænder. Et stort skulderklap 

for det.   
I den hjemsendt periode var eleverne gode til at lave online aktiviteter med hinanden, og på 

den måde opretholde en eller anden form for kontakt. Undervisningen blev også live 

streamet hver formiddag med en dobbelt time, så helt snydt blev de ikke. Ligeledes blev 

aftenandagten også sendt hver aften kl. 20.00 – og i øvrigt til glæde for mange andre end de 

daværende elever, fordi mange fulgte med. 

I den tid vi har befundet os i, finder vi også ud af hvor skrøbelige vi er i Guds mægtige 

hænder. Han styre alt med sin hånd og vi er blot brikker i hans almagt.  

Nu er E20 holdet kommet godt i gang med 46 elever med 9 gengangere fra F20. Det er 

desværre ikke helt så mange elever som vi kunne have ønsket os, men corona situationen 

spiller nok stadigvæk lidt ind. Eleverne er motiverede for undervisningen. De bidrager med 

initiativer til fælles aktiviteter, og flere deler vidnesbyrd ved den ugentlige delesamlinger om 

søndagen i dagligstuen. Storturen til Tyrkiet er usikker, men vi afventer, og ser hvad der sker. 

Corona sætter stadigvæk sit præg på skolen og dagligdagen, men alternativet er at finde en 

plan B, og ellers bare glæde os over at vi kan have eleverne på skolen igen.   

Uanset corona eller ej, så er vi 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 Jesus og sig selv bedre at kende.      

 
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. Hvad angår lærerstablen så 

er Ulrik Buch er gået ned på en 60 % ansættelse på LMH, da han er blevet ansat med 40 % 

som børne- og familieterapeut for Blå Kors børnehus i Slagelse. Det betyder også at vi har 

ansat Christian Slot Mogensen som musiklærer på 50 %. Han er 29 år gammel og uddannet 

cand.mag. med musikvidenskab som hovedfag, og historie som tilvalg. Han er et kendt 

ansigt af huset, da han tidligere har vikarieret for Ulrik. Det, som generelt kendetegner LMHs 

lærestab er, at de har hjertet på 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 alle de ansatte på skolen og bestyrelsen, og vi værdsætter 

meget vores samarbejde.  
 
 



Økonomi  
Rent økonomisk har det været et fint år for skolen. Vi har haft flere årselever end beregnet 

pga. nogle store forårshold - det er rigtig dejligt. Det gør at økonomien ikke er helt så stram, 

men der skal stadigvæk sparres, og derfor gennemfører vi også de spareplaner, som vi i 

bestyrelsen nedsatte for lidt over et års tid siden.  

 
Renoveringer  
Vi renoverer skolen løbende så 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 godt på den og bevare 

den i sit æstetiske udtryk. Lige nu, på øverste etage i hovedbygningen, ombygges 

baderummet i den nordlige ende. Elevbaderummet slås sammen med det gamle 

forstanderbadeværelse. Det gør, at det ikke længere er så trængt. Det var meget nedslidt, så 

det bliver godt med et større, lækkert og indbydende baderum med en ekstra bruser og et 

ekstra toilet. Det er et rigtig godt og tiltrængt tiltag. Sidste år blev baderum samt toiletter 

renoveret oppe i rotterede, hvilket der også er kommet et rigtig flot resultat ud af.    

 
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. Dette gentager jeg, for at I skal huske det. Det bliver nemlig meget 

festligt med forskellige tiltag i den forbindelse.   

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 sammenspil mellem bestyrelsen og lærerne gennem de sidste år haft fokus på LMH’s 

kerne værdier, og set på hvordan vi kan gøre dem tydelige for skolen og eleverne.  

Vi vil også 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, omvendelse, 

tilgivelse og vækkelse, at hele Bibelens sandhed forkyndes klart og tydeligt uden at fortie 

noget – også der hvor det kan vække modstand. At hjælpe eleverne ind i en sund Bibelsk 

kristendom, hvor Bibelen er det levende Guds ord, som virkeligt skaber liv, og som er vores 

kraft til frelse, fordi det er derigennem Gud har valgt at åbenbarer sig til frelse for os 

mennesker. Det er i sin essens derfor, at vi har en kristen højskole i Danmark, og vi hører fra 

eleverne, at det også langt på vej er derfor, de vælger at komme på LMH.  

For at runde den af hvor jeg startede, så var F20 et specielt forår. Live-undervisningen var 

bedre end ingenting, selvom elverne naturligt havde ønsket den i fysisk form. Eleverne har 

også udtrykt, at corona situationen har reducerede deres udbytte, men heldigvis betyder det 



ikke at der slet ikke var noget udbytte. Hen mod slutningen af opholdet har elverne givet 

udtryk for, at troen er blevet (mere) personlig for dem, de fleste har oplevet en forøget 

bibelkundskab og lyst til at lære og læse mere i deres Bibel. Næsten alle har peget på at de har 

fået gode kristne venner. Så der er grund til stor taknemmelighed og glæde over deres trods 

alt store udbytte i denne mærkelige situation. Det giver energi til at fortsætte. Tænk, at unge 

mennesker i vores land fortsat møder, og styrker deres relation med vores alles frelser, Jesus 

Kristus.    

Det er godt at vide, at vi er i Herrens hænder. 

”Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig.” Es 45,5.    

 Nicolaj Dam Bendiks  

 

 

Beretning 2020 – Lumi Genbrug 
 
Vi har nu været i gang i 2½ år – og ser tilbage med stor TAK for alt omkring LUMI Kbh. Vi er 

stadig taknemmelige over den placering vi har fået, med de mange kunder der kigger ind 

hver dag, ca. 40 af dem køber noget. 

Vi har en rigtig god og stabil medarbejderstab, 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. 35 faste medarbejdere, heraf 11 yngre. Der er stadig brug for flere medarbejdere til 

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

opretholde lørdagsåbent. 

Hvidovre frimenighed og Nordvestkirken stiller et lørdagshold – det er en stor hjælp til at få 

dækket lørdagsvagterne – måske Nansensgade og Kirkegårdsvej også kunne stille et fast 

hold! 

Vi har åbent hverdage fra 13-17 og lørdage mellem 10.30 og 14.  

Det er ikke kun nødvendigt at bemande butikken i åbningstiden. Der er et stort forarbejde, før 

varerne ender i butikken. Tingene skal sorteres, vaskes, stryges og prissættes. Møbler m.v. 

skal hentes, og senere bringes ud igen, kørsel til containerplads rengøring af butik, så den 

altid ser indbydende ud. - Vi keder os ikke. 

Desværre har vi været ramt af en del sygdom. Nogle er stoppet helt, andre er endnu ikke 

klare og nogle har raskmeldt sig og genoptaget arbejdet. 

Corona-epidemien betød, at butikken var lukket i 2 måneder fra 11/3 til 10/5. Det betød en 

stor indtægtsnedgang. Under nedlukningen var der en gruppe medarbejdere, der arbejdede i 

butikken med oprydning, klargøring og rengøring, så vi var helt klar til at åbne igen den 11/5. 

Det var ikke alle, der var klar til at genoptage arbejdet, men en del tog ekstravagter, så vi var i 

stand til at holde åben alle dage. Vi er i den lykkelige situation, at vi har fået så mange nye 

medarbejdere, især yngre, så vi i dag har en stærkere bemanding end før Coronaen. 

Vi havde lukket imellem jul og nytår, de der kan mødes for at gøre ting klar til salg og ekstra 

rengøring.  



I 2019 blev indtægten i alt 701.348 kr. Det giver en månedlig indtægt på 58.500 kr. – Der blev 

videresendt 210.000 kr. til LM’s missionsarbejde. Vi satser på at have en kassebeholdning, der 

svarer til 3 måneders husleje og drift m.v. 

Vi håber stadig med tiden på at kunne udvide lejemålet med slikbutikken ved siden af os. 

Vores klargøringsrum i butikken er rigtig godt udnyttet til opbevaring af diverse varer i 

flyttekasser med skilte – og samtidig bruger vi også lageret på Amager til børnetøj og har fået 

lov at bruge Nordvestkirken til sommer/vinter tøj. 

Vi er blevet så kendt i området at, vi er selvforsynende med varer. Det betyder, at det ikke har 

været nødvendigt at hente møbler i Hillerød siden 1. januar 2019.  

Vi har haft udsalg flere gange. Vores erfaring er nu, at udsalget skal begrænses til tøj og sko, 

da vi ellers kommer af med for mange af de øvrige varer.  Vi kan så supplere med tilbud på 

enkelt varegrupper efter behov. 

Vi har stadig aftale med Balkanmissionen. Det tøj, der har hængt længe i butikken, bliver 

pakket ned i sække, og Gunnar Skovgaard henter dem i butikken. Vores kontakt til 

Balkanmissionen er Niels Arne Skov.  

Omsætning i år - er her sidst i august måned 416.000 kr. - det er ca. 40.000 under den 

tilsvarende periode i 2019. Vi håber, at omsætningen i 2020 til trods for nedlukning, bliver 

den samme som i 2019. Efter åbningen har vi haft større omsætning end i de tilsvarende 

måneder i 2019. 

Vi er godkendt praktiksted af Københavns Kommune og har en praktikant - samt 1 ung pige 

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

Vi har i butikken forskellige kristne bøger på fremmede sprog til gratis uddeling til de mange 

fremmede der kommer. Bøgerne har vi 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.  

I dag er vi vel den eneste genbrugsbutik i København, der har kristen litteratur – næsten 

gratis. 

Leif Hansen er stoppet som kasserer på grund af sygdom. Kassereropgaven løses i 2020 af 

LMs sekretariat. Fra 1/1 2021 overtager Flemming Drejer Christensen opgaven. 

Butiksudvalget er: Helge K. Hansen (formand) Gert Lindgreen (butiksleder) Anne Grethe 

Jensen, Vicky Kastbjerg og Catharina Lindgreen. 

Og vi må sige, at der har været velsignelse og fortsat er velsignelse over dette arbejde. 
Tak for medleven, forbøn – og de mange varer vi har fået fra vores ”bagland” – TAK om I vil 

fortsætte med det. 

Helge Kallesøe Hansen og Gert Lindgreen. 

 

 

Beretning 2020 - Birkedal 
 

Det bliver her i år en lidt kortere beretning fra vores fælles lejr Birkedal. 

Gert Lindgreen stoppede både som formand og i udvalget her sidste år pr. 1/10. Vi er nu kun 

3 valgte medlemmer tilbage i udvalget, Bent-Ole Andersen, Michael Thygesen og 



undertegnet Bjarne Thomsen. Vi havde egentligt meldt ud, at ingen af os 3 så muligheden for 

at kunne varetage formandsposten af forskellige årsager. Men da det har vist sig svært at få 

nye folk til udvalget for birkedal, samt en til at gå ind som formand, Har undertegnet taget 

formandsopgaven på sig, og i første omgang kun for et års tid. Så der skal hermed lyde en 

opfordring til at der i nærmeste fremtid kommer et par nye folk til, som vil gå ind i denne 

opgave. 

Inge-Lise er stadig pedel, og hun har med stor hjælp fra Birger, fået passet stadig godt på 

vores lejr. De mange aflysninger i foråret grundet Corona, Er blevet meget fint udnyttet til at 

tiden er blevet brugt på opgaver, der ellers har været begrænset tid til. Husk gerne Inge-Lise 

og Birger i forbøn med tak for den indsats de gør, og bede om at de stadig må have lysten, i 

denne opgave hvor de i hverdagen står lidt alene. 

Seniorholdet gør stadig en forskel på vores lejr. For hver lille som stor opgave de får løst, 

aflaster de både vores pedel, samt vores økonomi. De der har været aktive i de sidste mange 

år bliver jo ikke yngre, og nogle har også valgt at sige fra nu. Så der skal fra udvalget lyde en 

stor tak for indsats der er og bliver gjort af dette hold. 

Corona satte jo i marts en noget brat stopper for brug af vores lejr. Mange valgte naturligvis 

at aflyse deres lejemål i den første tid, og nogle valgte muligheden for at udskyde i det 

omfang der var muligt. Det har også haft indvirkning på økonomien, og her midt sommer var 

den samlede lejeindtægt knap kr. 200.000,00 mindre end den normalt ville være. Heldigvis er 

der en god og sund økonomi på vores leje, men vi må naturligvis her i nærmeste fremtid 

være noget på vagt med hvad vi sætter i gang af arbejder. 

Kristoffer har i foråret været i gang med at søge forskellige fonde m.v. om tilskud til en ny 

lejeplads på Birkedal. Denne er således kommet i stand med de første ting på vores 

ønskeseddel. På årets mandelejr blev de første tiltag udført, og efterfølgende er der over nogle 

weekender blevet gjort færdig med denne første del. 

Tak til Jesper Thomsen for at varetage vores økonomi, og ligeledes tak til Michael Drejer der 

med jævne mellemrum giver en hånd til vores pedel, når der er mest tryk på udlejningerne. 

Det er vort ønske og bøn, at Birkedal stadig må være et aktiv for vores forening, og at Gud 

igennem vores lejr , til stadighed på virke fastholdelse i troen, fornyelse og omvendelse, både 

for os selv og for de mange der ønsker at bruge netop vores lejr. 

                                                                                                                                   Bjarne Thomsen 

 

 

Beretning 2020 - Københavns Nærradio 
 
Corona- epidemien har de seneste måneder skabt ændrede adfærdsmønstre både i det offentlige rum, 

men måske også i det mere private. Vi ved at mange, blandt troens folk, har bedt om at den 

igangværende epidemi må bidrage til at nogle vil spørge efter livet med Gud og hans rige, og måske 

derved også søge ind på radiofrekvenser der sender det glade budskab om frelse og evigt liv. 

Københavns Nærradio har jo netop ønske om at budskabet om frelse ved troen på Jesus og hans 

stedfortrædende offer må lyde og blive modtaget i tro. 

 



Det er fortsat muligt at sende på FM frekvensen, og endda frem til 2027, hvilket vi naturligvis glæder 

os over, selvom andre platforme vinder frem og er det mest naturlige medie for mange. Derfor er vi 

mere optaget af at få de forskellige programmer langt over på de flader hvor man selv kan vælge og 

høre også hvilken tid der passer en bedst. 

På radioens hjemmeside arbejder vi på at gøre programoversigten så logisk og oplysende som muligt, 

for at gøre det lettere at finde det man faktisk har ønske om høre. 

Programfladen forsøger vi at udbygge med de programtyper vi har mulighed for at producere til. I 

det sidst års tid har Tove Christensen indtalt til programmet ”Forfulgt” og i de seneste måneder har 

Kristine Engell-Kofoed produceret nogle programmer med livshistorier. Vi regner med at disse 

interview fortsætter med forskellige personer, der fortæller fra deres opvækst og liv.    

Som nævnt sidste år har der ved vore juleoptagelser i november være en vigende tilslutning, derfor 

har vi i år valgt at producere en juleaftensudsendelse rent teknisk. Det betyder at der ikke bliver 

inviteret til nogen juleoptagelse med kaffe og æbleskiver, men udsendelsen bliver stykket sammen 

med enkeltpersoners bidrag. I dette år med Corona-epidemi kan det måske også være meget 

fornuftigt. Hvis det sociale samvær ved en juleoptagelse bliver efterspurgt, vil det være muligt at 

genoptage traditionen. 

 

Når det gælder radioens økonomi, ser vi at den pionerindstilling, hvor radioens venner også støttede 

økonomisk, er aftagende. Det er en helt naturlig udvikling, fordi yngre generationer slet ikke har den 

mediehverdag som man havde tidligere. Den manglende gaveindtægt udfordrer os naturligvis, derfor 

må vi finde økonomisk støtte på andre måder. Vi har bl.a. tal om at få en MobilePay ordning, så det 

bliver lettere at støtte radioarbejdet økonomisk.  

Samtidig må vi sige tak for al støtte – for vi oplever alligevel at få det vi har brug for. Men vi må 

fortsat huske at bede om hjælp til økonomien, og at der kommer nye givere til, - givere der har vision 

for mediemission, til vores hovedstad med de mange mennesker.        

 

Vi er meget taknemmelig over at Jan Nørgård som teknikker og Viggo Wiwe som daglig leder tager så 

godt hånd om det hele. For nylig havde vi et bestyrelsesmøde, hvor Jan også var med, så vi kunne få 

input, fra dem der daglig har fingeren på tasterne. I den forbindelse talte vi også om 

adgangsforholdene på Kirkegårdsvej. Vi undersøger derfor, om der er mulighed for at forbedre.  

 

Vi er meget taknemmelige for alle de frivillige medarbejdere der gør et stort og trofast arbejde i 

radioen. Vi håber også at der kommer flere nye medarbejdere til. 

Tak og bed fortsat for radioarbejdet, - at der må lyde et klart budskab om Jesus – verdens frelser. Bed 

for lytterne i hovedstaden, og for de mange ud over hele jorden der på grund digitalisering også har 

mulighed for at lytte.  

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

Jørgen Engell-Kofoed 

 

 

 
Beretning 2020 – Løgumkloster Efterskole 
 
Løgumkloster Efterskole er en hektisk verden, hvor tiden på den ene side flyver af sted, men hvor  

vi samtidig jævnligt kigger tilbage og tænker: ”Nåede vi virkelig så meget sidste måned”. Det kan  



derfor være svært at samle et års forløb sammen i en enkelt beretning, men jeg vil her bare nævne 2 hø

jdepunkter fra året, der er gået.   

I det meste af Sønderjylland er vi efterhånden ret kendte for vores musical. I foråret spillede vi  

Peter Pan, og formåede at samle næsten 2500 tilskuere i løbet af 3 dage. Det er selvfølgelig god PR  

for skolen, og vi er ikke bange for at skilte med, at vi faktisk er virkeligt dygtige.   

Men musicalen var også en kæmpestor oplevelse for vores elever og ansatte. At se alle de små bi-

drag i kostume, scenebyg, skuespil, band, PR, kor, teknik og sminke gå op i en højere enhed, gav  

både en stolthed hos den enkelte og et stort boost til sammenholdet. Så vi glæder os til at gentage  

succesen til næste forår med en ny musical. 

I begyndelsen af januar var vi afsted på vores linjeture med skitur til Østrig, kulturtur til Barcelona og 

ikke mindst missionsturen til Cambodja. Eleverne er kommet trætte, men glade hjem, og de er  

fyldt med gode oplevelser, som de efterfølgende tager rundt og fortæller om i børne- og juniorklubber

.    

Der er ingen tvivl om at missionsturen lever op til sit navn. Der bliver tændt en brand for missionsarb

ejdet hos de unge mennesker, og vi begynder tydeligt at se, at mange af de elever, der tidligere har væ

ret med på disse ture, nu er taget afsted igen som volontører. Mon ikke der også bliver  

nogle missionærer ud af det om få år? 

 

Det vigende elevtal, har været et stort tema på LME de senere år, så vi glæder os over at have fået ven

dt skuden. 77 elever fylder lige nu værelser, dagligstuen, hallen, haven og gangene med liv og glæde. 

Det er enstor fremgang fra 50 elever for 2 år siden, så vi oplever en stor optimisme, både blandt de ans

atte og i vo-res bagland.   

Elevtilgangen betyder også, at vi har fået behov for flere hænder. Enok Mogensen, Jonathan Lavik, Ka

rinaJensen, Susanne Lubago og Birgitte Jensen er nye lærere på skolen. Mette Ramsgaard er ny  

køkkenassistent. Og så har vi fået 2 nye unglærere / volontører i Jonathan Roager og Laura Chris-

tensen.   

Vi har til dette skoleår valgt 5. Mos 31,8 som årets bibelvers: ”Herren selv går foran dig, han vil  

være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke  

skræmme!«   

Det er et fantastisk løfte at kunne give videre til vores elever, hvoraf mange på den ene eller anden må

de kæmper med lavt selvværd, brudte familierelationer, usikkerhed for fremtiden og meget andet. 

Men det er også et fantastisk løfte for os som skole midt i en tid med Corona. Vi behøver ikke være ba

nge, for Gud går foran.  Vi har i årets løb mærket en stærk opbakning fra vores bagland, og vi  

beder med frimodighed om fortsat forbøn for os på Løgumkloster Efterskole og for den kristne eftersk

olesag i Danmark i det hele taget. 

  Forstander, Jørn Nørgaard  

 

 

 
Beretning 2020 - Solgården 
 

Så er vi i gang – fantastiske 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 73 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 – vi har samlet det i et nyt slogan nemlig: TID_TIL_DIG. 

 

Bibellinje, Israel og Interrail 
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. 

 

Som noget helt nyt har vi på Solgården søsat en spændende interrailrejse for de elever, der ikke 

vælger Bibellinjen. Her er konceptet, at eleverne er med til at bestemme, hvordan rejsen skal foregå, 

hvad vi skal se og måske deler vi holdet op i grupper, hvor man rejser forskellige veje til det fælles 

mål for turen. I år har eleverne snakket om Rom, Paris og Milano, som nogle af målene for turen, hvor 

det bliver vil fremtiden vise. 

 

Ved vintertid er der på Solgården også en gratis skitur, hvor destinationen er snesikre og 

imponerende Østrig, hvor eleverne bliver udfordret på de hvide pister. Vi oplever, at skituren er med 

til at knytte eleverne tæt samme og giver et helt unikt sammenhold. 

Som en ekstra bonus på rejsefronten er Solgården netop blevet EU-godkendt til et europæisk 

udvekslingsprojekt, hvor vi sammen med skoler fra Tyskland, Tyrkiet, Portugal og Sverige skal 

arbejde med et fælles projekt om ”unge og medier”. Elever og medarbejdere fra Solgården vil over de 

kommende to år deltage i projektet.  

 

Forstander og nye medarbejdere 
På Solgården er tidligere viceforstander, Peter Jensen, blevet konstitueret forstander for resten af dette 

skoleår og Tanja Henriksen, som er lærer på Solgården, er blevet viceforstander. Dermed ledes skolen 

af erfarne hænder som også har blik for det visionære – nemlig at gøre en god skole endnu bedre. Det 

er en løsning vi er meget trygge ved og glade for i bestyrelsen – den har skabt ro hos såvel 

medarbejdere, elever og forældre.  

 

På medarbejderfronten er 25-årige Anette Kofoed-Pihl blevet fastansat som ny lærer i bl.a. dansk, 

engelsk og musik. 26-årige Kristoffer Dahl er blevet ansat som årsvikar med en fagpalet, hvor engelsk, 

dansk og det nye fag ”fordybelsesmandag” er nogle af hovedfagene. Igen i år er der ansat tre unge og 

friske volontører, der i den grad er med til at sætte gang i hyggen og festlighederne på Solgården.  



 

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.  

 

E-sport er også et af de helt store trækplastre for eleverne. Her er CS:GO og LoL spillene, som der 

svedes over i E-sportslokalet. Eleverne deltager i forskellige turneringer med andre efterskoler og skal 

også med til LAN-party. 

 

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 lækkerier til morgenmad.  

 

Vi vil gerne have besøg og kigger gerne forbi 
På Solgården åbner vi flere gange om året skolen for gæster. Det kan bl.a. være til Young Praise, 

juniorernes dag eller til Efterskolernes dag. Men vi kommer også gerne ud i baglandet. Vores 

Bibellinje tager ofte ud til børne- og juniormøder. Man er meget velkommen til at kontakte skolen, 

hvis I har lyst til at få besøg i såvel junior og ungdomsarbejdet eller som et indslag ved et møde. I år 

har vi desuden lavet to åbent hus-arrangementer på Sjælland og Bornholm. Se www.solgaarden.dk 

for mere information.  

 

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. Bed for 

personalet og ikke mindst om at vi til stadighed må kunne skaffe medarbejdere på alle poster, som 

selv er bærere af en levende tro. 

På vegne af Efterskolen Solgården 

Peter Jensen, Konstitueret forstanderDan Crillesen, bestyrelsesrepræsentant valgt af Kbh.s afd. 

 



 
Beretning 2020 – Sædding Efterskole 
 
Ingen beretning 

 

 

Beretning 2020 – Stubbekøbing Efterskole 
 
Ingen Beretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskab 2019

AFDELINGEN

Resultatopgørelse 2018 Budget

2019 2019 2018

Indtægter:

Gaver 7.000,00 7.000 7.000,00
Gavebrev   
Kollekter 8.000,00   
Kontingent 5.200,00 4.000 6.300,00
Nansensgade, lønandel pionermission 59.400,00 80.000 78.300,00
Momskompensation 11.493,00  10.713,00
Diverse  8.662,50
Indtægter i alt 91.093,00 91.000 110.975,50

Overført fra Nansensgade 154.033,00 154.033 195.412,00
Overført fra Kirkegårdsvej 37.392,00  37.392 41.616,00
Overført fra Nord-vestkirken 149.547,00 149.547 170.081,00
Overført fra Rødovre 38.880,00  38.880 39.804,00
Overført fra Hedehusene  28.414 34.378,00
Overført fra Kbh. Frimenighed 86.736,00 86.736 97.708,00
Overført fra kredsene 466.588,00 495.000 578.999,00

Indtægter I alt 557.681,00 586.000 689.974,50

AFDELINGEN Budget

2019 2019 2018

Udgifter:

Mødeudgifter 3.359,45 14.000 7.048,86
Årsmøde/missions event 4.463,00 4.190,75
Porto og kontor  1.000 0,00
Forsikringer  1.507,13
Ældrearbejdet  6.000 2.200,00
Kurser, Rejser m.m.  35.000  
Afdelings bidrag Hillerød 25.000,00 30.000 22.850,00
Ansatte 408.922,86 450.000 465.680,38
Junior- / teenarbejde 35.000,00 35.000 35.000,00
Tilskud LUMI København  200.000,00
Gebyr til Giro   
Diverse udgifter 20.211,28 15.000 14.501,21

496.956,59 586.000 752.978,33

Resultat før renter (overskud) 60.724,41 0,00 -63.003,83

Resultat 60.724,41 0,00 -63.003,83



BIRKEDALLEJREN, OVERDREVSVEJ 10, 4340 TØLLØSE
Budget

Resultatopgørelse 2018 2019 2019 2018

Indtægter:

Gaver 26.200,00 0,00
Lejeindtægt 512.490,00 490.000 461.250,00
Betalt rengøring 62.133,00 35.000 46.200,00
Erstatninger 4.801,81 6.000 1.944,50
Momsrefusion 19.194,00 0 50.144,00
Indtægt varme 80.764,48 80.000 75.146,75
Indtægt el 78.716,75 75.000 61.530,25
Diverse indtægter 9.000,00 10.000,00

793.300,04 686.000 706.215,50
Udgifter:

Skatter og afgifter 24.597,84 30.000 17.973,77
Ejendomsforsikring 40.938,22 40.000 39.358,56
Kontor 290,00 1.000 0,00
Telefon, netto 7.564,35 8.000 7.555,60
El. netto 106.137,59 110.000 109.486,52
Inventar / Nyanskaffelser 77.197,24 60.000 45.381,28
Vedligehold bygning  84.893,95 35.000 66.436,46
Vedligehold grund 18.289,93 30.000 19.998,39
Rengøringsmartriel 20.037,81 22.000 18.417,89
Udførsel af rengøring 43.900,00 25.000 31.350,00
Lønninger 172.816,37 195.000 199.920,45
Tekn. service mm. 7.930,44 20.000 8.407,82
Årets afskrivning solcelleanlæg 39.654,61 100.000 39.654,61
Diverse udgifter 5.599,47 5.000 1.280,50

649.847,82 681.000 605.221,85

Resultat før renter 143.452,22 5.000,00 100.993,65
Renteindtægter 0,00 0 0,00
Årets resultat 143.452,22 5.000,00 100.993,65

 
 



AFDELINGEN MED BIRKEDALLEJREN

Statusopgørelse pr. 31. december.

2019 2018

  
Aktiver:   
Likvide beholdninger Afdeling 1.967.532,88 1.835.790,33
Likvide beholdninger Birkedal 308.536,29 225.429,46
Tilgodehavende, Kredse 3.466,39 2.021,02
Solcelle anlæg 2017 237.927,64 277.582,25
Afskrevet på solcelleanlægget akk. -39.654,61 -39.654,61
Birkedal incl. ombygning 3.550.000,00 3.550.000,00

6.027.808,59 5.851.168,45

  
Passiver:   
Skyldigt beløb, Hillerød 7.319,51 18.915,37
Mellem regning Birkedal -15.940,63 0,00

  
Egenkapital:   
Saldo pr. 1. 1. 5.832.253,08 5.794.263,26
Årets resultat Afdeling 60.724,41 -63.003,83
Ekstra ordinær indtægt 0,00 0,00
Årets resultat Birkedal 143.452,22 100.993,65
Ændring i ejendomsværdi
Egenkapital pr. 31. 12. 6.036.429,71 5.832.253,08

6.027.808,59 5.851.168,45

Sign

Jesper Thomsen

Ovenstående regnskab er stikprøvevis gennemgået og fundet i orden. Søborg d. 27-8-2020

Beholdninger er kontrolleret.

Sign Sign

Karl Yri Jens Jacob Madsen
 

 

 

 

 

 

 



Budget for år 2021

Indtægter:

2021 2020 2019

Afdelingen

Gaver 5.000 kr. 5.000 kr. 7.000 kr.
Kontigent 4.000 kr. 4.000 kr. 4.000 kr.
Lønandel, 0 kr.  kr. 80.000 kr.
Kredsenes andel 495.000 kr. 495.000 kr. 495.000 kr.

504.000 kr. 504.000 kr. 586.000 kr.
Birkedal

Leje 490.000 kr. 480.000 kr. 490.000 kr.
Rengøring 60.000 kr. 50.000 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 4.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr.
Momrefusion 20000 kr. 25.000 kr. 0 kr.

729.000 kr. 713.000 kr. 681.000 kr.

Indtægter i alt 1.233.000 kr. 1.217.000 kr. 1.267.000 kr.

Udgifter 2021 2020 2019

Afdelingen  
Mødeudgifter incl. Årsmøde - København 10.000 kr. 14.000 kr. 14.000 kr.
Porto og kontorhold, m.m. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Ældrearbejdet 5.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr.
Ansatte 580.000 kr. 370.000 kr. 495.000 kr.
Kurser , Rejser m.m. 10.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr.
Sjælesørgerisk Familierådgivning 10.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.
Juniorarbejde / teenarbejde 40.000 kr. 40.000 kr. 35.000 kr.
Gebyr vedr. Gavebreve m.m. 30.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.
Diverse udgifter 10.000 kr. 13.000 kr. 15.000 kr.

696.000 kr. 504.000 kr. 631.000 kr.
Birkedal

Ejendomsforsikring 40.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr.
Forbrugsafgifter 25.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.
Porto / Kontor m.m. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
El udgifter 115.000 kr. 115.000 kr. 110.000 kr.
Telefon, Internet 8.000 kr. 8.000 kr. 8.000 kr.
Rengøringsmateriel 20.000 kr. 20.000 kr. 22.000 kr.
Vedligehold bygninger 80.000 kr. 65.000 kr. 35.000 kr.
Vedligehold grund 25.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr.
Tekn. service m.m. 10.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.
Inventar / Nyanskaffelser 50.000 kr. 45.000 kr. 60.000 kr.
Div. udgifter 5.000 kr. 4.000 kr. 10.000 kr.
Betalt ekstra rengøring 45.000 kr. 40.000 kr. 25.000 kr.
Pedel, løn incl rengøring 205.000 kr. 205.000 kr. 195.000 kr.
Afdrag på lån 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.

729.000 kr. 713.000 kr. 686.000 kr.

Udgifter i alt 1.425.000 kr. 1.217.000 kr. 1.317.000 kr.

Afdelingsstyrelsen / Jesper Thomsen


