Nyhedsmail 04, 2018
Ny forstander på Efterskolen Lindenborg
Så er det besluttet: Efterskolen Lindenborgs nye forstander hedder Anders Lausten Ohlsen.
Anders er uddannet lærer fra Blaagaard seminaret i 1992. Siden har han suppleret sin uddannelse med blandt
andet en Førleder uddannelse i Roskilde kommune og senest har han taget en Diplomlederuddannelse.
Arbejdsmæssigt har Anders blandt andet været lærer på
Trekronerskolen fra 2001 – 2015. Og siden 2015 har han været
skoleleder på Egebjerg skole og souschef på Nordskolen,
Odsherred.
Han er 52 år, og er på 28. år gift med Anja, som er dramaturg, og
som arbejder som selvstændig med bl.a. projektledelse i Roskilde
Egnsteater, Aaben dans og på Skovbo Efterskole med teater.
Anders og Anja har sammen lavet mange spændende ting, som
f.eks. afholdt højskoleforløb på Sardinien og afholdt en lang
række lejre i kirke- og teaterregi. Familien har i 15 år boet i
bofællesskab. Anders og Anja har 2 børn – Oliver på 22 år, der
læser antropologi på KU og Katrine på 13, der går i 6. kl. i Roskilde.
Han er meget aktiv i sin fritid, hvor han sejler kajak, og bruger tid på fodbold, volley, vandreture og skiløb.
Anders har sin kirkelige baggrund i folkekirken, men har de sidste 12 – 14 år kommet i – og været aktiv i –
Roskilde Baptistkirke.
Anders Lausten Ohlsen starter som forstander på Lindenborg den 01. august.
Det er en meget spændende person med mange facetter og med et utroligt åbent, positivt og tillidsvækkende
væsen, vi ansætter, og vi er sikre på, at Anders bliver en forrygende forstander for Efterskolen Lindenborg,
udtaler Rikke Gjerlev og Ruben Lundtoft på bestyrelsens vegne.

Nyt fra sekretariatet
Vore to nye medarbejdere på sekretariatet, Simon Hollti og Pia Daugaard, arbejder på fuldt tryk for at
indhente arbejdsopgaver, der ikke er blevet løst i perioden uden ansatte. Der ligger rigtig mange opgaver og
venter, og der kan derfor forekomme lidt ekstra ventetid, før man får svar på henvendelser. Skulle man være
i tvivl om noget, er man til enhver tid velkommen til at ringe på 66148331 eller sende en mail til
sekretariatet@missionsforbundet.dk

Menighedsplantning trak fuldt hus i Nørresundby
Folk stod i en lang kø for at komme ind, og der blev trængsel i gangen, da dørene åbnedes kl.18.30 til Kidz
Fun Night på Gammel Lindholm Skole i Nørresundby. Det myldrede bogstavelig talt ind med børn og voksne,
som straks fyldte skolens sportshal. Der var minimum 125 børn, og det skønnes, at arrangementet trak
mindst 200 personer til. Rigtig mange voksne havde valgt at følge med deres børn. Det var etniske danskere
og nydanskere, og ikke mindst en del muslimske kvinder med tørklæder. Efter en tid med leg, holdt Maj
Højgaard andagt for de mange deltagere, og David Højgaard informerede om andre tilbud fra
menighedsplantningen, som bærer navnet Nordstjernen.
”Det var en fantastisk oplevelse at være med til. Det er en konkret og praktisk udlevelse af Vision 2022, idet
arrangementet både rammer fokusområdet ”Nye trosfællesskaber og menighedsplantning” og ”Socialt
engagement”. Det viser, at det kan lade sig gøre at nå nye mennesker udenfor de etablerede kirker, og det
udfordrer til lignende initiativer andre steder i landet” siger missionsforstanderen.

Voluntører i fængsel
Under ledelse af Neel og Peter Götz besøgte
Efterskolen Lindenborgs og menighedernes
voluntører fængslet i Udon Thani i det nordlige
Thailand. Her mødte de 200 af fængslets 5000
fanger.
Mødet blev en blanding af hyggelig lejragtig
underholdning og gudstjeneste. De festlige
elementer tog en medarbejder fra Fredens
Stemme, Em, sig af med hjælp fra volontørerne.
Mange af fangerne sad med det Nye Testamente
fra Gideonitterne. Peter Götz talte om respekt,
accept og kærlighed, som evangeliets nøgleord.
Han blev tolket af Jariya. Der var god respons.
Fængselspræsten Somwang talte derefter, og man kunne se at fangerne kunne lide ham. Flere gav til kende
– ved at rejse sig og gå frem - at de ønskede at lære mere om Jesus.

Mulighed for job på Sommerstævne
Der er mulighed for at ansøge om et dagligt job på Sommerstævne med rengøring eller andet. Man får tildelt
en daglig og overkommelig opgave og får et tilskud på 1000 kr. refunderet ved stævnets start. Er dette noget
for dig, så skriv til Lotte Holm Boeriis, boeriis1308@gmail.com inden 15. juli. Derefter vil man hurtigst muligt
få besked, om der er et ledigt job.

Værelsesudlejning på Sommerstævne
Det er gået meget stærkt, siden vi åbnede for tilmeldingen til årets Sommerstævne. Det gik så stærkt, at efter
4 dage var alle værelser på Lindenborg revet væk. Da der stadig kunne være nogen, der ønsker overnatning
på værelse, har vi undersøgt hvilke andre muligheder der er i området.

Der er mulighed for at leje campinghytte på Borrevejle Camping og Hytter, og så har vi åbnet for, at det også
er muligt at leje værelser på Tølløse Privat- og Efterskole (Baptisternes skole i Tølløse), fortæller stævnechef
Lars Gaarden.
Det skal nævnes, at værelserne i Tølløse kun skal ses som en overnatningsmulighed – der er ikke adgang til
faciliteter, udover selvfølgelig bad og toilet. Samtidig skal det nævnes, at der ikke fra stævnets side arrangeres
transport til Tølløse, det er derfor dit eget ansvar at komme frem og tilbage. Der er heller ikke mulighed for
at få serveret stævnemad, eller benytte samarittertjeneste på skolen.
Hvis du ønsker at leje værelse på skolen i Tølløse, skal du sætte kryds i ”Overnatter ikke på
Sommerstævneområdet” og skrive i bemærkningsfeltet at du ønsker at leje værelse i Tølløse. Herefter vil du
blive kontaktet for yderligere informationer. Afregningen for værelset sker separat.
Prisen for værelserne i Tølløse er fastsat således:
1 person i enkeltværelse hele ugen
1 person i enkeltværelse pr. nat
2 personer i dobbeltværelse hele ugen
2 personer i dobbeltværelse pr. nat

kr. 900
kr. 200
kr. 1.500
kr. 350

Der er selvfølgelig stadig masser af ledig plads på stævnets campingplads.

Kender du Missionsforbundets præster?
Det Danske Missionsforbund er et fællesskab af frie og selvstændige menigheder, der hver især ansætter sin
egen præst. Præstens tjeneste er derfor først og fremmest lokalt orienteret. Men hvem er egentlig præst i
nabomenigheden? Eller hvad hedder Missionsforbundets præster i den modsatte ende af landet? De
spørgsmål vil mange ikke kunne svare på. Men nu skabes der en anledning til at lære flere af præsterne at
kende. Som et led i Vision 2022 med fokusområdet ”Netværk mellem menigheder” vil der den 7. oktober
blive arrangeret en Præstebyttedag. Nærmere informationer udsendes. Men glæd dig allerede nu til at høre
en af de præster i Missionsforbundet, som du måske sjældent eller aldrig har hørt.
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