
Nye formænd m.v. 
Siden sidste AfdelingsNyt udkom, er 

der skiftet ud på to formandsposter: 

Svend Bernhard er valgt som ny 

afdelingsformand. Afdelingens 

forretningsudvalg består foruden 

formanden af Ivan Ebbesen, der er 

næstformand samt Chr. Lund.  

Som ny formand for HvideKildes 

bestyrelse er valgt Peder Toft. 

 

Lederskifte på Johannesskolen 
Pr. 1. august overtog Jens Peter 

Rejkjær lederfunktionen efter Peder 

Toft, der har været skoleleder på 

Johannesskolen i 16 år.  

 

I den anledning var der hhv. afskeds- 

og velkomstreception den 13. juni og 

15. august. 

 

Afdelingsmissionær fratrådt 
Anders Aagaard, der i godt og vel 

1½ åar har været ansat som 

afdelingsmissionær i afdelingen, har 

ønsket at fra træde sin stilling. Det 

skete pr. 1. maj. Anders er gået ind i 

en opgave som koordinations- 

medarbejder i Ordet og Israel. 

 

Refusion af momsudgifter 
Der er indført en ordning, hvorefter 

organisationer, der er berettiget til  

at modtage fradragsberettige gaver, 

kan søge om tilbagebetaling af 

udgifter til moms.  

Det betyder, at Nordsjællands 

afdeling kan søge en sådan refusion. 

Afdelingens ansøgning indeholder 

ligeledes HvideKildes og kredsenes 

momsudgifter. Der kan søges om 

refusion af den momsudgift for 

2007, som overstiger momsudgiften 

i 2004.  

Afdelingen har i alt søgt refusion på 

grundlag af en momsudgift på  

kr. 91.000 for 2007.  

 

Det bevilgede refusionsbeløb 

udbetales forventelig i november 

2008 og vil blive fordelt forholdsvis 

efter de enkelte kassers 

momsudgifter. 

 

Missionsstævne på 

Johannesskolen 
holdes søndag den 5. oktober kl. 14. 

Missionær Majbritt Andersen og 

volontørerne Nanna og Mads Noer 

vil fortælle fra Peru, og der vil blive 

orienteret om arbejdet blandt 

indvandrerbørn på Vapnagård i 

Helsingør. En missionsdag for både 

børn og voksne.  

 

Høstmarked på HvideKilde 
holdes fredag den 10. oktober. 

Markedet åbner kl. 17. Der vil være 

et lotteri og salg af syltetøj og andre 

ting. Man er også velkommen til at 

tage ting med, som kan sælges i 

boderne.  Endelig vil der være den 

store, velkendte og velsmagende 

buffet, hvor man kan få sulten stillet. 

Al overskud går til HvideKilde. 

Arrangørerne venter stort besøg.   

 

  ---------------------- 

 

        Hvidekilde 
 

Stor udflytterbørnehave på vej 

til HvideKilde 
Siden HvideKildes start har 

Gribskov Kommune (tidl. Græsted-

Gilleleje) lejet den midterste del af 

bygning 1 (ved indkørslen) som 

skovbørnehave.  

Det har været en god ordning, som 

har givet lejrcentret et godt tilskud  

til driften.  

 

Efter ti års brug er der imidlertid 

brug for at tilføre flere midler til  

den almindelige vedligeholdelse,  

og det skulle gerne ske uden at 

forhøje bidraget til lejren fra 

kredsene.  

 

Da Gribskov Kommune her i 

sommer – efter flere tilløb - har 

opsagt deres lejemål, har det været 

nærliggende for HvideKildes 

bestyrelse at overveje løsninger, som 

udnytter den kvote på 70 børn, som 

den nye lokalplan giver mulighed 

for.  

Netop denne forhøjelse af kvoten fra 

30 til 70 børn var en del af  ”prisen” 

for de restriktioner, som vi i øvrigt 

måtte acceptere. 

 

Det sidste år har der derfor været  

ført forhandlinger med Københavns 

Kommune om udleje af faciliteter til 

en udflytterbørnehave på Hvide 

Kilde og ikke mindst de sidste 

måneder har forhandlingerne taget 

form. Der er ikke skrevet under på 

noget endnu, og der skal stadig 

indhentes diverse tilladelser og 

opnås politisk godkendelse i 

Københavns Kommune, men 

foreløbig tegner følgende model sig: 

 

1. oktober 2008 rykker Københavns 

Kommune ind med 45 børn i de 

nuværende faciliteter, som dog 

udvides med dele af værelsesfløjen i 

bygning 1, nemlig opholdssrummet, 

tekøkkenet og to værelser, som 

midlertidigt inddrages til 

børnehaven. Der vil stadig være  

fem værelser til lejrbrug i fløjen. 

 

Omkring årsskiftet 08/09 starter en 

total renovering af bygning 6 (den 

midterste af de tre bygninger langs 

skellet ind til Skovbrynet), som  

hidtil har været brugt til oplagring.  

 

Bygningen er på godt 600 kvm.  

og de 500 skal bruges til en 


