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2021 startede desværre med en længere periode uden stævner på grund af landets Corona 
restriktioner. Derfor blev vi tvunget til at aflyse alle stævner i årets fem første måneder, og vi fik 
først mulighed for at gennemføre et stævne ved vores Pinsestævne i starten af juni. Her var det 
dejligt endelig at samles til bøn igen, og selv om der fortsat var nogle restriktioner i forhold til at 
samles, klarede vi at gennemføre alle vores planlagte stævner i resten af året. Samlet set blev der 
afholdt 3 bøn og delvis faste stævner i løbet af efteråret, samt et pinsestævne og et sommerstævne.

Tusind tak til vores trofaste bagland, som blev ved med at bede for stedet og støtte os, selv om der 
ikke foregik så meget på stedet, samt vores medarbejdere, som holdt bønnens ild og selve stedet 
kørende, selv om de ofte kom til at stå meget alene. 

Forsoningsproces og navneskifte:
Skønt forårets restriktioner medførte en stribe aflysninger, fortsatte bestyrelsen med at mødes et par 
gange på Lykkeskær Bedehus i foråret 2021, hvor vi blandt andet arbejdede for at få et  
forsoningsmøde i stand med Moses Hansen, samt et navneskifte. Bestyrelsen mødtes herefter med 
Moses i et sommerhus i april, hvor vi fik en god snak og hvor han undervejs så os alle i øjnene og 
sagde undskyld. Mod slutningen af mødet bad vi for hinandens tjenester og vi velsignede hinanden i
forhold til det arbejde, som vi hver især står i. Som bestyrelse var det vigtigt for os, at vi fik denne 
velsignelse fra den person, som Gud brugte til at etablere vores bønnehus lidt uden for Holsted, og 
det gav os et rigtig godt udgangspunkt for en ny begyndelse, da vi to uger senere ændrede stedets 
navn fra ”Pottemagerens Hus” til ”Lykkeskær Bedehus” ved vores årsmøde 2021. 

Jeg kan i dag bevidne, at det virkelig medførte en hel ny begyndelse for os. Hvor fortidens fejl og 
mangler i flere år efter 2017 kom til at fylde rigtig meget i bestyrelsens arbejde, har vi overhovedet 
ikke været fokuseret på disse ting siden forsoningsmødet og navneskiftet. Det gamle er forbi. Se 
noget nyt er blevet til.

Medarbejdere på stedet: 
Et af vores største drømme for den kommende tid er, at vi får nogle flere faste medarbejdere, som er
tilknyttet stedet og som bor i nærheden af stedet. For vi drømmer om, at stedet skal bruges i langt 
større grad end det, vi har oplevet, de seneste par år. Vi drømmer om, at nye visioner og nye 
tjenester skal vokse frem, og at der skal blive mere og mere bøn i hverdagene mellem stævnerne. 
Men det betyder ikke, at vi har svært ved at værdsætte, hvad vi allerede har. For Merci og Niels 
yder en stor og trofast indsats med at holde stedet levende og åbent. De har begge et stort tjenersind,
som rigtig mange besøgende allerede har oplevet. Anna, vores trofaste, Jesus-elskende forbeder fra 
Gørding, er også til stor velsignelse for stedet. Det samme kan også siges om Michael, Niels og 
Mercis søn, som hjælper os med hjemmesiden og på en række andre områder. Derudover har vi et 
stort bagland af mennesker, som hjælper os i forbindelse med vores stævner og som ofte yder en 
ekstra indsats, når der er brug for det. Her vil jeg særligt fremhæve Theodor, som gør et kæmpe 
stykke arbejde i forhold til lyd, teknik og optagelse af videoer, samt Anne Manning-Pedersen, der 
velsigner stedet med den ene fantastiske tale efter den anden, således at vi kan sprede velsignelsen 
videre til resten af Danmark via de undervisningsvideoer, vi udsender. 
Tak også til Birgitte og Lis fra bestyrelsen, som jeg er enormt velsignet af at tjene sammen med. De 
spreder begge to så meget glæde og liv, at jeg stortrives i samarbejdet med dem. De giver sig selv 
med alt, hvad de er og har, ind i arbejdet for Lykkeskær Bedehus. 

Nyt tag og nye muligheder: 
En af vores største udfordringer for de kommende år vil sandsynligvis blive stedets økonomi, hvor 
vi ser et fald i indtægter, som desværre også har medført et mindre underskud i 2021. For vi står 
overfor nogle år med ekstra udgifter. En del af vores tag over hovedbygningen skal skiftes indenfor 



det næste år, og det vil koste mindst 200.000 kr.. Der er også behov for at opgradere og udskifte 
noget af vores tekniske udstyr. Bl.a. videoprojektøren. Derudover har vi mange drømme for stedet –
fx. nogle træhytter på bagsiden af campingvognsområdet – men der er brug for et løft i økonomien, 
hvis sådanne tiltag skal kunne gennemføres. 

Tak for støtte og forbøn:
Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne gentage min tak til vores trofaste bagland. Det er jer, som gør 
det muligt for os at drive stedet videre igennem jeres bønner, jeres praktiske hjælp og jeres 
vedvarende støtte. 
Må I opleve, hvad Paulus bad for menigheden i Filippi, da han modtog en økonomisk gave fra dem.
Fil 4,19: ”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus
Jesus.”
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