Rønne, tirsdag den 8. juni 2021

RELEASE
Efter at have været forstander på Luthersk Missions Højskole (LMH) siden 1. juli 2003, har Henrik
Nymann Eriksen søgt nye udfordringer, idet han den 1. august 2022 tiltræder som rektor på Dansk
Bibel Institut (DBI).
Dermed bliver forårsholdet 2022 Henriks sidste elevhold, hvor han står i spidsen som forstander.
Der skal fra LMH´s bestyrelse lyde et stort tillykke til DBI, for at have truffet et super godt valg,
samt hjertelig tillykke til Henrik med hans nye, spændende opgave.
Samtidig er vi naturligvis kede af, at LMH dermed skal sige farvel til en forstander, som vi har
været utrolig glade for og trygge ved. Henrik har været med i både opgangs- og nedgangstider. Der
har været glæder, og der har været udfordringer. Men med en sikker hånd har Henrik siden den 1.
juli 2003 været leder og forstander, og har været med til at udvikle en gammel skole, der snart
fylder 100 år.
Henrik Nymann Eriksen siger selv om sit skifte:
Jeg har stor lyst til at give nogle år til uddannelse og dannelse af næste generations præster,
forkyndere, missionærer og kristne ledere. Det bliver en mindre gruppe studenter end de store
elevhold på LMH, men jeg får mulighed for at gå lidt længere sammen med dem.
Det er med både vemod og forventning. Vemod fordi jeg ved, at det, jeg skal stoppe med på LMH,
er godt og meget meningsfuldt. Forventning, fordi jeg tror, at der venter et godt og værdifuldt
kapitel i stillingen på DBI.
Henrik fortsætter i sin stilling som forstander indtil sommeren 2022, og samtidig vil LMH´s
bestyrelse nu tage de første skridt til at finde Henriks afløser - en forstander, der skal føre LMH
videre som den bibelskole, vi alle er taknemmelige for, og som har været til velsignelse for utrolig
mange i snart 100 år.
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