
 

 

Nyhedsbrev fra Hovedstadens Kristne Gymnasium 
5. oktober 2017. Skrevet af Maria Lykke Andersen, uddannelseskoordinator. 

 
Sigbjørn Sørensen bliver HKGYM’s rektor: 

Bestyrelsen for HKGYM har glædet sig utroligt meget til at offentliggøre, hvem der skal lede den daglige 

drift af Hovedstadens Kristne Gymnasium. Valget er faldet på Sigbjørn Sørensen, 50 år. Vores kommende 

rektor er uddannet gymnasielærer i musik og dansk og har virket som leder i 16 år. Sigbjørn var med til at 

stifte og efterfølgende lede Rudehøj Efterskole og har tillige været forstander på Kolding Internationale 

Højskole. Sigbjørn spiller musik i sin fritid, elsker at færdes i naturen og dyrker gerne motionsløb med sin 

hustru Mette, som han har været gift med i 29 år. Sammen har de tre børn på 18, 21 og 26 år. Sigbjørn og 

Mette er kirkeligt forankret i en luthersk karismatisk forståelse og kultur, men har tidligere bevæget sig i 

flere forskellige kirkelige miljøer og følt sig godt hjemme i de fleste traditioner. Vores kommende rektor 

glæder sig til at komme i gang fra det nye år og har allerede kastet sig over medierne, bl.a. Kristeligt 

Dagblad torsdag den 5. september. Kom og mød ham på vores informationsmøde den 25. oktober. Spred 

gerne budskabet. 

 

Informationsmøde i oktober: 

Onsdag den 25. oktober, kl. 19.30 til 21.00, inviterer vi alle interesserede til at komme og hilse på HKGYM’s 

kommende rektor Sigbjørn Sørensen. Hør om vores fag og bliv klogere på, hvorfor det er en god idé at 

skrive sig op til at blive student fra HKGYM. Få også information om, hvordan du kan støtte os via vores 

støtteforening. Sted: Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1, 2720 Vanløse. Lokale: Festsalen. 

Tilmeld dig evt. via Facebook, hvor begivenheden er slået op. 

 

Ny hjemmeside: 

Nogle af jer har nok opdaget, at vi har fået en ny og flottere hjemmeside. Hvis I har en brochure om HKGYM 

liggende og tidligere har nærstuderet vores studieretninger og valgfag heri, kan I med fordel gå ind på 

www.hkgym.dk og få et mere opdateret overblik over de fag, vi ønsker at tilbyde eleverne. Der er sket 

ændringer. 

 
En milepæl er nået 
Projektet, drømmen og visionen om Hovedstadens Kristne Gymnasium er ved at blive til virkelighed, og vi 
er så langt med forberedelserne, at vi med ro i maven netop har betalt det krævede depositum til 
Undervisningsministeriet på 30.000 kroner. Et beløb ministeriet kræver af alle private 
uddannelsesinstitutioner, der ønsker oprettelse. Det betyder, at vi nu får en institutionskode og dermed 
kommer til at figurere som en valgmulighed på Optagelse.dk: En portal igennem hvilken alle danske unge 
skal søge om optagelse på en ungdomsuddannelse (senest 15. marts).  
 

 



PR-kampagner 

I uge 37 afsluttede vi vores PR-kampagne på en række forældremøder på de kristne friskoler i 

hovedstadsområdet. Fra uge 38 og resten af året sender vi vores unge frivillige ud på en PR-tour til 8. og 9. 

klasserne på kristne friskoler og efterskoler på Sjælland og i Jylland. Tag godt imod dem! 

 

Godt i gang med Støtteforeningen: 

Vores støtteforening Foreningen for Hovedstadens Kristne Gymnasium er på benene, og tilmeldinger 

kommer ind løbende. Målet er at samle støttemedlemmer både på det økonomiske plan og til forbøn for 

projektet. Medlemskab koster 250 kroner om året. Se mere på hkgym.dk. 


