
 

LM - København 

AFDELINGSGENERALFORSAMLING  

Tirsdag d. 5. oktober 2021 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 omkring beretninger  

Beretninger er tilgængelige senest 2 uger inden mødet via kredses / 

frimenigheders afdelingsrepræsentanter.  

4. Godkendelse af revideret regnskab 2020 og budget 2022.  

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

6. Eventuelt 

Kaffepause  

7. Tema: UFO´s arbejde oplæg v. Martha Væggemose og efterfølgende 

dialog om emnet.  

Stikord til punkt 7 er:  

- Kirken som en helende faktor i relation til krænkelser og seksuelle overgreb.  

- Hvad gør at kirken skal blande sig i / forholde sig til seksuelle overgreb og krænkelser? 

- Menneskeværd og seksualitet 

 
 
 



Beretning 2021 – Afdelingsstyrelsen 
 
Forkyndelse 
Vi er fortsat godt i gang med en proces, hvor vi løbende identificerer potentielle nye prædikanter. 
Siden sidste beretning har vi prøvekaldet 3 unge forkyndere: Jakob Ulriksen, Nicolaj Dam Bendiks og Jonatan 
Vævest Hansen. 
I juni i år blev Daniel Sundgaard kaldet som LM-forkynder. Velkommen til Daniel i den tjeneste. 
Thomas Olofson blev sidste efterår frimenighedspræst og afdelingssekretær på Bornholm, hvorfor hans 
kaldelse er overgået til Bornholms afdeling.  
Vi har således 7 prøvekaldede prædikanter samt 15 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. Sidste år berettede vi om arbejdet 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. 
Dette tiltag er ny sat i søen og er allerede godt i gang. 
 
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. Dette går rigtig godt og der er allerede etableret en del kontakter her på den ene og den 
anden vis. 
 
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. 
 
Anders Landkildehus er ansat i en 25 % 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. Før sommerferien var stillingen på 50 %. Denne blev reduceret til en 25 % 
stilling til sommerferien, da Anders skulle tilbage til studierne og derfor ikke havde tid til mere. Dette har vi 
haft aftalt fra starten var en mulighed. Anders reducerer fra 1. oktober til 20 %, dette bl.a. også af hensyn til 
hans studier. Arbejdsopgaverne er fortsat de samme. 
 
At den ovenstående stilling er reduceret, betyder at der er plads i budgettet til en ansættelse mere, hvilket der 
arbejdes på pt. vi ser bl.a. et behov for en projektstilling ift. LM kids og lejr arbejdet generelt.   
 
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 i år 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 2020, som jo desværre også blev 
aflyst, - men, men – I år er alle restriktioner jo fjernet, og vi ser derfor i skrivende stund frem til et brag af et 
årsmøde 18 september 2021. Når vi sidder på generalforsamlingen, er det løbet af stablen, så det glæder vi os 
til at se tilbage på!  
En stor tak til begge udvalg herfra!  
 
 



LMU 
Siden sidste GF har AS og LMU-repræsentanterne 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. Dog er der en 
anelse træghed i fremmødet i nogle LMU´er efter nedlukningen. Der er derfor behov for forbøn for de unge, at 
de må komme tilbage i vanen med at komme til LMU.  
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.  
Som det er blevet kommunikeret rundt i alle menighederne for nyligt, er vi i en udfordret situation ift. vores 
lejrarbejde. Mange lejrledere er stoppet og en del af lejrene står derfor pt. uden ledere. 
Aktuelt er efterårslejrene udfordret på mandskab. Heldigvis er den sidste opdatering fra efterårslejrene, at der 
næsten er fuldt både på leder og køkkensiden. Så tak til alle, der har budt ind her!  
Vi tror at Gud vil vores lejre og har tillid til at han kalder folk til opgaven. Vi må dog ikke være blinde for, at 
det ikke kommer af sig selv, og at der skal arbejdere til og vi trænger måske til et fornyet fokus på 
lejrarbejdet. Derfor har vi indkaldt til et møde i oktober med et par repræsentanter fra hver menighed, hvor vi 
vil tage fat i emnet.  
Så husk fortsat Lejrene og 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 fortsat på det, som vi har haft planer om noget tid, og som vi regner med bliver 
en realitet i det kommende år, 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 ejerskab, 
en større tilknytning og opmærksomhed for den enkelte lejr, tror vi. 
Se i øvrigt selvstændig beretning fra LM kids KBH 
 
 
Menighederne 
Køge Bugt Kirken: Vi har siden sidst haft den store fornøjelse at se en ny menighed afholde stiftende 
generalforsamling. Køge bugt kirken. I en opdatering fra menigheden lyder det: 
Den 2/5 2021 blev KBK, Køge Bugt Kirken, en realitet. Vi havde stiftende generalforsamling, og et MR og et 
TR blev valgt. Det er en kæmpe velsignelse at få lov til at starte en kirke, men også et stort arbejde og ansvar 
– men det påtager vi os gerne. Bed gerne for arbejdet i KBK, og for MR og TR.  
I overgangen mellem jul og nytår skiftede vi lokalitet fra IM’s Missionshus inde ved torvet, og flyttede i 
stedet vores aktiviteter til Adventkirken i Køge. Samarbejdet med Adventkirken er rigtig godt, og 
Gudstjenestemæssigt er det smart at være hos nogen der har lørdagsfællesskab. Vi oplever en stor  
imødekommenhed fra Adventkirken, og det er vi meget glade for. Grundet forsamlingsrestriktioner var vi 
først samlet i kirken fra hen på foråret – ligesom mange andre steder. Da vi atter begyndte at mødes fysisk, 
måtte vi være omkring 30-35 personer i kirken – og det var (heldigvis) for lidt. Vi har over foråret haft flere 
familier der er flyttet til området, og flere der har valgt at støtte op om arbejdet med KBK. Alt det tilsammen 
har gjort at vi nu er 14-16 familier i kirken, og vi kan, når der er flest, samle mere end 50 personer til en 
Gudstjeneste. Det er et kæmpe takkeemne.  
Vi hører fortsat om folk der flytter, eller overvejer at flytte til området, og det glæder vi os over. Målet er 
bestemt ikke at skulle finde nye lokaler 1 gang om året, men det er på alle måder et luksusproblem når 
rammerne bliver trange.  
  



Fra vores mødeplads i Mørkøv lyder det: I LM Mørkøv glæder vi os over, at vi igen kan samles uden 
restriktioner. 
Det er berigende, at vi atter kan mødes i det kristne fællesskab uden ydre rammer, der holder afstand mellem 
os.  
Det er af stor betydning for troens fællesskab, at vi igen kan samles om Guds ord, da der er en stor åndelig 
fare ved ikke at deltage i menighedens fællesskab og forkyndelse. Dette er noget, vi har tænkt meget over 
under de mange begrænsninger. 
Vi samles nu igen til møder, nadver, bibelkredse, kaffe og fællesspisning. Det er virkelig noget vi sætter pris 
på efter at have undværet det i lange perioder. 
 
LM kredsen i Rødovre skriver flg: Ud over COVID-19 udfordringer har vi det sidste års tid i Rødovre LM 
bakset med den fremtidige struktur for kredsen. Dette blev igangsat fordi der var udfordringer med at finde en 
ny formand for kredsen. Derfor blev det på generalforsamlingen den 9. maj 2021 besluttet at omdanne LM 
Rødovre til netværkskreds. Denne er styret af et koordinationsudvalg, som mødes sjældnere og mere ansvar 
lægges ud i en række arbejdsudvalg i Søndagsfællesskabet, i Ung+ og fælles arbejdsudvalg.  
 
Til sidst en orientering vedr. Hvidovre kredsen, som er ophørt som kreds og fortsætter som mødeplads. Vi 
ønsker Guds velsignelse over den forsamling fortsat. 
Vi takker for forbøn, interesse og medleven i det år der er gået i KBH afdeling. 
                                                                                                              
                                                                                                             Afdelingsstyrelsen v/ Peter Idorn 
 

 

Beretning 2021 - LM Kids 

 
En lille hilsen fra os i LM Kids.  
 
Igen i år har corona sat sine spor og dette betød en aflysning af årets påskelejre, men heldigvis er det lykkedes 
at afholde sommerens lejre – både børne-, junior- og drengelejr. Det var dejligt at så mange børn og unge 
havde mulighed for at komme på lejr igen! Det var tre vellykkede lejre, om end juniorlejren var meget tæt på 
at blive aflyst. 
Tilslutningen til kanolejren var desværre ikke stor nok og det betød en aflysning i år. Det er et stort spørgsmål 
i LM Kids, hvad der så evt. skal tilbydes i stedet. Ideer er velkomne! 
Vi ser mange lejre, som kæmper for at finde nye ledere til deres team, og flere lejre der har ansvarlige ledere, 
der stopper på lejrene. Det er et meget hårdt og stort arbejde at hjælpe med at finde ledere, køkkenfolk og  
 
 
nogle der kan holde bibeltimer, og her søger udvalget hjælp til at finde de rette.  
Ofte er det ikke telefonisk kontakt eller en besked, der virker bedst i dette henseende, men at man henvender  
 
 
sig personligt til en kommende leder. Vi har brug for hjælp til dette!  
 
I efteråret 2021 har vi sagt farvel til Birgitte Nissen, som har været en stor del af udvalget i mange år. Hun har 
med sit overblik og overskud hjulpet lejrledere i mange år og stået for mange forskellige opgaver – f.eks. at 
bestille ting og bøger til bogsalget på alle årets lejre. Herfra skal der lyde en kæmpe tak for det kæmpe 
arbejde, der er blevet lagt i det vigtige lejrarbejde. 
Derudover har Daniel Larsen valgt at stoppe i udvalget. Han har nu, heldigvis, valgt at lægge større arbejde og 
fokus i sit arbejde med den nye hjemmeside, som snart kommer op at stå. Daniel er meget teknisk dygtig og vi 
glæder os over, han stadig vil lægge noget arbejde i LM-regi. 
Pt. er der derfor kun to mennesker i udvalget – Catharina Lindgreen og Andreas Simonsen. Begge har dog 
valgt at stoppe i LM Kids for at lægge kræfter andetsteds og er derfor kun i udvalget senest til påske 2022. 
 
Derfor vil et stort spørgsmål i LM Kids være: ”Hvem vil være med i LM Kids fremadrettet?”  



Her søger udvalget nye kræfter og har brug for, at Afdelingsstyrelsen, kredsformænd og andre hjælper med at 
komme med input til, hvem der kan blive nye medlemmer i udvalget.  
Det er vores erfaring at det er godt med en repræsentation af begge køn, samt både unge og mere erfarne folk 
(måske tidligere lejrdeltagere/ledere). 
Der er ca. 5 fysiske møder og ca. samme antal online-møder på et år. Her vil fokus ligge på lejrene, og 
herunder kan der være forskellige arbejdsopgaver, såsom at ringe til nye, mulige prædikanter eller lejrledere, 
bestille bustransport eller have kontakt til pedellen på 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 (Nordvestkirken) og Andreas Simonsen (Hvidovre Frimenighed) 
 
 

Beretning 2021 - Luthersk Missions Højskole  
 

Siden sidst… 
Hverdagen på LMH er ved at se nogenlunde normal ud igen, efter et F21-hold, som også var præget af corona 
nedlukninger, hvilket resulterede i, at flere valgte at udskyde deres ophold her til efterårsholdet. Vores 
nuværende E21-hold er et historisk stort efterårshold med 84 elever, hvoraf de 35 er gengangere fra F21. Så 
der er gang i huset og det glæder vi os alle rigtig meget over.   

 
 
Ansatte  
Det er vist ikke gået nogens øre forbi, at vi skal have en ny forstander på LMH, efter det blev annoncerende, 
at Henrik har sagt sin stilling op som forstander på LMH, for at blive rektor på Dansk Bibel-Institut i 
København. Så i bestyrelsen arbejder vi i øjeblikket hårdt på at finde en ny forstander til LMH.  

Ellers er LMH fortsat beriget med rigtig mange dygtige medarbejdere. Det er vi utroligt glade for. Køkkenet 
drives med sikker hånd af Lisbeth Buus. Og skolens ydre ve og vel har Ole helt styr på. Hvad angår  
lærerstaben, så er Christian Slot Mogensen er blevet fastansat som musiklærer på 50 % da Ulrik Buch 
fortsætter i sin stilling som børne- og familieterapeut for Blå Kors børnehus i Slagelse. Ulrik er stadigvæk 
ansat på LMH på 50%. Grundet et historisk stort efterårshold er Jakob Ulriksen blevet ansat som timelærer  
 
 
 
 
til at undervise i troslærer og 2 valgfag. Christian Maymann var desværre fraværende den første del af holdet, 
fordi hans kone Elin er syg af kræft. Der var mistanke om, at det også var kommet noget i hendes  
lunger, og at det ikke kunne fjernes, men heldigvis lyder det til, at det er noget som kan fjernes ved en 
operation, og Christian er ved at være tilbage igen. I må meget gerne bede for hele familien.    
Thomas Wind og Mikkel Vigilius har kunnet fejre henholdsvis 30 og 20 år jubilæum. Stort tillykke til dem.  
Det, som generelt kendetegner LMH’s lærerstab er, at de har hjertet på rette sted, som ønsker for alle eleverne, 
at de må have en personlig relation til Jesus som deres Herre og Frelser. I bestyrelsen oplever 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, så det er rigtig 
dejligt. Det betyder at der er flere penge i statsstørre. LMH er en stor skole og det forudsætter naturligvis der 
er mange udgifter, der skal dækkes ind.  
 



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 er 
badeværelset på motorvejen ved at blive renoveret og der bliver lavet lidt om nede i avisstuen i samme 
omgang. De tidligere renoveringer i 2020 af toiletter og bad på de øvrige værelsesgange er blevet rigtig fine 
og lettere tilgængelige.      
 
Det næste helt store projekt er, at mødesalen skal renoveres, så den kan holde mange år endnu.  
 
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 vil fortsat gerne takke for alle dem, som beder for skolen, de ansatte, eleverne og bestyrelsesarbejdet, og vi 
vil frimodigt opfordre jer til at fortsætte. Liges ledes må I meget gerne bede for at vi må finde den rette afløser 
for Henrik. 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.  
”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.” Filipperne 4:13 
 
Det er godt vi kan lægge alt frem for Gud og det er ham der giver os kraften.  
Mvh. Nicolaj Dam Bendiks 
 

Beretning 2021 - Lumi Genbrug  
 

Lumi Genbrug Kbh. har nu eksisteret i 3,5 år. Når vi ser tilbage på året der er gået, har vi kun grund til at 
takke vores himmelske far. Han har igen velsignet os rigt. Vi får mange varer ind fra både lokalområdet og fra 
vores mange venner i både LM og det kirkelige baglang i Kbh. Samtidig er vi også velsignet med de 
medarbejdere der er brug for, ca. 32 faste og 2 der ikke har tilknytning til LM der kommer at hjælpe. Det er 
trofaste og ansvarlige medarbejdere der uge efter uge passer deres arbejde i butikken. Bliver vi ramt af 
sygdom er der enten nogen der tager en ekstra vagt eller nye medarbejdere der kommer til.  
Der er et godt arbejdsmiljø i butikken og det er dejligt at vi kan starte dagen med en fælles andagt hvor vi kan 
lægge butikken, hinanden og vore kunder i Guds hånd. 
Fra 1. januar 2021 har Flemming Drejer været vores nye kasserer, efter Leif Hansen der har været nødt til at 
stoppe pga. sygdom. Regnskabet blev passet af LMs sekretariat i 2020. Det er en glæde for os at have 2 fra 
afdelingsstyrelsen som medarbejdere. Udover Flemming er også Leif Whinter Hansen begyndt.  
Igen i år har vi som sidste år været Corona lukket i 2 måneder. Dette til trods har vi til datohaft ca. 25.000 kr. 
mere i omsætning end sidste år. 
Vi forventer en omsætning på ca. 750.000 kr. mod 724.000 kr. i 2020. Det betyder at der mindst sendes 
300.000 kr. videre til LMs missionsarbejde. 
 



Der er igen i år søgt Corana tilskud for de 2 måneder vi havde lukket. Der er bevilliget 66.000 kr., hvoraf de 
6.000 kr. dækker vores udgifter til revisor i forbindelse med ansøgningen. 
I 2020 modtog vi 26.000 kr. i kompensation. Da var vi i modsætning til i år ikke tvangslukket.  
 
Vi siger nej til de større møbler nu. Dels har vi ikke rigtig plads dels giver det for svært arbejde. Det er 
temmelig hårdt for pensionister at slæbe sofaer og marmorborde til 3. sal! Det er for at skåne vore 
medarbejdere, så de holder længere. 
Vi modtager gerne mindre møbler, lænestole og mindre spiseborde mm. 
Det betyder lidt mindre indtægt - som opvejes af et godt salg af tøj og ting og sager. Endvidere spares udgifter 
til kørsel. 
 
Vi har stadig lager i Nordvestkirken hvor der står ca. 50 flyttekasser med tøj og juleting. Lageret på Amager 
er tømt for børnetøj, i forbindelse med at Käthe og Gert har solgt deres hus. Børnetøjet er nu i Butikken. 
Det går også meget bedre med at få dækket lørdagsvagterne. 
 
kh Gert og Helge 
 

 

Beretning 2021 - Københavns Nærradio 

 
Vi må glæde os over og takke for de muligheder vi stadig har i det danske samfund, for friheden til at bringe 
det vigtigste og gladeste budskab ud om Jesus som verdens frelser, ikke bare til vores lokalområde København, 
men til den hele verden, gennem radio og net mediet.    
I bestyrelsen taler vi tit om hvordan brugen af radiomediet har udviklet sig og stadig gør det, og hvilke 
mediemuligheder der vinder frem i vores dagligdag. Derfor må vi se i øjnene at der i årene fremover vil blive 
brug for at justere for at sikre at vi kommer til at benytte de mest benyttede steder og platforme, for at kunne 
bringe evangeliet ud.  
 

Med den digitale adfærdsændring i tanke, vil det være vigtigt som radiolytter, allerede nu, at forsøge sig med 
brugen af hjemmesider, hvor man kan høre radioen over nettet på sin pc’er, eller sin mobiltelefon. Mange af 
udsendelserne ligger også som podcast efterfølgende – hvilket betyder at man selv vælger hvornår man vil lytte. 
Man kan ganske enkelt gå med mobilen i brystlommen og høre gode udsendelser.  
Disse muligheder – dels for at høre god forkyndelse, som der ligger meget af f.eks. på LysetogLivet.dk   og for 
at lytte til de mange forskellige udsendelser som Københavns Nærradio i dag producerer - Forfulgt, Byen rundt, 
Søndagstanker, Historier fra Bibelen eller Temaprogrammer der indeholder tros – og livshistorier m.v.  
Vi må være ivrige efter at henvise til disse hjemmesider og kanaler – til vore naboer, kollegaer, venner eller 
familie.  Fortæl om det f.eks. i julebrevet eller i fødselsdagshilsner – vi ved at der bliver lyttet til vore udsendelser 
rundt i hele landet.   
   
Corona-epidemien har bevirket at vi har måttet aflyse både forårsfest og juleoptagelse, men det genoptager vi 
igen, da det er godt og opmuntrende at have nogle enkelte samlinger, hvor radiovenner kan mødes. Vi håber 
naturligvis at epidemien også har inspireret til at nye lyttere har fundet vej til Københavns Nørradio. Af og til 
får vi respons fra radiolyttere der giver udtryk for taknemlighed over udsendelser.  
 
Vi er taknemmelige over gode faste medarbejdere i Viggo Wiwe og Jan Nørgaard. Derudover glæder vi os over 
de mange trofaste frivillige, der gør et stort arbejde. Vores tekniker Jan Nørgaard har i den seneste tid desværre 
være nødsaget til at arbejde hjemmefra, idet adgangsforholdene med trapper til radiostudiet gør det vanskeligt 
for ham. Det betyder at dele af hans arbejdet må udføres af en anden. Vi har kontakt med kommunen der 
tilsyneladende har et ønske om at hjælpe med en løsning som gør det muligt for vores teknikker at komme på 
arbejde i radiostudiet.   



Når det gælder medarbejdere, har vi stadig brug for frivillige der gerne vil hjælpe. Har du mulighed for at hjælpe 
eller du kender en der kan være med, så vil vi med glæde tage imod. Opgaverne er mangfoldige.  
 
Det skal da også nævnes at vi fik lejlighed til at markere Viggos 40-års jubilæum som ansat i LM, ved en 
reception i august. Mange mødte op og var med til at gøre dagen festlig bøde for jubilaren og hans familie, men 
også for os andre. 
 
Radioens økonomi består af bidrag fra LM København og tilskud fra det offentlige og gaver og arv fra 
radiovenner. De faste bidrag fra venner er for nedadgående, hvilket har sin grund i at radiomediet ikke har den 
plads i hverdagen som tidligere.         
Visionen om at nå ud med evangeliet må vi ikke miste, men måden at gøre det på må vi justere efter de 
muligheder der er i dag. Derfor har vi stadig brug for økonomisk støtte og forbøn for radioarbejdet, at det må 
være til Guds ære og at det må føre til frelse for mennesker.  
Tak for fortsat forbøn og støtte. 
 
Jørgen Engell-Kofoed 
 

 
Beretning 2021 – Birkedal 
 
Vi mangler reelt stadig 2 personer til udvalget for vores fælles lejr Birkedal. Så jeg vil gerne her begynde med 
at opfordre til, at der på afdelingsplan findes personer til at gå ind i dette arbejde. 
2020 endte grundet covid 19 og de mange aflysninger af lejemål, med et underskud på ca. kr. 250.000,00. 
Heldigvis havde vi noget opsparing på kontoen og ikke nogen større gæld, så vi har  
 
klaret skærene, bortset fra at de aftalte afdrag til afdelingskassen er sat i bero. For 2021 forventer vi med 
efterårets mange udlejninger, at vi kan ende med et kr. 0,00. 
Vi har haft nogle tanker om opstart af renovering af bade og toiletter i soveafdelingen. Dette er for nu udskudt 
til tidligst 2023, hvor vi håber og forventer, at økonomien på Birkedal vil nærme sig det normale niveau. Der 
er det forgangne år indkøbt og opsat legeplads. Dette er sket med hjælp fra fonde, som Kristoffer har stået for. 
Dette har således ikke haft indflydelse på vores samlede økonomi. Efterfølgende er vi nu gået i gang med at 
udføre oprensning omkring søen på grunden, således at vi igen får et åbent vandspejl, der kan nydes oppe fra 
terrassen. 
Inge-Lise er stadig pedel, og hun har med stor hjælp fra Birger fået passet godt på vores lejr. De mange 
aflysninger i efteråret 2020 og foråret 2021, er blevet meget fint udnyttet. Der har således været tid til lidt 
opgaver, der ellers har været begrænset tid til. Husk gerne Inge-Lise og Birger i forbøn med tak for den 
indsats, de gør, og bed 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. Senest her i indeværende år er der med glæde kommet lidt nye kræfter til. 
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 vil påvirke fastholdelse i troen, fornyelse og omvendelse, både for os selv, og for de mange der 
ønsker at bruge netop vores lejr. 
                                                                                                                                   Bjarne Thomsen 
 
  

Beretning 2021 - Solgården 
 

Sikke muligheder – godt begyndt 
Livet er fyldt med muligheder. Det gælder ikke mindst, når det gælder efterskoletiden på 



Solgården. Det er en tid, hvor unge i den grad kan få lov til at udvikle sig sammen med 
jævnaldrene i en tryg ramme. 
På Solgården får vi i år lov til at bruge tid sammen med 83 elever, der kommer fra hele kongeriget 
og det er enormt privilegeret. Tænk et helt år, hvor læring, fællesskab, oplevelser, Bibel, sport, kreativitet, 
musik og vigtige snakke er noget af det, som året handler om. Snakke som ledelse og lærere bevidst arbejder 
med at der skal være plads til så eleverne oplever nærværende og troværdige voksne i relationerne. Det er 
enestående og fantastisk. 
 
Velkommen til vores nye forstander og en række nye medarbejdere 
I januar kunne vi byde velkommen til Søren Andersen som ny forstander, og med ham ved roret er 
Solgården i trygge hænder. Visionen er klar; eleverne skal lære Jesus at kende og få det bedste år i 
deres liv i trygge rammer og et godt læringsmiljø.  
Den 2. september lykkedes det endelig at afvikle en velkomstreception for Søren på hans 50-års fødselsdag. 
Det blev til en festdag på skolen for elever, ansatte og besøgende. 
Til dette skoleår er der også kommet flere nye kræfter til i lærerflokken, hvor bl.a. to 
tidligere volontører er vendt tilbage som lærere. Senest er også Sørens ægtefælle Majbritt blevet ansat. Det 
giver bare en rigtig god energi at få nye mennesker ind på skolen – der opstår nye ideer, nye fag og 
spændende udvikling! 
Samtidig skal der også lyde en stor tak til skolens personale og tidligere konstituerede leder Peter Jensen (som 
nu er tilbage i sit job som viceforstander), som alle har gjort det fantastisk i perioden frem til ansættelsen af ny 
forstander, Søren Andersen.  
 
Kristen efterskole – vores kerneopgave. 
Helt i tråd med vores værdigrundlag er Solgården først og fremmest en kristen efterskole. På 
Solgården har vi vores helt særlige Bibellinje, hvor discipelskab, bibelundervisning og ikke mindst 
en unik studietur til Israel giver troen gode levevilkår for eleverne.  
Som en nyskabelse indgik vi lige inden sommerferien en aftale om at blive ”nærkontakt- 
efterskole” for LM’s nye missionærfamilie, Mia og Johannes Jensen, der med deres familie er rejst 
til Cambodia. Vi ønsker, at mission og diakoni skal blive en naturlig del af eleveres hverdag – i den 
forbindelse har vi netop sat et nyt projekt i søen, som indebærer et muligt tilvalg af en  ”hands-on-
missionsrejse” til Cambodia fra skoleåret 22/23. 
 
Sport incl. ny kunstgræsbane, musik og det kreative 
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ønsker at være en efterskole, hvor sport, musik og de 
kreative valgfag har høj prioritet. Med to haller, gode fitnessfaciliteter, spændende skitur og en 
trimmet fodboldbane har vi gennem de sidste år haft et øget fokus på sporten. Mange elever 
elsker at dyrke sport med deres venner og på Solgården er faciliteterne i top. Det er især fodbold, 
volleyball og badminton, der er omdrejningspunkterne. I den forbindelse har vi netop sat et nyt projekt i gang, 
idet vi etablerer en ny fodboldbane med kunstgræs incl. hegn, lysanlæg og spiller- faciliteter. Desuden 
etableres også en Padel-bane med kunstgræs samt to beachvolleybaner. I tilknytning til banerne etableres også 
et loungeområde på 320 kvm. til socialt samvær. Det bliver således muligt at fornøje sig med udendørs 
boldspil året rundt. Det forventes at faciliteterne kan blive klar til det nye hold i 22/23. 
På musiksiden har vi som noget nyt et unikt tilbud om instrumentlære som hele 20 af vores 
nuværende elever har taget imod. Hertil kommer flere bands, kor og valgfag omkring lovsang og 
jazz. Vores musikelever spiller også en særlig rolle, når vi byder gæster indenfor til Young Praise, 
årets musical og ikke mindst, når de står for lovsang om fredagen. 
På den kreative side kan eleverne boltre sig med fagene kreative værksted, billedkunst, keramik, 
smykker, glaskunst og syning. Vi oplever, at mange elever nyder det kreative univers og kan finde 
ro og tid til at arbejde med forskellige projekter i et hyggeligt miljø. 
 
Undervisning – der flytter eleverne 
Efterskoletiden er ikke kun fyldt med spændende rejser, sjove oplevelser og en intens dagligdag. 
Der er også helt almindelige dage, hvor undervisning alene er i højsædet. Vi har i de seneste år haft god 
succes med niveaudelt undervisning i flere fag. Det har vi fået særdeles god respons på. 
 



Rejselyst 
På Solgården kan vi virkelig godt li’ at rejse ud i verden og få nye oplevelser med hjem. Vi har en 
fælles skitur til Østrig, en europatur til en europæisk storby og ikke mindst Bibellinjen, der rejser til 
Israel og nu også et tilbud om en rejse til Cambodia, hvor kultur, diakoni og mission vil være på skemaet frem 
til rejsen.  Vi arbejder pt. med at finde en model, som betyder, at rejsen til Israel eller Cambodia vil kunne 
inkluderes i efterskoleopholdet i minimum 10. klasse. Hertil kommer, at vi er en del af et EU-støttet 
udvekslingsprojekt, hvor vi sammen med fire skoler fra Europa arbejder med et fælles projekt om unge og 
medier. 
 
Tid til fællesskabet og tid til dig 
Noget af det unikke i et efterskolefællesskab er, når elever på kryds og tværs finder sammen og 
der opstår noget helt særligt, som binder mennesker sammen i venskaber, der holder. Det kræver 
tid både til fællesskabet, men også til sig selv. Derfor har vi sat fokus på begrebet tid – for det er 
noget af det vigtigste vi kan gi’ til hinanden.  
 
 
Ny hjemmeside: 
Solgården har fået nyt logo og en ny hjemmeside i året der er gået. Vi synes selv rigtig godt om resultatet – gå 
gerne ind på hjemmesiden og ”smag på” de mange muligheder et ophold på Solgården kan give vores unge 
mennesker. 
 
Tak for forbøn 
For mange af os, der har børn eller børnebørn i efterskolealderen er vores højeste ønske, at de 
skal finde ind i et godt kristent fællesskab. Vi ønsker hver dag at skabe de bedste rammer for det. 
Men vi har også brug for baglandets forbøn. I år har vi valgt et skoleord fra Kol. 3,16, som netop siger, hvad 
vi ønsker, der skal ske for vores elever. 
Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og 
åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. 
 
På vegne af Solgården 
Dan Crillesen  
bestyrelsesrepræsentant, Kbhvn´s afd. 
 
 



 
 

 

 



 
 



 



 
 
 
 
 

Beretning 2021 - Sædding Efterskole 
 
Ingen beretning 
 
 

Beretning 2021 - Løgumkloster Efterskole 
 
Ingen beretning 



Regnskab 2020 
AFDELINGEN        

        

Resultatopgørelse 2020     Budget   

   2020  2020  2019 

 Indtægter:       

 Gaver  9.344,50  5.000  7.000,00 

 Kollekter       8.000,00 

 Kontingent  4.350,00  4.000  5.200,00 

 Nansensgade, lønandel pionermission        59.400,00 

 Momskompensation  10.438,00     11.493,00 

 Indtægter i alt  24.132,50  9.000  91.093,00 

        

 Overført fra Nansensgade  154.228,00     154.033,00 

 Overført fra Kirkegårdsvej  42.600,00      37.392,00 

 Overført fra Nord-vestkirken  154.228,00     149.547,00 

 Overført fra Rødovre  35.256,00      38.880,00 

 Overført fra Hedehusene  51.915,00     0,00 

 Overført fra Kbh. Frimenighed  85.193,00     86.736,00 

 Overført fra kredsene  523.420,00   495.000   466.588,00 

        

 Indtægter I alt  547.552,50  504.000  557.681,00 

        

        

AFDELINGEN     Budget   

   2020  2020  2019 

 Udgifter:        

 Mødeudgifter  792,00  14.000  3.359,45 

 Årsmøde/missions event       4.463,00 

 Porto og kontor     1.000  0,00 

 Forsikringer  11.525,22      

 Ældrearbejdet     6.000    

 Kurser, Rejser m.m.     30.000    

 Afdelings bidrag Hillerød  38.350,00  30.000  25.000,00 

 Ansatte  467.998,81  370.000  408.922,86 

 Junior- / teenarbejde     40.000  35.000,00 

 Rente udgifter  9.021,72      

 Diverse udgifter  11.737,70  13.000  20.211,28 

   539.425,45  504.000  496.956,59 

        

 Resultat før renter (overskud)  8.127,05  0,00  60.724,41 

        

 Resultat   8.127,05  0,00  60.724,41 

        



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BIRKEDALLEJREN, OVERDREVSVEJ 10, 4340 TØLLØSE       

     Budget   

Resultatopgørelse 2020  2020  2020  2019 

        

 Indtægter:       

 Gaver  2.250,00    26.200,00 

 Lejeindtægt  254.750,00  480.000  512.490,00 

 Betalt rengøring  24.200,00  50.000  62.133,00 

 Erstatninger  641,00  3.000  4.801,81 

 Momsrefusion  23.622,00  25000  19.194,00 

 Indtægt varme  25.926,00  80.000  80.764,48 

 Indtægt el  23.823,25  75.000  78.716,75 

 Diverse indtægter  38.900,00     9.000,00 

   394.112,25  713.000  793.300,04 

 Udgifter:        

 Skatter og afgifter  22.567,25  25.000  24.597,84 

 Ejendomsforsikring  45.261,57  40.000  40.938,22 

 Kontor     1.000  290,00 

 Telefon, netto  7.564,35  8.000  7.564,35 

 El. netto  79.841,16  115.000  106.137,59 

 Inventar / Nyanskaffelser  35.788,66  45.000  77.197,24 

 Vedligehold bygning    19.625,30  65.000  84.893,95 

 Vedligehold grund  24.055,01  30.000  18.289,93 

 Rengøringsmartriel  2.912,50  20.000  20.037,81 

 Udførsel af rengøring  19.075,00  40.000  43.900,00 

 Lønninger  211.620,07  205.000  172.816,37 

 Tekn. service mm.  16.979,43  15.000  7.930,44 

 Årets afskrivning solcelleanlæg  39.654,61  100.000  39.654,61 

 Rente  1.526,91     

 Diverse udgifter  2.224,56  4.000  5.599,47 

 Lejeplads  106.875,00     

 Tilbagebetalt dipositum  6.000,00       

   641.571,38  713.000  649.847,82 

        

 Resultat før renter  -247.459,13  0,00  143.452,22 

 Renteindtægter  0,00  0  0,00 

 Årets resultat  -247.459,13  0,00  143.452,22 



AFDELINGEN MED BIRKEDALLEJREN 
Statusopgørelse pr. 31. december 
 

        

   2020    2019 

          

 Aktiver:          

 Likvide beholdninger Afdeling  1.060.04,47    1.967.532,88 

 Likvide beholdninger Birkedal  100.731,77    308.536,29 

 Tilgodehavende, Kredse  3.174,22    3.466,39 

 Solcelle anlæg 2017  158.618,42    198.273,03 

 Afskrevet på solcelleanlægget akk.         

 Birkedal incl. ombygning  3.550.000,00    3.550.000,00 

 Beholding Køge  -31.265,90     

 Tilgode Nansensgade  975.000,00     

   5.816.462,98    6.027.808,59 

        

          

 Passiver:         

 Skyldigt beløb, Hillerød  19.365,35    7.319,51 

 Mellem regning Birkedal       -15.940,63 

 Egenkapital:         

 Saldo pr. 1. 1.  6.036.429,71    5.832.253,08 

 Årets resultat Afdeling  8.127,05    60.724,41 

 Ekstra ordinær indtægt         

 Årets resultat Birkedal  -247.459,13    143.452,22 

 Ændring i ejendomsværdi       

 Egenkapital pr. 31. 12.  5.797.097,63    6.036.429,71 

        

   5.816.462,98    6.027.808,59 

        

  Jesper Thomsen     

        

 

Ovenstående regnskab er stikprøvevis 
gennemgået og fundet i orden.    

Søborg d. 
10-06-2021   

 

Beholdninger er kontrolleret. 
 
Kalle Yri          Jens Jacob Madsen 
 
 
 
 
 
 
       



 

Budget for år 2022      

lndtægter:       

 2022  2021  2020  

Afdelingen       

Gaver 5.000 kr 5.000 kr. 5.000 kr.
Kontigent 4.000 kr 4.000 kr. 4.000 kr.
Kredsenes andel 495.000 kr 495.000 kr. 495.000 kr.
 504.000 kr 504.000 kr. 504.000 kr.
Birkedal        

Leje 500.000 kr 490.000 kr. 480.000 kr. 
Rengøring 60.000 kr 60.000 kr. 50.000 kr.
Indtægt varme 80.000 kr 80.000 kr. 80.000 kr.
Indtægt el 75.000 kr 75.000 kr. 75.000 kr.
Erstatninger 3.000 kr 4.000 kr. 3.000 kr.
Momrefusion 20.000 kr 20000 kr. 25.000 kr.
 738.000 kr 729.000 kr. 713.000 kr.
       

Indtægter i alt 1.242.000 kr 1.233.000 kr. 1.217.000 kr.
       

Udgifter  2022  2021  2020  

Afdelingen       

Mødeudgifter incl. Årsmøde - København 10.000 kr 10.000 kr. 14.000 kr.
Porto og kontorhold, m.m. 1.000 kr 1.000 kr. 1.000 kr.
Ældrearbejdet 5.000 kr 5.000 kr. 6.000 kr.
Ansatte 580.000 kr 580.000 kr. 370.000 kr.
Kurser , Rejser m.m. 10.000 kr 10.0001 kr. 15.000 kr.
Sjælesørgerisk Familierådgivning 10.000 kr 10.000 kr. 15.000 kr.
Juniorarbejde / teenarbejde 25.000 kr 40.000 kr. 40.000 kr.
Gebyr vedr. Gavebreve m.m. 35.000 kr 30.000 kr. 30.000 kr.
Diverse udgifter inc. Renter 16.000 kr 10.000 kr. 13.000 kr.
 692.000 kr 696.000 kr. 504.000 kr.
Birkedal        

Ejendomsforsikring 45.000 kr 40.000 kr. 40.000kr. 
Forbrugsafgi:fter 25.000 kr 25.000 kr. 25.000 kr.
Porto / Kontor m.m. 1.000 kr 1.000 kr. 1.000 kr.
El udgifter 110.000 kr 115.000 kr. 115.000 kr.
Telefon, Internet 8.000 kr 8.000 kr. 8.000 kr.
Rengøringsmateriel 20.000 kr 20.000 kr. 20.000 kr.
Vedligehold bygninger 60.000 kr 80.000 kr. 65.000 kr.
Vedligehold grund 25.000 kr 25.000 kr. 30.000 kr.
Tekn. service m.m. 10.000 kr 10.000 kr. 15.000 kr.
Inventar / Nyanskaffelser 70.0001 kr 50.000 kr. 45.000 kr.
Div. rrdgifter 4.000 kr 5.000 kr. 4.000 kr.
Betalt ekstra rengøring 40.000 kr 45.000 kr. 40.000 kr.



 

Pedel, løn incl rengøring 220.000 kr 205.000 kr. 205.000 kr. 
Afdrag på lån 100.00, 0 kr 100.000 kr. 100.000 kr.
 738.000 kr 729.000 kr. 713.000 kr.
       
Udgifter i alt 1.430.000  1.425.000 kr. 1.217.000 kr.

Afdelingsstyrelsen / Jesper Thomsen   


