
Formandsberetning for Pottemagerens Hus 2020.

Trods coronaens hærgen og nedlukninger blev det alligevel et år, som vi på Pottemagerens Hus kan 
se tilbage på med glæde. Det lykkedes at afholde tre stævner, et bede- og fastestævne samt pinse- og
sommerstævner, hvor der var god tilslutning, gode talere og enhed. 

For at flest muligt kan deltage i den daglige bøn, er den indtil videre flyttet til Holsted. Flere har i 
årets løb besøgt Pottemagerens Hus for at søge fred og ro nogle dage og være med til bøn. I 2020 
afholdt en kirke med omkring 120 personer deres sommerstævne på PH. Det var udfordrende, men 
forløb til alles tilfredshed. 

Der er en gruppe unge, der bruger PH til bøn og faste en gang om måneden.

Merci og Niels blev ansat som lederpar i efteråret 2019. Vi var alle spændte på, hvordan de ville 
falde til og trives i hverdagen. Det er gået godt. Niels tager sig først og fremmest af det udvendige 
og Merci det indvendige. Da de begge har et arbejde uden for huset at passe, er der for dem rigeligt 
at gøre. I bestyrelsen har vi kun ros og mange tak til dem.

Merci er med i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant uden stemmeret.

Vi har skiftet revisor fra Brandt Revision i Kolding til OL Revision i Varde. Årsagen er, at den nye 
revisor har overtaget mere af det daglige arbejde med regnskab og bogføring, hvor deres honorar 
kun er lidt højere end hos den tidligere revisor. 

Flere har udtrykt ønske om et navneskift for Pottemagerens Hus, hvilket vi i bestyrelsen gennem 
længere tid har drøftet. Valget er faldet på ”Lykkeskær Bedehus”, da vejen og hele området hedder 
Lykkeskær. Kær betyder noget med et vandrigt sted, og lykke er et kendt begreb i Bibelen. 
Bestyrelsen har fået generalforsamlingens mandat til at gå videre med navneskiftet. Der arbejdes på 
at udfærdige en folder, der fortæller om stedet.

Undertegnede Knud Mortensen træder nu ud af bestyrelsen, da jeg erkender, at tiden er inde til, at 
yngre kræfter tager over med ny energi og inspiration. Med stor taknemlighed til alle, der støtter op 
om PH, til medarbejdere og bestyrelse, ser jeg nu tilbage på nogle gode og udfordrende år.

I bestyrelsen glæder vi os over, at Pottemagerens Hus fortsat er i gode medarbejderes hænder, og at 
de sørger for, at stedet er attraktivt, hvor alt fungerer til glæde for alle. Med en stor tak for de mange
frivillige timer, der er lagt i arbejdet, ønsker vi jer alt godt i fremtiden.

Til sidst og ikke mindst en stor tak til jer, der trofast støtter og slutter op om Pottemagertens Hus!

Knud Mortensen


