Årsrapport
Roskilde, 10. november, 2015

Året der gik…
I året der er gået, har planen været at introducere en ny hjemmeside. Det har trukket ud, men
nu er vi så langt, at vi har mindst 3 kurser klar på den nye platform før nytår, og dermed er
planen at skifte til den nye platform fra første uge efter juleferien og nytår. Det skulle give tid
nok til at teste den nye platform igennem inden lancering.
Udviklingen kan følges på: denmark.bibelstudien-institut.de indtil siden lanceres på kskolen.dk
Medarbejderstaben har ændret sig. Birthe Kendel gik på pension i sommers. Sandy Flinker og
Lisbeth Nielsen har taget hendes plads, og har delt behandlingen af web-kursister og brevkursister mellem sig. Telefonopkaldene viser sig at være meget sparsomme, så vi har indført
åbningstider, udenfor hvilken man kan lægge navn og nummer, hvorefter vi vil ringe tilbage.
I juni måned havde vi konsultation med divisionens leder for brevskolerne. Konsultationen
forløb meget positivt og konstruktivt, og gav mange gode idéer til fremtidige forbedringer,
retninger og konstellationer.
I december måned begynder vi at flytte databasen fra den gamle hjemmeside, til en ny
midlertidig database, medens vi venter på en opdatering til den nye hjemmeside platform,
hvilket dog vil ligge et eller to år længere ude i fremtiden.

Lokalafdelinger
Den nye bestyrelse vil arbejde videre med forskellige konstellationer, gennemtænke dem, og
klargøre materialer og beskrivelser af arbejdsgange, sådan at Korrespondanceskolen kan
arrangere en dag eller et møde for menighederne, hvor menighedernes repræsentanter kan
trænes i at drive lokale afdelinger af Korrespondanceskolen. Hvornår vi er klar til denne fase er
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endnu for tidligt at sige noget om, da bestyrelsen ikke er begyndt på denne proces endnu.
Men det forventes at møder med menigheder er påbegyndt i 2016.

Fremtiden
Den nye bestyrelse, selvom den ikke er komplet endnu, ser et stort uudnyttet potentiale i
Korrespondanceskolen. Korrespondanceskolen er det eneste landsdækkende pågående
udadvendte missionsinitiativ vi som Syvende Dags Adventistkirken i Danmark har.
Bestyrelsen arbejder med at sætte ord på vores vision og målsætning, men er ikke færdig
endnu:

Korrespondanceskolen møder folk hvor de er, og gennem kursusmateriale online,
offline, samt arrangementer rundt om i landet, forbereder den sammen med
Helligånden mennesker til at modtage Jesus i deres liv. Korrespondanceskolen
støtter lokale menigheder i forkyndelsen af evangeliet og bygger broer mellem
kursister og menigheden.
Udover at være det eneste landsdækkende udadvendte missionsinitiativ, har vi også en opgave
internt blandt vore medlemmer i Danmark. Mange kender ikke vore kurser, men jo flere
medlemmer i den danske union, der kender og har læst vore kurser, jo nemmere vil de kunne
anbefale dem til andre, og jo større kendskab og ejerskab vil medlemmer få i skolen.
Bestyrelsens plan er altså ikke bare udadvendt, men til at begynde med, at nå vores egne, så
flere kan komme til at dele den vision og målsætning vi har i Korrespondanceskolen.

Med venlig hilsen
Robert Sand
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