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Efterskolen Lindenborgs forstander stopper efter 11 år
Lørdag den 17. november var der afskedsreception for Efterskolen Lindenborgs forstander, Kim Nissen, der
har søgt nye udfordringer.

Kim Nissen blev i 2006 ansat som forstander på Missionsforbundets efterskole, Øresund, der senere blev til
Efterskolen Lindenborg. Som den visionære leder han er, begyndte Kim på et tidspunkt at drømme om
andre faciliteter end de gamle bygninger, skolen sad med i Espergærde. Drømmen blev virkelighed i 2012,
hvor et nyt hold elever flyttede ind på den nye skole i Lindenborg, der tidligere havde huset et DGI center.
Flytningen til Lindenborg gav ikke blot skolen en ny adresse og et nyt navn, men også en ny profil. Samtidig
har flytningen medført tættere relationer mellem skolen og forbundet. Dette kommer blandt andet til
udtryk i, at Sommerstævne siden 2013 er blevet afholdt i Lindenborg. Men skolen har også dannet ramme
om mange andre aktiviteter, som eksempelvis lederdage og lejre.
Efter 11 år som leder af Missionsforbundets skole har Kim Nissen og hans hustru Jette fundet tiden inde til
at søge nye udfordringer. Fra 1. december begynder Kim i nyt job som leder af Frelsens Hærs Herberg i
København. Samme sted er tidligere forstander for Efterskolen Øresund, Christian Jochimsen, i øvrigt
huspræst.

Efterskolen Lindenborg søger ny forstander
Måske er du Efterskolen Lindenborgs nye forstander, eller måske kender du én velegnet person, som du
kunne opfordre til at søge stillingen. Se stillingsannonce på følgende link:
http://www.efterskolen.dk/wp-content/uploads/2017/11/Forstanderopslag-1.pdf

Regionale møder satte gang i debatten
I løbet af november måned er der afholdt regionale møder rundt omkring i landet med det formål at drøfte
eventuelt navneskifte for Det Danske Missionsforbund. Gennem møderne i København, Aalborg og
Grindsted har vi været i dialog med ca. 175 personer, som repræsenterer de fleste menigheder.

Tanker om et eventuelt navneskifte er opstået i forbindelse med, at forbundsrådet har sat fokus på
udvikling af Missionsforbundets kommunikation i samarbejde med firmaet ByMathew. Men det er ikke nye
tanker. Der har for år tilbage ligeledes været arbejdet med spørgsmålet omkring nyt navn. På baggrund af
en del analysearbejde har ByMathew foreslået, at Det Danske Missionsforbund skifter navn til Evangelisk
Fællesskab. Det nystartede kommunikationsteam fremlagde dette og andre oplagte alternative navne på
de tre regionale samlinger. Der kom naturligvis mange forskellige holdninger til udtryk, men det var
generelt på alle tre regionale møder, at der var meget lidt opbakning til navnet Evangelisk Fællesskab. Et
par andre navne som var i spil, var Evangeliske Frikirker og Missionskirken i Danmark. Der er indtil videre
ikke kommet nogle konkrete forslag fra menighederne, men en række enkeltpersoner har hver især bragt
alternative forslag på banen. Yderligere forslag sendes til missionsforstanderen eller forbundsrådets
kommunikationsansvarlige, Brian Kjøller, gerne inden udgangen af året.
Forbundsrådet arbejder videre med sagen og vil formodentlig efter møde i begyndelsen af januar komme
med et konkret forslag til navneændring.
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