1. AFDELINGSRAPPORTER
A. Formandsrapporten
2013 har været et atypisk år i den forstand at en generalforsamling har delt året i to. De første
måneder bestod ledelsen af Thomas Müller, Line Nielsen og Björgvin Ibsen. Alle tre var med til
regionale møder i begyndelsen af året og Thomas og Line besøgte alle præster i løbet af februar
og marts i forberedelsen op til generalforsamlingen for at høre deres ønsker og behov for den
kommende periode. Denne besøgsrunde var meget positiv og gav et godt indsyn i præsternes
hverdag. Vi har mange engagerede prædikanter, der forsøger gennem mange forskellige måder at
få arbejdet til at lykkes lokalt.
Foråret var en travl periode for økonomichefen og formanden, som brugte en del tid med
omlægning af kirkens lån. Det bestod af to hovedpunkter: bedre betingelser for lånene i
Handelsbanken og bedre betingelser eller tilbagebetaling af lånet hos Adventistkirken i Norge. Ved
hjælp af et stående lån på 10 mio kr, en lavere rente og lidt længere løbetid i Handelsbanken har vi
pr sommeren 2013 tilbagebetalt lånet til Norge to år før tid, forhandlet en bedre rente med banken
og har forlænget løbetiden nogle få år. Økonomichefen har brugt mange timer med excelarbejde,
og jeg ønsker i denne rapport og takke Björgvin for det fine resultat.
Generalforsamlingen i maj bød på en del personaleændringer - også i ledelsen, hvor Henrik
Jørgensen blev valgt som næstformand. Henrik var allerede involveret i en del sommerlejre og
havde planlagt ferie og var derfor først på plads i begyndelsen af september, men ganske hurtigt
har lederteamet fundet melodien og arbejder godt sammen. Lad mig også her takke Line Nielsen
for de mange gode input hun bragte ind i lederskabet de ni måneder hun arbejde for kirken.
I september løb skabelseskampagnen af stablen. Med Kim Hagen Jensen som koordinator var det
lykkes Odense, Herning, Thisted og Købehavns menighed at få 400 t.kr. fra KEHAP fonden til
gennemførelsen af projektet. De fleste penge blev brugt på lokaleleje og annoncering. Arthur
Chadwick fra South Western Adventist University var i Danmark over 14 dage og hjalp med
opfølgende foredrag efter Henry Stobers skabelsesfilm var blevet vist i de fire byer. Det lykkes alle
fire byer at samle store grupper af mennesker, som vi ikke har set i mange år til vores møder. En
stor tak og hatten af for de mange frivillige timer, der er gået ind i dette projekt. Desværre har
interessen for de opfølgende møder ikke helt stået mål med forventningerne.
Happy Hand bliver nu for anden gang nævnt i en formandsrapport. 2012 var startskuddet og året
endte godt. Successen er fortsat i 2013 og Generalkonferencen betalte for at Happy Hand kunne
være repræsenteret ved deres Spring Meetings til Global Mission Issues committee, hvor AnneMay Müller præsenterede historien med Happy Hand og videregav en manual til
Generalkonferencen til hvordan man kunne åbne lignende butikker rundt omkring i verdens
storbyer under deres fokus omtalt som "Centers of Influence and hope".
Ved Generalforsamlingen i maj, blev projektet fremhævet i adskillige rapporter, og det har
inspireret andre menigheder til at besøge Happy Hand i København og flere overvejer at åbne en
butik. Konkret har Aalborg menighed gået videre med idéen, samlet en gruppe og vi har i oktober
underskrevet en lejekontrakt i Aalborgs centrum med en forventet åbning primo december. Igen
her er der en stor gruppe frivillige fra flere menigheder i Nordjylland, som brænder for at kirken skal
komme ud på gaden og møde mennesker i øjenhøjde. Økonomisk har Adventistkirken i Danmark
ikke de store udgifter. Happy Hand i København har valgt at lade det meste af den bevilling de fik
af Generalkonferencen indgå i et fond til opstart af nye butikker.

Ledelsen er i øjeblikket sammen med Happy Hand igang med at udarbejde strukturer for hvordan
det sociale arbejde skal koordineres og styres. Vi priser Gud for disse spændende tiltag i en tid,
hvor succes med projekter er sparsomme.
I disse rapporter fremhæver vi ofte alle de gode ting, som er sket i året, men det må være rimeligt
også at nævn et projekt, som ikke er lykkedes, som forventet. REJSEN, som vores nye magasin
med dertil hørende hjemmeside har ikke fået det gennemslag vi havde håbet. I marts måned var
den officielle lanceringsdato og i ugerne op til havde alle menigheder modtaget nogle quizzer, der
skulle stimulere nysgerrigheden og sætte deres forventninger igang. Idéen var på en given dag i
marts at så mange adventister som muligt skulle skifte deres profilbillede ud på Facebook med
Rejsens profilbillede og "like" Rejsens Facebook side. Dette var så en konkurrence hvor der blev
udloddet iPads til dem, der havde "liked" siden. Vores mål var at nå ud til 250.000 potentielle
brugere og at mange af dem skulle være med i konkurrencen, hvor en af betingelserne var at man
fremover modtog et nyhedsbrev. Statistikken viser at vi nåede ud til over 120.000 potentielle seere,
men kun omkring 200 deltog i konkurrencen, hvoraf størstedelen (hvis ikke alle) var medlemmer af
kirken i forvejen. Tanken var yderligere at de lokale menigheder skulle bruge denne Facebook
kampagne til at gøre noget lokalt i deres menigheder med magasinet. Håbet var at der var skabt
opmærksomhed omkring magasinet, og at de lokale menigheder kunne drage fordel af dette. Kun
enkelte menigheder lavede opfølgende programmer ifm lanceringen. Set i bakspejlet har
menighederne og præsterne ikke været forberedt ordentligt og de enkelte præster og menigheder
"købte" aldrig idéen og den forblev en skrivebordsidé i Nærum. Det er min forventning, at vi i
forbindelse med "Mission to the Cities" i 2014 kan genlancere og tilrettelægge et nyt projekt
omkring magasinet.
På personaleområdet har det været et tungt og tidskrævende år med flere langtidssygemeldinger
og fire skilsmisser både blandt præster og kontorpersonalet. Enkeltvist har det alle være triste
situationer ledelsen har været nødt til at bruge meget tid på. Derudover er der efter
generalforsamlingen kommet nye ansigter til i afdelingsarbejdet, hvilket har givet et frisk pust og ny
energi. Vi skal være bevidste at bruge lidt ekstra tid - også i begyndelsen af 2014 - til at
sammentømre det nye hold på kontoret, men indtil videre tegner det rigtig godt.
På det overordnede plan har ledelsen arbejdet med strategi og mål for den næste tre-års periode
og samlede i begyndelsen af september alle præsterne på Møllerup Gods på Djursland til tre
dages rådslagning. Blandt andet på baggrund af dette input har ledelsen formuleret et udkast som
bliver fremlagt i et separat dokument til Unionsbestyrelsen, december 2012.
Intet af ovenstående kunne lade sig gøre uden Guds hjælp og vejledning. Takken og æren går
alene til ham, som har givet os endnu et år at tjene ham i. 2013 har været året vi har markeret 150året for Adventistkirkens oprettelse. Ikke noget vi egentlig har lyst til at fejre, men dog marker og
derefter lægge yderligere planer for hvordan vi kan følge Guds kald til at nå danskere med de gode
nyheder om hans snare genkomst. Med tak for 2013 beder vi om Guds fortsatte velsignelse for det
kommende år
Thomas Müller

B. Næstformandens rapport
Ved afslutningen af 2012 var der 2513 medlemmer i Adventistkirken i Danmark og per 3. kvartal i
2013 var der 2.521 medlemmer. I de sidste 4 kvartaler fra begyndelsen af 4. kvartal 2012 til
slutningen af 3. kvartal 2013 er der blevet døbt 17 nye medlemmer og optaget 16 ved bekendelse

af deres tro. Stadig mangler naturligvis 4. kvartal så vi ved endnu ikke om den samlede fremgang i
2013 holder, men vi siger under alle omstændigheder Gud tak for de medlemmer vi har. Som det
kan ses af statistikkerne nedenfor ser det ud til at den tilbagegang der var i medlemstallet fra 2002
til 2010 er standset og vi begynder at kunne se et mere stabilt medlemstal. Da der traditionelt er en
lille tilbagegang i det 4. kvartal regner vi med at have cirka det samme antal medlemmer ved årets
afslutning som ved udgangen af 2012. Man kan se udviklingen over årene i diagrammerne
nedefor.
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Vores medlemmer er vores absolut vigtigste resurse. En af de afgørende faktorer for mig at sige ja
til at være næstformand i Adventistkirken var at være med til at sikre at vi tager os af vores
medlemmer så godt som muligt.
På kontoret og i vores menigheder bruger vi mange resurser på at sikre at vi har nok økonomiske
resurser og at de bliver brugt på en ansvarlig måde. Og det er kun rigtigt at vi gør det. Men vi må
være lige så opmærksomme og bruge lige så meget energi på at vores medlemmer føler, at vi har
omsorg for dem. En af de måder vi kan gøre det er ved at sikre vi har de relevante oplysninger på

dem, så de kan få den korrespondance de har behov for og ret til. Derfor er samarbejdet mellem
menighedernes sekretærer og unionskontorets sekretariat yderst vigtigt. Jeg vil derfor sige tak for
det samarbejde vi har haft her i løbet af efteråret.
På kontoret har vi stadig fokus på, at vi skal ha’ det godt med vores arbejde og med hinanden. I
den forbindelse har vores arbejdsmiljø repræsentant lige færdiggjort en undersøgelse blandt
kontorpersonalet på unionskontoret, der fokuserede på det psykiske arbejdsmiljø. 11 ud af 14
valgte at deltage anonymt i undersøgelsen. Det er klart fra undersøgelsen at der fortsat er
eftervirkninger af de nedskæringer der var i personalet 2011 med en øget arbejdsmængde og
dermed for lidt tid til at udføre arbejdsopgaverne tilfredsstillende. Denne undersøgelse vil blive fulgt
op med MUS på kontoret i jan/feb. 2014. Som opfølgning på disse to ting, vil vi fortsat sætte fokus
på effektive arbejdsgange, bedre systematik og andre ting, som kan understøtte det daglige
arbejde positivt.
Derudover har en af kontorpersonalet været sygemeldt på ubestemt tid siden slutningen af
september 2013. Det har yderligere lagt pres på personalet da opgaverne igen er blevet fordelt
mellem medarbejderne.
Det er i det hele taget en bekymring at vi jævnligt har medarbejdere både på kontoret og blandt
distriktspræsterne der må melde sig syge. Som arbejdsgiver er det noget vi må se alvorligt på, bl.a.
ved at vurdere om det nuværende aktivitetsniveau er realistisk og bæredygtigt.
Det kan selvfølgelig også mærkes at inden for de sidste 18 mdr. har der siddet 3 forskellige
personer på næstformandskontoret. Det har sammen med de tidligere nævnte nedskæringer været
med til at skabe en vis usikkerhed og uro blandt kontorpersonalet, der har skulle have mere
arbejde og samtidig vænne sig til nye personligheder, med forskellige arbejdsmetoder og andre
forventninger.
Jeg ønsker derfor at sige rigtigt stor tak til alle vores medarbejdere på kontoret for den indsats,
som de dagligt lægger i de mange forskellige opgaver, som løses.
Der skal også lyde en tak til de delegerede på generalforsamlingen der udviste mig deres tillid i
valget af mig til denne stilling. Det er et helt nyt arbejdsområde for mig og der er fortsat mange til
jeg skal lære og sat mig ind i. Men jeg håber med tiden at kunne udfylde denne rolle med den
kompetence den kræver og som kirkens medlemmer fortjener.
Henrik K. Jørgensen
Næstformand

C. Rapport fra AHA
Nu er det tid til at skrive lidt om hvad som sker i AHA. Vi har indtil nu (7/11-2013) sendt 4
containere af sted. 1 til Polen, 1 til Moldova og 2 til Beograd. Containeren til Polen blev aflæsset to
steder. Halvparten af læsset til vår skole og den sidste del til et sted i den sydlige del af Polen. Vi
har været nødt til at plombere bilerne, da der bliver stjålet fra bilerne. Der er kommet nye regler om
transport til Polen, (Nummeret på plomben skal skrives på papirerne, ikke håndskrift) papirerne
skal skrives på Engelsk og på Polsk. Polsk er ikke min stærke side, så jeg har fået hjælp af en
Polak som bor her i Ørslev. Til Serbien skal det skrives på Engelsk og på Serbisk, det ordner
Milan. Til Moldova skal det skrives på Engelsk, til gengæld forlanger myndighederne i Moldova at
få vide hvor mange sække/kartonger vi sender senest 2 uger i forvejen.
Østervrå regner med at sende en container af sted før jul.
Vi er glade for at så mange søskende støtter AHA i vort arbejde, uden deres hjælp kunne vi ikke
drive AHA! Vi er også glade for at Adventkirken og ADRA støtter os. Vi fr også en kontingent på
350,00 kroner fra mange kirker, dog ikke alle. Når vi søger Kulturministeriet om støtte, ser de på

hvor mange af våre egne kirker som betaler kontingent, og hvis vi får noget, ser de på hvor mange
af våre egne kirker som støtter os i forhold til hvor mange kirker vi er!
Sidste år døde der en af våre gode støtter, også i år har vi sagt farvel til en god og flittig søster. Vi
må nok erkende at vi bliver alle sammen ældre, og det er spørgsmål om hvor mange som ikke kan
hjælpe til mere. Vi vil alle samme være med at hjælpe, men kroppen siger nej, og det respektere
vi. Det ville være fint hvis det var nogle som var lidt yngre som ville være med til at hjælpe.
De bedste hilsener fra alle i AHA.
Harry Sættem
D.

Rapport fra Familieafdelingen
Tid til årsrapport
Det er altid spændende at lave årsrapport – fik jeg nået det jeg ville? Holdt planerne? Dukkede der
nye ting op undervejs? Var der noget, der lykkedes? Her kommer et lille udpluk af nogle af de ting,
som familieafdelingen var en del af i 2013 samt de foreløbige planer for 2014.

Arrangementer i 2013:
23. februar
Temadag for 18+ (Nærum) Henrik Jørgensen og A-MM
8.-10. marts
Familieweekend (Hvidekilde) Carsten Hjorth Pedersen
Vinter
2 x kursus aftner i HappyHand
Anne-May Müller
April - maj
PREP-kursus (Ringsted)
Alison Jensen, Anne-May Müller
31.maj-2. juni
PREP-kursus (Vejlefjord)
Anna Falk, Anne-May & Thomas Müller
8. juni
Temadag (Silkeborg)
Anne-May Müller
17. juni
Temadag (ICC)
Anne-May Müller
September
PREP-kursus (Viborg)
Anna Falk, Anne-May Müller
27.-29. september Familieweekend (HLG)
Gry & Victor Marley
Arrangementer i 2014:
24.-26. januar
Parweekend (Hvidekilde)
Anne-May & Thomas Müller
Februar/marts
Foredrag og temadag (Køge) Anne-May Müller
21.-23. marts
Familieweekend (Hvidekilde) Karen & Bernie Holford
Forår 2014
PREP-kursus i Nærum
Alison Jensen & A-MM
6.-13. juli
Taler på teencamp
Anne-May Müller
26.-28. september Familieweekend (HLG)
Irma & Leslie Ackie
En gang om måneden
Familiegudstjeneste (Nærum)
Michael Bidstrup & A-MM
Mål for 2014
I 2014 vil målet være at fastholde de store landsarrangementer (stævner) samt blive ved med at
udvikle ressourcer til brug for menigheder til familiegudstjenester. I Nærum og i Roskilde er vi i fuld
gang. Silkeborg står på spring, og forhåbentlig er andre også ved at være klar.
At være en ressource i det lokale arbejde er vigtigt, og derfor er temadage, foredrag og kurser
noget, som jeg siger ja til, hvis det har det udadvendte fokus og kan bruges i menighedens
mission.
Vi har nu fået flyttet vores hjemmeside over på det nye system, og både den og vores
facebookside er steder, hvor der lægges informationer og ugentlige ressourcer op til brug i
familielivet.

Til alle nygifte og alle, der bliver forældre første gang, sender vi en lille gave fra familieafdelingen
og gør samtidig opmærksom på de tilbud vi har.
Når der er lidt huller i kalenderen, så arbejder jeg også på at finde materialer til brug ved
skilsmisse. Menigheder og præster har brug for hjælp til at reagere og handle på en konstruktiv
måde, og dem, der går igennem skilsmisse har brug for måder at få bearbejdet bruddet og måder
at få hverdagen til at fungere på igen. Der findes steder at få hjælp – men jeg har endnu ikke set
noget brugbart kristent materiale på dansk. Vi mister utrolig mange af de medlemmer, der går
igennem en skilsmisse, og det vil vi gerne lave om på.

Tak
Tak for jeres støtte til familieafdelingen – både i jeres planlægning og i jeres fordeling af midler og i
jeres forbøn. Vores børn og familier har virkelige brug for al den støtte de kan få, og vi kan helt
sikkert bruge vores familiearbejde i vores mission, når bare vi lærer at tænke i de baner også.
Anne-May Müller
4. november 2014

E. Rapport fra HASDA
Medarbejderstaben i HASDA er på i alt 7 personer med formanden for HASDAs bestyrelsen John
Pedersen i spidsen. De enkelte opgaver er blevet løst af Birthe Bayer, Gerda S Andersen, Gertie
Kjøller, Gordon Gronert, Sonja Andersen under ledelsen af Preben Jalving.
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi følger op på de aktuelle opgaver og
orienterer os om kommende opgaver bl.a. i forbindelse med mulige jubilæer og udstillinger.
Gennem året har HASDA bidraget med arkivalier til udstillinger inden for Adventistkirken og ved
jubilæer på institutioner og i menigheder. Udstillingen ved Adventistkirkens årsmøde på
Himmerlandsgården i maj måned havde fokus på danske missionærer. Hertil kom en særudstilling
i forbindelse med Korrespondanceskolens 65 år jubilæum. Ved udstillingen i Nærum var der fokus
på udvalgte danske missionærer samt bøger udgivet af Dansk Bogforlag. I Silkeborg har der været
udstilling i forbindelse med menighedens 90 års jubilæum, ligesom vi har arkivet har bidraget med
materialer til et festskrift i forbindelse med plejecenter Søndervangs 40 års jubilæum. Endelig
leverede HASDA billedmaterialet ved udstillingen i forbindelse med Vejlefjordskolens
jubilæumsdag i september.
Medarbejderne i HASDA har gennem året været optaget af at løse de forskellige opgaver, som er
kommet til dem især gennem henvendelser fra enkeltpersoner i forbindelse med slægtsforskning
eller studierelaterede afhandlinger, opgaver og projekter. Internt er vi i gang med at systematisere
det store billedmateriale, så det fremadrettet bliver lettere at finde de billeder, som der bliver spurgt
efter. Endvidere er vi på vej med en sortering i vore arkivfonde, så dokumenterne bliver lettere at
finde.
Gennem året har vi ikke været i stand til at få registreret det materialer, som er kommet til os. Det
skyldes bl.a. mangel på mandskab, mangel på plads og mangel på tid. Vi har brug for flere
frivillige, og vi må se i øjnene, at vi på sigt må arbejde i holddrift, hvis vi skal have løst de opgaver,
som ligger og venter.

HASDA har nu samlet sine arkivalier i henholdsvis Daugård og Aarhus. I Aarhus ligger forskellige
effekter, som er givet i gave fra enkeltpersoner og institutioner samt 2. og 3. eksemplarerne af
bøger og tidsskrifter med relation til Adventist-kirken i Danmark. I Aarhus er der fortsat både god
plads til de forskellige arkivalier og til at arbejde med materialerne.
Lokalerne i Daugård er ikke store. Egentlig kan vi ikke være i lokalerne, når vi har åbent om
tirsdagen. Vi har været i den gunstige situation, at vi midlertidigt har lånt et undervisningslokale af
Vejlefjordskolen. Det giver plads til, at vi kan løse de opgaver, som vi er optaget af
Der er en sund økonomi i HASDA bl.a. på grund af driftstilskuddet fra Adventistkirken og støtten fra
det offentlige. Tilsammen gør midlerne det muligt for os at gennemføre de aktiviteter, som er
beskrevet.
HASDAs gør sig bekymring om de arkivalier, som ligger ude i menighederne – ude hos
enkeltpersoner. Det gælder menighedsprotokoller, referater fra møder i menighedernes forskellige
fora og anden dokumentation, som kan beskrive menighedernes aktiviteter, vilkår m.v.
Det falder ikke menighederne naturligt at fortælle historien om hverken menighedens eller
enkeltpersoners liv og aktiviteter, hverken i ord eller billeder. Det gør den kommende
historiefortælling mangelfuld. Endelig er brugen af de elektroniske medier ved beskrivelser af
aktiviteter og ved referater fra møder forbundet med den fare, at vigtige oplysninger ikke bliver
arkiveret/gemt for eftertiden; men bliver slettet, når den enkelte udtræder af en bestemt aktivitet
inden for menigheden.
Derfor vil jeg anbefale Unionens ledelse, at udarbejde retningslinjer for opbevaring af disse
forskellige dokumenter og billeder, så de også bliver bevaret for eftertiden.
HASDAs planer for det kommende år er fortsat at tage vare på arkivalier og stille fortiden til
disposition for interesserede samt at være et studiested.
Den aktuelle udfordring er at informere enkeltpersoner, institutioner og menigheder om
nødvendigheden af at bevare billeder og tekst for eftertiden. Der er taget initiativ til, at hver
menighed bør udpege en HASDA-ambassadør, som sikrer, at HASDA får tilsendt alt relevant
materiale i løbet af året. Det er et initiativ, som vi ikke har haft succes med – endnu; men vi vil
fortsat opfordre de enkelte institutions- og menighedsbestyrelser til at udpege en ambassadør, så
arkivet gennem dem får tilsendt seneste nyt, så vi kan opdatere lister og oversigter samt indsamle
oplysninger gennem dokumenter, informationer, menighedsblade, udklip og andet til glæde for
eftertiden.
Preben Jalving
arkivleder
Daugård, den 25. november 2013

F. Rapport fra Hjælpeaktion
Lay-out og fremstilling af Hjælpeaktionsbladet gik i gang sidst i marts, og blev tryk i en dansk og en
færøsk version og leveret i først i maj måned. Bladet er på 4 sider med en klar opfordring til at give
50 kroner på forsiden. Den færøske version kunne ikke nøjes med 50 kr. men der måtte vi forhøje
opfordringen til at give 100 kr. Inde i bladet eksempler på at hjælpen når frem og et
lagkagediagram der viser at ADRA kun bruger 9% af pengene i Danmark. På side tre en historie
om håb du kan være med til at give. På bagsiden fortælles med tre eksempler, at Pengene rækker
langt, og en tekstkasse som tydeligt angiver hvordan man kan støtte.
De fleste blade blev delt ud i forbindelse med årsmødet på Himmerlandsgården, hvor der også
blev reklameret og opfordret til at gå ud og samle ind. Et nyt tiltag som vi ville prøve af var at
opfordre folk til at lave deres egen indsamling via internettet gennem ”Better Now”. Meningen med
det er, at man bruger facebook og mailadresser. Ideen syntes at være god, men kun ganske få
viste interesse for at bruge den metode, og den har vist sig ikke at være særlig effektiv, da den
administrativt er lidt dyr at holde kørende. Andre organisationer end ADRA har heller ikke haft den
store succes med lige dén metode, men nettet er formodentlig værd at satse på i fremtiden, når
der bliver udviklet flere metoder.
Den gode gamle metode med at gå fra dør til dør i kendte distrikter er så afgjort den mest effektive
måde at samle ind på endnu, og vi har heldigvis stadig nogle sværvægtere på den front. John Alex
har pt. rundet de 100.000 kr. Det samme har Orla og Henny i Thisted, og de har gjort brug af
dankortterminal, som de har haft gode erfaringer med. Vejlefjordskolen nåede 160.000 kr og på
Færøerne er man nået op på mere end 180.000 kr, og der gøres et stort arbejde i mange af vore
menigheder. Men vi oplever også en del tilbagemeldinger på, at folk ikke har kontanter i så stor
udstrækning som før, så det er værd at overveje at bruge betalingsmoduler via mobiltelefon som
en mulighed fremover. Desværre har vi kunnet følge en faldende tendens af indkomne midler
gennem de sidste fem år, og det er rigtig vigtigt, at vi både bruger de gode gamle metoder men
også tænker nyt. Efterhånden er der adskillige af de trofaste gamle kæmper, der ikke er i stand til
at gå i deres distrikter længere, så nye må tage over og nye metoder må tages i brug.
Indsamlingsshowet som har været arrangeret de foregående to år her fra studiet i Nærum, måtte i
år aflyses pga. tidsmangel? Og for få tilmeldte menigheder, og det at den hjælpeaktionsansvarlige
for Unionen stoppede. I den anledning er det meget vigtigt at der findes en afløser til den post!
Hjælpeaktion er en betydningsfuld aktivitet for menighederne, og en meget vigtig del af det store
hjælpearbejde vi som adventister står for, og er både stolte og glade over at kunne bidrage med,
som en vigtig del af Guds værk.
Indsamlingsloven er i gang med at blive ændret, men det trækker i langdrag. Når/hvis den nye lov
bliver vedtaget, vil det være muligt at få lov at samle ind i en eller flere byer en eller flere dage i
løbet af ugen (ikke i weekender der bliver sat til side til landsindsamlinger). Det vil gøre det muligt,
hvis man søger om det, at dække flere distrikter på forskellige tidspunkter i løbet af året med lokale
kampagner, opstilling af boder/ADRAhus på torve osv. men det er alt sammen afhængig af hvornår
loven træder i kraft. Den indsamlingsmetode vi nu bruger vil formodentlig fortsat kunne bruges hele
året, da den regnes for en privat indsamling, hvor man går til venner, bekendte og tidligere
bidragsydere, som det hedder.
Desuden har vi tilladelse til at stille indsamlingsbøsser op i forretninger, venteværelser etc. hele
året over hele landet, og det er også en mulighed, som vi kan bruge meget mere, end det er
tilfældet nu. Af andre tiltag har været loppemarked, kagekonkurrence, koncerter, gaveindsamling
mm.

Indsamlingsbøsser.
Der blev uddelt 653 indsamlingsbøsser fordelt på: Thisted 180 bøtter, Randers 32 bøtter, Nyborg
14 bøtter, Næstved 7 bøtter, Holbæk 30 bøtter, Østervrå 30 bøtter, Vejlefjordskolen 270 bøtter,
Skjern 20 bøtter, Roskilde Privatskole 50 bøtter, Ikast 20 bøtter.
Derudover er der uddelt adskillige som ikke er blevet registreret. Ca. 250 er blevet stillet op i
forretninger, venteværelser etc. Resten godt 400 er brugt til indsamling fra dør til dør.
Rapporten fra den 30/10 viser et resultat på 815.172 kr. Sidste år ved samme tid var beløbet
855.756 kr.
Med venlig hilsen – Bjørn Krøll,
PR-koordinator ADRA Danmark og ansvarlig for Hjælpeaktion i ADRAs regi.

G. Rapport fra Korrespondanceskolen
Dette bliver min tiende og sidste årsrapport for Korrespondanceskolen. Jeg begyndte som leder af
skolen den 1. august 2004 og lader faklen gå videre til Robert Sand den 1. januar 2014.
Lidt fakta og statistik (1. november 2012 – 31. oktober 2013)
21 danske kurser tilbydes (heraf 16 også på online) - Vi har 1782 kursister i vores database – Vi
har fået 145 nye tilmeldinger (heraf 43 til elektroniske kurser) - 695 besvarelser af breve (+ de
elektroniske) er blevet håndteret – 59 diplomer er uddelt. 1293 Kontakt blade sendes ud (heraf 416
elektronisk) - Elektronisk nyhedsbrev sendes ud til 229 abonnenter.
Årets gang i Korrespondanceskolen
Vi har i 2013 har sat fokus på sundhed, som det både fremgår af Kontakt, et nyt uddelingskort til
kurset ’Sundhed og velvære’ og sundhedsweekenden på Himmerlandsgården i oktober med
HelseExpo og foredrag om sundhed - for øvrigt med nogle glade og tilfredse deltagere. Der har
været afholdt tre temadage i henholdsvis Silkeborg, Holbæk og Århus. Bogen Når Ordet bringer
frugt med erfaringer fra brevskoleelever fra Danmark og TED blev udgivet i maj. Kurserne
Sandheden om døden og Engle og deres tjeneste er blevet opdaterede og med nye designs.
Kurset Giv troen en chance med 20 studiebreve er ved at blive omskrevet og kommer også i nyt
design. Ventes færdigt inden årets udgang. Flere kurser er lagt ind online, så vi nu er oppe på 16.
Der er et stigende antal kursister, som ønsker online versionen. Vi har deltaget med vores
udstilling ved fremvisning af filmen Skabelsen i Odense, Thisted, Herning og København. Vores
kursusmaterialer bruges løbende af menighederne i studiekredse og bibelstudier med
interesserede. Som altid har vores mission været mest effektiv i samarbejdet med de andre
afdelinger, præster og menighederne.
9½ år og tak
Det har været mig en glæde at arbejde med Korrespondanceskolen i ca. 9½ år og være med til at
udvikle og forny et godt koncept. Som en kristen journalist skrev til mig, ”I har fundet en niche, som
ingen anden kirke har kunnet gøre jer efter. Den skal I holde fast ved og udvikle.” Her er nogle af
de initiativer og nyskabelser, der har fundet sted i denne periode: 7 nye kurser er udgivet, 6 kurser
er blevet opdateret og sat op med nyt design, 16 kurser kan tages online, egen hjemmeside er
udviklet og sat op, nyt Kontakt, elektronisk nyhedsbrev indført, TVserien Ordet med 11 kurser er
indspillet til fremvisning via LifeStyleTV, de årlige bibelstævner er blevet genindført, Brevskoleåret
2012 med det nye Pauluskursus gennemført og udgivelse af nye kataloger og uddelingskort.
I den anledning vil jeg gerne sige tak til ledelsen for positiv opmuntring og frie hænder til
forstanderen, Birthe Kendel for ansvarsfuldt, kreativt og loyalt samarbejde (i realiteten

Korrespondanceskolens tovholder), Birgitte Bohsen og Bente Skov-Hansen for flot mediearbejde
på hjemmeside, kurser, plakater og annoncer, John Pedersen, Knud Svendsen og Hans Jørgen
Schantz for studevejledning på udvalgte kurser, Richard Müller og Ole Kendel for hjælp med
udvikling af nye kurser, adskillige kolleger og lægfolk for deres hjælp som studieværter på TV
serien Ordet og talere på bibelstævner, Per Mortensen som KS bogholder, Dennis Møller
nyhedsbrev, Walder Hartmann Kontakt, Mediegruppen, Øko-Tryk, LifeStyleTV, KEHAP Fonden, de
præster, der besøger kursisterne i deres missionsdistrikt og mange trofaste medlemmer, som
regelmæssigt deler indbydelser ud og donerer til Korrespondanceskolen (225.536,50 kr. alene i
2012) – og så dem, jeg ikke huskede at få med.
Hermed mine bedste ønsker for Robert Sand. Det glæder mig, at der kommer nye og yngre
kræfter til, som kan drømme nye drømme for fremtiden og prøve nye tiltag af – Guds navn til ære
og mennesker til frelse.
Sven Hagen Jensen

H. Rapport fra Medie og Kommunikationsafdelingen
Medie og Kommunikationsafdelingen er kirkens ansigt ud ad til og en afdeling, der fortjener høj
prioritet
adventist.dk
Siden begyndelsen af året har vi været igang med at flytte alle kirkens hjemmesider over på en ny
platform. Der er samlet over 16.000 individuelle sider, som skal flyttes - alle sammen tilhørende
kirkens afdelinger, menigheder, skoler og institutioner. I foråret blev hovedsiden adventist.dk flyttet
og efterhånden er de fleste afdelinger kommet over. I oktober var der 4 menigheder på det nye
system og resten bliver overflyttet inden årets udgang.
Det har været en lang og sej process, og der har været flere tekniske forhindringer undervejs. Der
er dog allerede kommet begejstrede tilbagemelding fra nogle af de menigheder, der er ovre på den
nye platform over friheden til selv at udvikle deres menigheds hjemmeside, og skrædersy det til
deres behov, som vi ikke havde i det gamle system.
Sociale medier
Jeg har allerede i formandsrapporten skrevet om Rejsen og Facebook kampagnen og vil ikke
gentage initiativet. Dog vil jeg her understrege potentialet i de sociale medier, hvor vi har
muligheden for at nå langt længere ud end vi har kunnet tidligere.
Ved generalforsamlingen, som vi afholdte i maj havde vi udpeget to til at "tweete" - altså sende
små opdateringer på Twitter. Disse tweets kom samtidig automatisk ind på adventist.dk og vi
havde endda lavet en sektion med billeder. For dem, som ikke er så meget inde i denne verden,
kan man sætte et lille mærkat på sine billeder eller tweets, et såkaldt hash-tag, og dermed
kategorisere sine indlæg. Billeder, som var hash-tagged med #sdagf13 kom direkte ind på vores
hjemmeside, så andre kunne se, øjebliksbilleder af årsmødet og generalforsamlingen.
Disse nye muligheder i den fagre nye verden bør kirken udnytte mere målbevidst og bør være
meget mere proaktiv i. Som afdelingsleder for medie og kommunikation vil jeg anbefale
Unionsbestyrelsen at tage dette punkt op til drøftelse og i første omgang tilsidesætte en fjerdedel
stilling til kirkens ansigt på de sociale medier. Omvendt har jeg også en formandskasket på en
gang i mellem og ved at økonomien ikke er til nye projekter og tiltag. Jeg vælger dog alligevel at
nævne det her, da jeg mener det er en prioritet vi bør være strategiske omkring at implementere.
Hvis ikke i 2014, så i løbet af året eller i 2015.
Personale

Bente Skov-Hansen, som bor på Bornholm, har arbejdet for os på halv-tid med grafisk arbejde.
Hun fik tilbudt mere arbejde på Bornholm og var nødt til at tage dette. Hun har bibeholdt omkring
30 timer om måneden for os. I hendes sted kom Philip Schneevoigt på en 6 måneders kontrakt
frem til 1. juli, da jeg ville have friheden til at se, hvad generalforsamlingen bød. Her kom Mads
Kivikoski ind i billedet, som halv mediegrafiker fra 1. august. Dette måtte ledelsen ændre på
allerede i oktober og Mads blev fuldtid spejderchef. I skrivende stund har vi ikke en færdig afløser
for Mads. Med til billedet hører, at Birgitte Bohsen pr. 1. november er flyttet til Jylland og ønsker at
arbejde pr distance med nogle dage på kontoret og nogle dage hjemme. Vi har aftalt en tre
måneders prøveperiode, hvor hun er på kontoret 3 dage om ugen hver uge.
15. juli ansatte vi Philip Butenko som "et år for Herren" i medieafdelingen i første omgang i 2
måneder. Philip har mange selvlærte kreative færdigheder, men har også været frivillig på Lifestyle
tv i et år og har stor erfaring med herfra. I overgangen mellem de forskellige skift, har vi valgt at
beholde Philip Butenko i seks måneder frem til foråret 2014 og aflønner ham primært fra LiFE
fondet vi har fået GC midler til.
Derudover har vi på timebasis brugt Daniel Serbanescu, en ung rumæner, som studerer datalogi i
Roskilde, til specifikke kodnings opgaver til den nye hjemmeside. Vi lærte først Daniel at kende, da
han var i praktik hos os i otte uger og opdagede hans kompetence på mange områder, men især i
Joomla, den nye platform for den nye hjemmeside.
Robert Sand er tilknyttet afdelingen med 25% med særlig fokus på adventist mission DVD,
indtaling af Adventnyt, samt koordinering af medieopgaverne.
Video
Med den svingende bemanding har det ikke vært muligt at lave helt så mange produktioner vi
skulle ønske. Dog har vi i efteråret indspillet hele den næste LiFE undervisning, som denne gang
er med Richard Müller og handler om Martin Luther og reformationen.
Adventistkirken i medierne
I hele 2013 har vi abonneret på en pressetjeneste hos Meltwater, der skanner alle de store
landsdækkende aviser, men også ugeaviser og lokalaviser. Vi har købt fem nøgle ord og hver
gang et af de ord forekommer modtager jeg en e-mail. Det har været en øjenåbner for hvor lidt
pressen skriver om adventister og oftest har det været på mit og andre præsters initiativ. Her er der
igen en område vi som kirke kunne være mere proaktive i.
2014
For det kommende år må vi bruge tid på at stabilisere hverdagen på kontoret og finde en "ny
hverdag" med de mange personaleændringer. Vi kommer til at bruge anledningen til at
omstrukturere i afdelingen og genoverveje behovet for ansættelser. Men da afdelingen har med
kirkens ansigt ud ad til, mener jeg, vi skal gå forsigtigt frem og sikre, at vi fortsat kan opretholde et
niveau, der lever op til dagens standard, og som vi kan være bekendt. Det er først når medlemmer
er trygge og stolte over vores publikationer og materialer, at de er villige til at bruge dem.
Thomas Müller
Medie og Kommunikation (ansvarshavende)

I. Rapport fra Dansk Bogforlag
Seneste bøger
Dansk Bogforlag har gennem det seneste år udgivet følgende bøger: Jesu liv, Når ordet bringer
frugt, At kende Jesus er alt og Vejen til et bedre liv (+ historien om Jesus).
Jesu liv og Vejen til et bedre liv er begge genoptryk, hvoraf Jesu liv havde været udsolgt i et års tid.
Når ordet bringer frugt var et samarbejde med Korrespondanceskolen, der ønskede at udgive en
dansk udgave af en samling af danskere, der havde fundet Jesus gennem brevskolekurser. Dette

blev en bogklubbog og blev solgt rimelig godt. Den nyeste bog er At kende Jesus er alt, der også
blev en bogklubbog. Der har været meget positiv omtale af denne bog, den solgte rigtig godt i
bogklubben og flere har valgt at bestille den til venner eller familie til gaver.
Gademission
Vi er også et ressourcecenter for gademission, hvor det især er Mod en bedre fremtid, Jesu liv og
Historien om Jesus, som formelt tilhører kirken på grund af en KEHAP donation, men
administreres af Dansk Bogforlag. Bøger som Vejen til Kristus og Vejen til et bedre liv har også
været solgt til gademission. Derudover bruger vi Lukasmagasinet og en lille smule Rejsen.
Nogle titler vi har mange af, der er gode gademissionsbøger som fx Godt nyt fra oven og Jesu
radikale lære. Dem skal vi have fundet en god pris på til gademission og reklameret noget mere
for.
Vi har bl.a. brugt gademission til at modtage nogle af de bøger, som vi havde alt for mange af, af
de bøger der havde ligget længe på lageret. Vi er ved at have ryddet ud. Der er kun få titler tilbage,
der skal gives væk til gademission eller smides ud. Det er titler som Ayesha, Det gør en forskel, Er
din sjæl udødelig,
Derudover har vi stadig nogen helt gamle udgaver af Den store mester, som vi påtænker at give til
HASDA.
Udfordringer
Udfordringerne for Dansk Bogforlag er bl.a. at vi har en del bøger, som vi har rigtig mange af.
Gode, fine, nye bøger, der skal ud til enten vores egne medlemmer eller deres familie og venner
eller ud til andre frikirker. Bl.a. med vores Puslespilsbibler, har vi prøvet at kontakte andre frikirker
med kun ringe succes. En anden mulighed med disse bøger kunne være at lave nogle projekter i
menigheden for familier, hvor disse kan anvendes som gaver eller lignende.
Derudover har vi en masse Mod en bedre fremtid, der skal ud til menighederne og deles ud. Her
kunne der også laves fælles projekter for at få endnu flere ud.
Bogsættet Venner for livet har vi også stadig en del sæt, der skal ud. Vi er ved at være klar til, at
de kan gives til gademission her til foråret.
Af andre udfordringer er: målrettet PR arbejde, nyhedsbreve, promovere hjemmesiden m.m.
Fremtiden
Fremtiden byder på spændende tiltag for os. Vi planer på at have en ny hjemmeside oppe at køre
inden årsmødet til foråret 2014. Den bliver lavet af Daniel Birch, Birgitte og Sandy i et fint
samarbejde.
Den kommer forhåbentlig til at blive mere brugervenlig, overskuelig og så bliver det muligt at betale
med Dankort, hvilket vil spare os for ubetalte regninger. Vi har også allerede nu lagt planer for,
hvordan vi kan lancere og anvende den til årsmødet. På den nye hjemmeside bliver der mulighed
for at købe e-bøger, altså elektroniske udgaver af vores bøger og vi vil herigennem forsøge at nå
ud til andre og yngre læsere.
Nye bøger
Til den nye hjemmesides lancering vil vi efter planen kunne lancere den nye danske udgave af
”Gifted Hands” af Ben Carson. Det har været et større projekt at få igennem, men nu ser det ud til
at lykkes. Det vil være en bog, som vi vil prøve at sælge i andre boghandlere, som fx Bog og ide,
Bøger og papir m.fl.
Af andre bøger er vi i gang med oversættelsen på den tredje bog i serien af ”radikale bøger” – The
radical protection.
Menighedshåndbogen er også ved at få sidste korrektur og Kristi lignelser ligger klar næste år.
Derudover vil vi gerne i gang med en ny-oversættelse af Patriarker og Profeter, Mesterens
efterfølger og Profeter og konger (i denne rækkefølge). Det vil koste en del penge, da vi bliver nødt
til at betale i hvert fald oversætterne, men håber at få frivillige korrekturlæsere (flere har allerede
meldt sig).

Ser vi på økonomien vil Bogforlaget aldrig blive en større overskudsforretning så længe vores
distributionskanaler er så begrænsede pga det meget smalle segment af befolkningen vil
henvender os til med vores titler.
Der vil dog altid være behov for udgivelse af bøger og materialer og vores mål med forlaget er at
være et ressourcecenter for kirken, hvor vi holder udgifterne på et minimum.
Thomas Müller/Sandy Flinker

J. Rapport fra Vejlefjordskolen
2013 har været endnu et spændende år for Vejlefjordskolen, hvor vi fortsat har oplevet positive
ting. Vi glæder os over, at skolen overordnet set har haft et godt elevtal på trods af de usikre tider.
De allerfleste trives og har det godt på skolen – selv om vi ikke undgår et vist frafald undervejs i
skoleåret.
Elevtallene har derfor generelt været positive og har givet os et fortsat godt økonomisk grundlag
for vores skoledrift. Når det gælder børnehaven, er den p.t. fyldt op, dog er ventelisten ikke så lang
som den tidligere har været. Det hænger formentlig sammen med det faldende antal børnefodsler i
kommunen. Når det gælder grundskolen 0-10 klasse, er elevtallet stabilt. Hvor vi de foregående år
har oplevet en stigning pga. skolens nye lokaliteter, kan vi nu konstatere, at de er fuldt udnyttet.
For efterskolens vedkommende er elevtallet på niveau med året i forvejen, og det vil sige noget
lavere end de bedste år vi har haft. Vi satser en del PR-midler for at øge tilmeldingen igen, men vi
deler nok skæbne med mange andre efterskoler i øjeblikket. Den økonomiske situation i landet,
øget forældrebetaling og faldende årgange er sandsynligvis de vigtigste årsager til nedgangen.
Samtidig er der meget hård konkurrence om eleverne specielt i vores kommune, der huser ikke
mindre end 9 efterskoler. Til gengæld har vi i gymnasiet fortsat omkring 120 elever, der giver basis
for to adskilte spor fra 1. til 3.g. Det glæder vi os over, og ikke mindst fordi den største del af
optaget er fra vores egne 9. og 10. klasser. Eleverne trives åbenbart med at være på skolen og vil
gerne fortsætte her i gymnasiet. Vi må dog fortsat arbejde for at skaffe nye elever – også i
gymnasiet, da vi pga. det faldende elevtal i efterskolen med forudse faldende optag til gymnasiet.
Når det gælder investeringer, har Vejlefjordskolen i 2013 valgt at prioritere en renovering af
indgangspartiet i undervisningsbygningen. Det blev netop indviet i november. Desuden har vi
investeret i renovering af undervisningsbygningernes centrale samlingsrum, der bl.a. er blevet
forsynet med flere vinduer, nyt loft og belysning. Endelig har vi valgt at indkøbe nye borde og stole
til 5 klassselokaler. Vi er taknemmelige for, at skolens økonomi fortsat tillader en række
forbedringer, men er bevidste om, at tiderne let kan blive vanskelige igen.
Når det gælder skolens åndelige liv, er vi fortsat glade for, at kirken har valgt at prioritere en
fuldtids ungdomspræst til Vejlefjordskolen, og inden for de sidste måneder endda også en ekstra
deltids medarbejder, der assisterer ungdomspræsten. Det er af uvurderlig betydning at satse på de
unge, hvoraf et mindretal kommer fra adventistbaggrund – i øjeblikket ca. 40% i gymnasiet og
noget lavere i de andre afdelinger. Vi anser derfor skolen for at være en stor missionsmark og
håber, at kirken fortsat vil sætte ressourcer ind på dette arbejde. I den nyligt afsluttede
inspirationsuge så vi endnu en gang mange elever på forskellig måde give udtryk for deres tro og
ønsker om at have en plads i skolens åndelige liv.
For en længere redegørelse for kalenderåret 2012 henvises til rektors rapport ved
generalforsamlingen i september 2013, der ligger på skolens hjemmeside: www.vejlfjordskolen.dk.
Med venlig hilsen

Holger Daugaard
Rektor
1. november 2013

K. Rapport fra Skolearbejdet
Da der ikke er en afdelingsleder for skolearbejdet er denne rapport er baseret på et møde mellem
skolelederne der fandt sted tidligere på efteråret.
Roskilde:
Elevtallet p.t. 90, som er rekord der giver næsten helt fyldte klasselokaler. Der er udsigt til en stor
børnehaveklasse næste år, måske 9-10 elever. Man har ansat en ny lærer på ¾ tid i august 13.
Nærum:
Der er stadig udfordring mht. elevtal der på tælledagen talte 62 elever og 6 lærere. Der er gjort en
del PR (ekstra loppemarked, Facebook, Youtube videoer m.v.). Men der er en trend p.t. hvor 8.
klasserne vil på efterskole, i år har Nærum kun 3 elever i 9. klasse.
Svanevej:
P.t. 62 elever, hvilket er for få. Der er gået en stor 9. klasse ud og kun få nye er kommet til. Stram
økonomi p.t., der er derfor fyret 2 lærere til jul, den ene forbliver dog som timelærer. 0-2 kl. og 7-9
kl., læses sammen, derfor får de yngre flere timer end de skal.. Overvejer opstart af SFO.
Ringsted:
P.t. 109 elever, kan ikke rumme flere nu. Der er 9 lærere. Regner med ca. 10 elever i
børnehaveklasse det nye skoleår, men der er øget konkurrence, idet 3 nye privatskoler er åbnet i
området.
Færøerne:
Godt 50 elever, en lærer er afskediget. Man mangler især elever i de første klasser. De nye
bygninger er udlejet til en kommunal børnehave, men dette har desværre ikke resulteret i
tilmeldinger derfra.
Østervrå:
18 elever p.t., det er for få, og økonomien er meget stram.
Henrik Jørgensen
Kontaktperson for skolerne

