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D. 31.maj.14 

Nyhedsinformation fra Virksund Kursuscenter 

 

Ny dagleder på vej til Virksund: 

 
Efter en periode på ca. 9 mdr. med forskellige midlertidige leder, som hver især har ydet en stor indsat, har 

bestyrelsen lavet aftale med en ny daglig leder. 

 

Vi glæder os over at kunne byde Edvard Paulsen velkommen som ny leder af Virksund Kursuscenter. 

Edvard tiltræder stillingen medio juni. Han kommer til at køre et parløb med vores nuværende midlertidige 

leder Sønnik Jønsson frem til Bibelcamping, samt en uge efter denne.  

 

Edvard Paulsen bor med sin familie i Hjørring. Edvard er 47 år, han er født og opvokset på Færøerne. Kom 

til Danmark som elev på KG i Ringkøbing. Her møder han bl.a. sin kommende kone Karin, som er født og 

opvokset i Hjørring. Edvard er gift med Karin, de har 5 børn. 

En del af deres familieliv, har de tilbragt på Færøerne. I løbet af det sidste halve år, har de rykket teltpæle op 

på Færøerne og flyttet til Hjørring. Karin har arbejde som sygeplejeske i Hjørring, og det er tanken at de 

bliver boende i Hjørring. 

Edvard vil indrette sit arbejde som daglig leder på Virksund Kursuscenter, så han opfylder det behov der er 

på Virksund Kursuscenter.  

 

Hvem er Edvard Paulsen 

 
Edvard afsluttede sin lærereksamen i 1993 på Færøerne, og arbejdede som lærer i ca. 4 år efter dette. 

Herefter skulle der ske noget andet. De flyttede til Hjørring, han læste Fransk på Aalborg Universitet, 

sideløbende med et andet arbejde i Hjørring. 

Efter nogle år med dette, boede de endnu en tid på Færøerne. Her beskæftigede han sig med salg og 

markedsføring, hos et færgeselskab og i møbel og byggebranchen. 

 

Edvard og hans familie har været tilknyttet kirke og missionsarbejdet på Færøerne, og i Hjørring er de 

tilknyttet IM. Derudover er Edvard aktiv i et internationalt missionsarbejde på Færøerne og i Norge 

 

Med denne information håber vi, at I vil tage godt imod Edvard som ny dagleder af Virksund Kursuscenter. 

 

Vær med til at lægge Edvard i Guds hænder, og på den måde byde han velkommen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Virksund Kursuscenter 

 

 

 

 

    

 

   


