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Skrevet af uddannelseskoordinator Maria Lykke Andersen, 20. december 2017 

 

God jul 

Bestyrelsen og ansatte ønsker alle HKGYM's venner en glædelig jul og et velsignet nytår - med tak for 

opbakningen i det forgangne år. 

 

Sigbjørn Sørensen og HKGYM på P1 

Fredag den 8. december kl. 11 nåede HKGYM helt ud i DR P1-lytternes stuer. Sigbjørn lod sig interviewe af 

radioværterne om tankerne bag vores kommende gymnasium. Han fik dem ovenikøbet til at grine. Lyt med 

her: https://www.dr.dk/radio/p1/i-korsets-tegn/i-korsets-tegn-6-8 

 

Et nytårsarrangement for unge HKGYM-interesserede 

Den 29. december, kl. 10.30, har Sigbjørn inviteret en masse 9.- og 10. klasses elever fra friskoler og 

efterskoler til et event i KU.BE (Frederiksbergs Kulturhus). Her får de unge mulighed for at tjekke hinanden 

og rektor ud. Først skal de hygge og grine sammen, og dernæst går de ud i arbejdsgrupper for at give deres 

besyv med om, hvordan HKGYM kan blive Danmarks bedste gymnasium. Den første årgang bliver 

medskabere af et helt fantastisk uddannelsessted, og derfor samler rektor inspiration til sit kontinuerlige 

arbejde med den pædagogiske profil. Spred gerne budskabet om vores event til alle de unge, du kender, 

som er klar til at starte på en gymnasial ungdomsuddannelse i 2018. Og bed gerne for arrangementet. Tak! 

 

Bøn hos Rasmus Storgaard hver onsdag 

Rasmus Lykkehøj Storgaard, der er medlem af HKGYMs bestyrelse, inviterer til bøn hver onsdag i eget hjem. 

Du er velkommen! Hvis du er forhindret i at møde op, men ønsker at bede med, kan du evt. stemme i 

hjemmefra. Første gang er onsdag den 13. december 2017. Tid: Kl. 20-21. Sted: Damsagervej 1, 3500 

Værløse. 

 

HKGYM på Optagelse.dk 

Hovedstadens Kristne Gymnasie figurerer nu på Optagelse.dk under Undervisningsministeriet. Her kan de 

unge fra 1. januar vælge os som uddannelsessted. 

 

https://www.dr.dk/radio/p1/i-korsets-tegn/i-korsets-tegn-6-8


Bygning 

Bestyrelsen har undersøgt en del forskellige bygninger som mulige rammer for vores skole. Lige nu arbejdes 

der intenst på en bygning tæt på både Flintholm- og Vanløse Station. Vi beder om forbøn i hele denne 

proces, da det er et stort ønske og behov for alle, at adressen snart kommer på plads.  

 

PR-kampagne blandt de unge 

Vores unge frivillige; Lucas Skræddergaard, Amanda Thomsen, Sarah Nyvang Kristensen, Daniel K. Munch 

og Adrian Bidstrup har gjort et kæmpe arbejde hele dette efterår. Trods travle studier og andre gøremål har 

de stillet sig op på en lang række friskoler og efterskoler i dag- og aftentimer for at fortælle de unge, hvor 

fantastisk en mulighed HKGYM er. Må Gud velsigne dem tilbage! 

 

Året der gik og året, der kommer 

2017 har budt på mange spændende højdepunkter. HKGYM ansatte mig som uddannelseskoordinator fra 1. 

februar. Samme måned fik vi sendt vores ’Anmeldelse om oprettelse af privat gymnasieskole’ af sted til 

Undervisningsministeriet. HKGYM besøgte de fleste af hovedstadsområdets kristne friskoler gennemsnitligt 

tre gange hvert sted for at tale for skoleledere, forældre og elever. Vi har kun mødt opbakning! Ministeriet 

godkendte vores studieretninger. I efteråret fik vi endelig sat ansigt på skolens fremtidige leder, Sigbjørn! Vi 

har afholdt to infomøder, og inden året går på hæld, har vi også afholdt to events for vores målgruppe - de 

unge! Min tid som uddannelseskoordinator slutter 1. februar efter en garanteret veloverstået overdragelse 

af arbejdsopgaver og to do-lister til Sigbjørn. Herefter er det ham, der sejler skuden sikkert i havn inden 

studiestart 2018. Det har været en fornøjelse! 

 

 


