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Konferencens bestillingsmænd 
 

Biskop: Øystein Olsen 

Kontor: Besøgsadresse: Akersbakken 37, N-0172 Oslo, Norge. 

 Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

Tlf 0047 23 33 27 35. Fax 0047 23 33 27 36. 

E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

www.umc-northerneurope.org 

Privat : Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22.  

 Fax 0047 64 80 11 23. E-mail: oystein.olsen@umc-northerneurope.org  

Assistent: Knut Refsdal 

 Ørelunden 8 B, N-1523 Moss, Norge. Tlf 0047 69 20 49 45.   

 Mobil 0047 99 63 89 69.  E-mail: knut.refsdal@umc-northerneurope.org 

Sekretær: Karin Randsborg Thompson 

 Kruttmølleveien 14, N-1414 Trollåsen, Norge. Tlf 0047 66 80 17 92. 

 Mobil 0047 90 92 54 99. E-mail: karin.r.thompson@umc-northerneurope.org 

 

Distriktsforstandere: 

Distrikt 1: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

  Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

Distrikt 2: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06. 

 Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

 

Landsledelsens formand: 

Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

Fax 33 12 96 04. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

 

Konferencelægleder: 

Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74. 

E-mail: laegleder@metodistkirken.dk 

 

Hovedkasserer: 

Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 

Giro: 5 43 90 86 (Metodistkirkens Hovedkasse)  

 

Statistisk sekretær: 

Bjørn Thomsen, Birke Allé 1A, 9320 Hjallerup. Tlf 98 48 18 40. 

Email: statistic@metodistkirken.dk 

 

Årskonferencens sekretær: 

Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16. 

Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk  

Emilie Just Petersen, Lindevangs Allé 5, 3, 0028, 2000 Frederiksberg.  

Tlf 29 25 58 87. E-mail: emiliejust@hotmail.com 
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Bestyrelser og udvalg 
 
* efter nr. = valg sker på Årskonferencen 

( ) efter bestyrelsens/udvalgets navn = bestyrelsens/udvalgets valgperiode  

( ) efter personnavne = antal år af valgperioden 

 

1. * Metodistkirkens Landsledelse (3) 

Formand: Christian Alsted (3), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

  Fax 33 12 96 04. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

Næstformand: Finn Bræstrup Karlsen (konstitueret), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.   

 Tlf 56 95 53 00. E-mail: f.b.k@mail.tele.dk 

Udvalg vedrørende evangelisation m.v.: 

Bente Skov (3), Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.  

 E-mail: rughaven@email.dk 

Anne Thompson (2), Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Finn Bræstrup Karlsen (1), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

 E-mail: f.b.k@mail.tele.dk 

Udvalg vedrørende administration m.v.: 

Mark Lewis (3), Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.  

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Mogens Flinck Hansen (2) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

  Tlf 86 16 69 16. Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk 

Lars Ulrik Jensen (1), Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36.  

  Mobiltlf 20 72 16 36. E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.dk 

Ex officio: 

Biskop Øystein Olsen (ex off.), Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

  Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10. E-mail: biskop@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Jørgen Thaarup (ex off.), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

 Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Ole Birch (ex off.), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.   

 Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

Hovedkasserer Henning Bjerno (ex off.), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.   

  Fax 44 98 01 51. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk  

Evangelisationssekretær (ex off.).  

Konferencelægleder Mai-Brit Tvilling (ex off.) , Solbærhaven 17, 2680 Solrød.  

  Tlf 56 14 71 74. E-mail: laegleder@metodistkirken.dk 

Suppleanter til udvalg vedrørende evangelisation m.v.: (1):  

Præst: vakant, Lægperson (1), Peter Uth. 

Suppleanter til udvalg vedrørende administration m.v. (1):  

Præst: vakant, Lægperson (1), Peter Uth. 

 
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark og for Hovedbestyrelsen findes i "Metodistkirkens Årbog" 1999 side 61ff. 

Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005. 
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2. * Metodistkirkens Verdensmission  (4)  

Formand: vakant. E-mail: mission@metodistkirken.dk 

Næstformand Lene Bræstrup (4), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

Valgt af årskonferencen:  

Linda Larsen (3), Ericaparken 29 E, st., 2820 Gentofte. Tlf 39 66 96 65. 

  E-mail: lvl@paradis.dk 

Rebekka Steinvig (2), Rosenstykket 8, st. th., 2720 Vanløse. Tlf 60 71 46 83. 

  E-mail: steinvig@hotmail.com. 

Anni Pedersen (4), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

  E-mail: anniogvagn@vip.cybercity.dk  

1 vakant. 

Suppleant (4): vakant. 

Tilsat kasserer: Kjeld Mogensen, Skt. Jørgens Gade 35, 5000 Odense C.  

  Giro: 1 19 02 61. E-mail: kjeldmogensen@privat.dk 

Tilsat repræsentant i DKR og DMR Rita Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. 

  Tlf. 75 64 20 19. E-Mail: knutb@stofanet.dk 

Redaktør: vakant. E-mail: mission@metodistkirken.dk 

 
Vedtægter for Metodistkirkens Verdensmission findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 62ff. 

Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 632. 

 

 

3.   Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

Formand: Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48.  

 Mobiltlf 61 69 05 48, E-mail: mbuf@metodistkirken.dk 

Næstformand: Emilie Just Petersen, Lindevangs Allé 5, 3, 0028, 2000 Frederiksberg.  

 Tlf 29 25 58 87. E-mail: emiliejust@hotmail.com 

MB-landsleder: Christina Sørensen, Helgenæsgade 11 3., 8000 Århus C.  

 Tlf 29 82 12 62, E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-vicelandsleder: Claudia Mørch, Himmelev Bygade 27H, 4000 Roskilde 

  Tlf 41 48 91 78. E-mail: pinocchiokroete@gmail.com 

MS-landschef: Peter Uth, Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.  

 Tlf 20 73 57 86. E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: Louise Hjort Jensen, Skovengen 1B, 9340 Asaa. Tlf 51 17 49 01.  

  E-mail: dansesmoelf@gmail.com  

MU-landsleder: Andreas Morsbøl, Rughaven 4, 9970 Strandby,  

 Tlf 24 40 02 08. E-mail: mu@metodistkirken.dk 

MU-vicelandsleder: Mathias Alsted Flinck, Stokhusgade 2, 3., 1316 København K,  

 Tlf 60 22 64 96. E-mail: maf1909@hotmail.com 

MM-leder: Anne Kaehne, Borgergade 21, st. tv., 1300 København K, Tlf. 26 25 45 66. 

 E-mail: gospel@metodistkirken.dk 

MM-viceleder: Sara Alsted, Borgmester Christiansensgade 45 1. th, 2450 København SV. 

 Tlf 26 64 62 60. E-mail: sara86_dk@hotmail.com 

Kasserer: Henrik Nielsen, Skolevej 15, 9970 Strandby. Tlf/fax 25 27 00 87. 

  E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk  

 MBUF Giro 7 01 47 40. 

mailto:braestrup@sydfynsmail.dk
mailto:knutb@stofanet.dk
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Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 79ff.   

Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 648. 

 

 

4. * Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2) 

  www.mrffs.dk 

Formand: Knut Bjarne Jørgensen (2), Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19. 

  E-mail: knutb@stofanet.dk 

Mogens Hougesen (2), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91. 

  E-mail: moghou@c.dk 

Benedicte Owens (1), Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85. 

  E-mail: fol.beow@nja.dk 

Karen Marie Thomsen (1) (sekretær), Højrupsvej 56, 2.tv., 9900 Frederikshavn.  

  Tlf 98 48 32 50. E-mail: km@thomsen.mail.dk 

Kasserer: Mogens Hougesen, Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91. 

  E-mail: moghou@c.dk 

Jyske Bank Regnr. 7845, Kontonr. 1070136. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 129. 

 

 

5.    Forretningsfører for Kurér-Forlaget 

Alf Hansen, Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg. Tlf 86 11 20 49. Fax 86 11 07 49. 

E-mail: kurerforlaget@metodistkirken.dk Giro 9 04 92 31. 

  www.metodistkirken.dk/kurerforlaget 

 

 

6.   Redaktører  

"Himmel & Jord" 

Rigmor Laulund (redaktionssekretær), Spørringvej 38, Mejlby, 8530 Hjortshøj.  

  Tlf 86 98 92 73. E-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk 

Tine Gjessø (ansvarshavende redaktør), Helgenæsgade 11, st., 8000 Århus C.  

  Tlf 86 20 28 61. Mobiltlf 61 60 69 93. E-mail: tine.gjessoe@metodistkirken.dk 

"Dagens Ord" 

Knut Bjarne Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19. 

  E-mail: dagensord@metodistkirken.dk 
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7. * Metodisthistorisk Selskab  

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek  (4) 

Formand: Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

 Fax 33 12 96 04. E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

Christian Mølgaard (4), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K. tlf 23 67 38 10, 

  E-mail: cm_hb@hotmail.com 

Gunhild Mechta (4), Musvågevej 4, 1. tv., 2400 København V, tlf. 44 68 03 39. 

Finn Bræstrup Karlsen (3), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

 E-mail: f.b.k@mail.tele.dk 

Bjarne Kofoed Nielsen (2), Blomsterkrogen 7, 2620 Albertslund. Tlf/fax 43 64 59 05. 

 E-mail: b_kofoed_nielsen@online.pol.dk 

Præsten ved Jerusalemskirken: Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3.,  

 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04.  

 E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

Suppleant (4): Louise Aaen (2). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88. 

Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 640. 

 

 

8. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 

Danske Kirkers Råd (3):  

Ole Birch (2), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

  Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Henning Bjerno (1), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Mellemkirkeligt Arbejdsforum:  

Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44.  

  E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Repr. til Danske Kirkedage: Knut Bjarne Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle.  

  Tlf 75 64 20 19. E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk 

Repr. fra MK: Rita Jørgensen, Ëlsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19. 

  E-mail: knutb@stofanet.dk 

Danmarks Økumeniske Kvindekomité:  

Anni Pedersen, Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

  E-mail: anniogvagn@vip.cybercity.dk  

Evangelisk Alliance (1):  

Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):  

Ove Sørensen (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen (3). 

 

 



 
 10 

9. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

Formand: Ove Sørensen (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Anders Kyst (3), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anky@noh.regionh.dk 

Per Højmark (2), Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16. E-mail: per.hojmark@gefiber.dk 

Michael Nielsen (2), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

  E-mail: pmn@fuga.nu  

Ingrid Dupont Andersen (1), Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.  

  Tlf 33 31 07 11. E-mail: rebusch@get2net.dk 

Nils Marqversen (1), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.  

  E-mail: nils@marqversen.dk 

Forretningsfører: Per Højmark, Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16.  

  E-mail: per.hojmark@gefiber.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 118ff. 

 

Betaniahjemmet i Århus 

Hjarnøgade 5, 8000 Århus C. 

Daglig leder: vakant. Alle henvendelser sker til bestyrelsen.   

Bestyrelse: 

Formand: Nils Marqversen, Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43. 

  E-mail: nils@marqversen.dk 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Per Højmark, Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16. E-mail: per.hojmark@gefiber.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 123f. 

 

Betaniahjemmet på Frederiksberg 

Kong Georgsvej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 38 86 78 04. Fax 38 86 78 42. 

  www.betaniahjemmet.dk  

Forstander: Laust Sørensen  

Bestyrelse: 

Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anky@noh.regionh.dk 

Ingrid Dupont Andersen, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07 11. 

  E-mail: rebusch@get2net.dk 

Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn@fuga.nu 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 121f. 

 

Marielundfonden 

Søndermarksvej 99, 7100 Vejle 
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10. * Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1) 

Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anky@noh.regionh.dk 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg og godkendt af årskonferencen: 

Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anky@noh.regionh.dk 

Indstillet af Betaniaforeningen i Danmark og godkendt af årskonferencen: 

Nils Marqversen (sekretær), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43. 

  E-mail: nils@marqversen.dk 

Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen: 

Finn Uth (næstformand), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Forretningsfører: Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 103. 

 

 

11. * Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen  (3) 

Rigensgade 21 A, 1316 København K. Tlf 33 93 25 96. Fax 33 93 65 39. 

E-mail: centralmissionen@metodistkirken.dk Giro 8 00 26 06. 

Ledelse: Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Bestyrelse: 

Formand: Bjarne Tønnesen (3), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36. 

 E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Frank Kronborg Christensen (2) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

 Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk  

Michael Nielsen (2), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn@fuga.nu 

Alland Holm (1), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.dk  

Marianne Depner (1), Rigensgade 21, lejl. 11, 1316 København K. Tlf 32 55 11 30. 

 Mobil: 26 73 16 30. E-mail: marianne.depner@tele2adsl.dk 

Anders Thorsager (1), Præstebakken 51, 2830 Virum, tlf 45 85 16 86.  

 E-mail: atr@dk.ibm.com 

Valgt af den københavnske menighed og godkendt af årskonferencen: 

Preben Christiansen, Strandgade 57, 1. tv., bolig 117, 1401 København K.  

 Tlf 36 77 44 25. E-mail: tang@tdcspace.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1993 side 87ff. 
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Institutioner: 

Ungdomskollegiet, Rigensgade 21, 1316 København K. (Værelses-udlejning) 

Café Den Varme Stue, Rigensgade 21, 1316 København K. 

Bofællesskabet Fællesbo, Rigensgade 21, 1316 København K. 

Genbrugsbutikken, Adelgade 55, 1304 København K. 

Feriecentret Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. 

Hellerup Vuggestue, Sofievej 26, 2900 Hellerup. Leder: Weny Jensen. 

Bofællesskabet, H. C. Lumbyesgade 57, 2100 København Ø. 

Udlejet til andre institutioner: 

Fremtidshåb, Søster Annas Vej 4, 9900 Frederikshavn. 

Fjordbakken, Kalundborgvej 48, 4300 Holbæk. Leder Birthe Nielsen. 

Gersonshøj, Gersonsvej 1-3, 2900 Hellerup 

Rigensgade 21 A, 1.-4. sal, 1316 København K. 

 

 

12. * Forårsblomsten  (1) 

Rigensgade 21 A, 1316 København K.  Tlf 33 93 25 96. Bank 6958 4421 138 419. 

Formand: Ingen formand. Post sendes til ovenstående. 

Valgt af Årskonferencen:  

Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74. 

  E-mail: steffen@tvilling.dk 

Jimmy Steenberg Petersen, Nørregade 26, 4. tv., 1165 København K. Tlf 40 88 28 13. 

Valgt af Landsledelsen og godkendt af årskonferencen:  

Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen:  

Povl Brendes, Slåenvej 16, st., 3700 Rønne. Tlf 29 46 00 90. E-mail: brendes@post.tele.dk 

Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

1 plads vakant. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirken Årbog" 1981 side 39f. § 6 ændret jf. "Metodistkirkens Årbog" 1995 side 90. 

 

 

13.    Idrætsefterskolen Lægården  (4) 

Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 10 84. Fax 97 40 65 11.  

E-mail: laegaarden@metodistkirken.dk  Giro 2 11 67 90. www.laegaarden.dk  

Forstander: Niels Urup Nielsen. 

Bestyrelse: 

Formand: Eivind Triel (4), Mågegade 4, 7673 Harboør. Tlf 86 61 31 50. 

  E-mail: eivind@triel.net 

Inge-Lise Kofoed Beck (4), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47. 

  E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk 

Claus Kofoed Nielsen (2), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

 E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Helge Munk (1), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

 E-mail: hm@munkhosting.dk 
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Erik Brogaard (1), Svendsgade 16, 3. tv., 9000 Aalborg. Tlf 20 66 02 65. 

 E-mail: erik.brogaard@live.dk  

Suppleant (1): Dorthe Carlsen. 

Valgt af Holstebro Byråd: Jan Handberg, Riisagervej 29, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 19 83. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2005 side 140ff.  

 

 

14. * Willeruplund, Odense  (2) 

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:  

Formand: Søren Digebjerg (2), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.  

 Fax 66 19 25 14. E-mail: soren@digebjerg.dk   

Lene Bræstrup (2), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

Helge Munk (1) Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

  E-mail: hm@munkhosting.dk  

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:  

Anders Flinck (2), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.  

  E-mail: a-flinck@webspeed.dk 

Thomas Risager (1), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk  

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 61f med ændring i 2002 side 121. 

 

 

15. * Den selvejende Institution "Marielunds Ældreboliger", Vejle (1) 

Søndermarksvej 99, 7100 Vejle. 

Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:  

Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47. 

  E-mail: strand@nypost.dk 

Suppleant: vakant.  

Valgt af Betaniaforeningen og godkendt af årskonferencen:  

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Suppleant: vakant. 

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen: 

Nils Marqversen (3), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.  

  E-mail: nils@marqversen.dk 

Suppleant: vakant. 

Beboerrepræsentant: Erik Hvid, Søndermarksvej 93 B, 7100 Vejle. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123. 
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16. * Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

Formand: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.  

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Helle Thaarup Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 09 91. 

  E-mail: p-c@vip.cybercity.dk 

Pernille Kyst, Østerhegn 2, 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 72 18. E-mail: pernille.kyst@mail.dk 

Mark Lewis (næstformand), Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.  

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

  E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 

Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

  Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk  

Finn Uth (sekretær), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk  

 
Udvalgets opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 634. 

 

 

17. * Undersøgelsesudvalg og Udvalg for administrativ lokalisering  (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. 

  E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Lars Ulrik Jensen (1), Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36.  

  Mobiltlf 20 72 16 36. E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.dk 

 

 

18. * Distriktskomite, Distrikt 1 (Kvadrienniet) 

Ingen valgt. 

 
Komiteens opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 666 

 

 

19. * Distriktskomite, Distrikt 2 (Kvadrienniet) 

Ingen valgt. 

 
Komiteens opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 666 

 

 



 
 15 

20. * Forslagskomité  (4)  

Peter Uth (formand) (2), Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjaallerup. Tlf 20 73 57 86. 

  E-mail: peterogmalika@hotmail.com 

Christian Alsted (4), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

 Fax 33 12 96 04. E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

Louise Aaen (3),  

Duncan Thompson (3), Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Bente Skov (1), Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.  

 E-mail: rughaven@email.dk 

Claus Kofoed Nielsen (1), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

 E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Ole Birch (ex off.), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.   

 Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

Konferencelæglederen Mai-Brit Tvilling (ex off.), Solbærhaven 17, 2680 Solrød.  

 Tlf 56 14 71 74. E-mail: laegleder@metodistkirken.dk 

 

 

21. * Medlemmer af Centralkonferencens Eksekutivkomité 

og Biskopskomité   (4) 

Ole Birch (1), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

  Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Henning Bjerno (1), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Jørgen Thaarup (1), Finn Bræstrup Karlsen (1). 

 
Udvalgets opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 549 - 

550. 

 

 

22. * Medlemmer af Styrelsen for  

Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium  (4) 

Danskavägen 20, S-412 66 Göteborg. Tlf 0046 31 40 25 99.  

  E-mail: overas@metodistkyrkan.se 

  www.metodistkyrkan.se/overas 

Rektor: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

  Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Vicerektor: Ingrid Svensson, Stomvägen 20, 428 30 Kållered. Tlf 0046 31 795 56 69. 

Ove Sørensen (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Henning Bjerno (1), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Ole Birch (1), Finn Bræstrup Karlsen (1). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 95ff. 
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23. * Delegater til Generalkonferencen 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

  E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk  

Lilli Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

Suppleanter: Ole Birch, Lars Ulrik Jensen, Susanne Thaarup, Emilie Just Petersen. 

 
Valgt på årskonferencen 2007. 

 

 

24. * Delegater til Centralkonferencen 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. 

  E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44. 

  E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Lars Ulrik Jensen, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36.  

  Mobiltlf 20 72 16 36. E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.dk 

Lilli Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

Emilie Just Petersen, Lindevangs Allé 5, 3, 0028, 2000 Frederiksberg.  

 Tlf 29 25 58 87. E-mail: emiliejust@hotmail.com 

Suppleanter: Mark Lewis, Christian Alsted, Finn Uth, Lilli-Anne Suzuki, Shanti Digebjerg, 

Henning Bjerno. 

 
Valgt på årskonferencen 2007. 

 

 

25.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Karen Brogaard, Alexandragade 8C, 5000 Odense C. Tlf 66 13 48 06. 

  E-mail: mu@metodistkirken.dk 

 

 

26.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og  

  Socialt Arbejde  

Ikke afklaret. 

 

 

27.   Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd  

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. 

E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

 
Nominering til Centralkonferencen 2009 foretages af Landsledelsen. 
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28.   Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

 
Nomineret til Centralkonferencen 2009: Henning Bjerno. 

 

29.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd 

Rita Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf. 75 64 20 19. 

  E-mail: knutb@stofanet.dk 

 
Nomineret til Centralkonferencen 2009: Rita Jørgensen. 

 

30.   Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningsredaktion 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. 

E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

 

 

31.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd 

Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: mission@metodistkirken.dk 

 
Nomineret til Centralkonferencen 2009: Vakant. 

 

32.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 
Nomineret til Centralkonferencen 2009: Ove Sørensen. 

 

33.   Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 

Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26.  

E-mail: madska@kff.kk.dk 

 
Nomineret til Centralkonferencen 2009: Finn Uth. 

 

34.   Medlem af Centralkonferencens komité for arbejdet med narkotika- og 

 alkoholmisbrug. 

Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2009: Ingen. 

 

 
Udvalg 25 - 34 er valgt på Centralkonferencen 2005. 
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Referat 
En levende kirke?! 

Metodistkirkens Årskonference 2008 fandt 

sted i Betlehemskirken i Århus. Temaet for 

konferencen var ”En levende kirke?!”. 

Alle delegater blev budt varmt velkommen 

til en menighed, der med al ønskelig omsorg 

modtog os i et åbent fællesskab. 

Onsdag startede konferencen med Præster-

nes Session om eftermiddagen og om afte-

nen åbnedes konferencen med en nadver-

gudstjeneste, hvor Christian Alsted prædike-

de om en levende kirke som et fællesskab 

mellem mennesker, om social hellighed, om 

smågrupper efter John Wesleys princip om 

klasser og om en længsel efter at følge 

Jesus. 

 

Torsdag formiddag konstituerede konferen-

cen sig under Biskop Øystein Olsen ledelse. 

Forhandlingerne skred fremad i en god at-

mosfære af vilje til at mødes i fornyelse og 

tradition. 

 

Hver morgen startede med en munter og in-

spirerende undervisningsstund med Douglas 

T. Anderson, som var importeret fra Ame-

rika. Han talte om, hvordan vi skal bevæge 

os fra at være menigheder, der drives af 

præferenceprægede aktiviteter, til at være 

formålscentrerede menigheder; om at flytte 

fokus fra mig og min kirke til Gud og Hans 

kirke. Douglas var levende og interessant at 

både se og høre på. Mange fik idéer og 

inspiration at tage med hjem til deres me-

nigheder. Undervisningen afsluttedes lørdag 

eftermiddag, da forhandlingerne var over-

stået. 

 

Torsdag aften blev vi alle meget mere vi-

dende om de religiøse strømninger i Dan-

mark og mere globalt, ved at lytte til Peter 

Lodberg, som er lektor på Århus Universitet 

i afdelingen for systematisk teologi. Læsere 

af Kristelig Dagblad vil kunne genkende 

navnet fra hans flittige deltagelse i bladets 

debatter. 

Peter Lodberg er et menneske med en stor 

viden og en god evne til at formidle den vi-

den. Der er ingen tvivl om, at det var en rig-

tig god oplevelse for konferencens medlem-

mer og for de lokale menighedsmedlemmer. 

Først med et medrivende foredrag og deref-

ter en interessant debat. 

 

Fredag aften foregik i lovsangens verden, og 

for mange var det et tiltrængt afbræk i al 

den snak og hjernevriden dagene ellers var 

præget af.  

 

Lørdag fik alle så lov til at glæde sig med og 

over Tine Gjessø, da hun fik sin udnævnelse 

til lokalpastor med tjeneste i Odense. 

Der blev taget med afsked Biskop Øystein 

Olsen, som ikke fremover vil være til stede 

ved den danske årskonference. Øystein Ol-

sen mærkede forsamlingens varme og tak-

nemmelighed for det han har betydet for 

mange, i sin tid som biskop. 

 

Konferencens sidste aften bød på spænden-

de oplæg til overvejelse og debat om, hvilke 

udfordringer vi står overfor, når vi konfron-

teres med den senest ankommet forældre-

generation: Generation fucked-up. En pro-

vokerende beskrivelse som blev udlagt af 

Morten Albæk, som har skrevet bogen med 

ovennævnte titel. Han summerede til sidst, 

at det de unge har brug for at næstekærlig-

hed og at det er her Kirken har en stor op-

gave. 

 

Søndag sluttede konferencen med gudstje-

neste. Biskop Øystein Olsen prædikede og 

afsluttede med at læse ansættelseslisten, me-

dens repræsentanter for de unge tændte et 

lys for hver menighed og tjeneste. 
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Forhandlinger 

Referatet fra forhandlingerne følger dags-

ordenen uden hensyntagen til, at forhand-

lingerne ikke altid fulgte dagsordenens 

rækkefølge. 

 

A: Konstituering 

 

A1: Indledning 

Biskop Øystein Olsen bød velkommen til 

konferencen. Han udtrykte glæde over at 

være med i år, især fordi han af helbreds-

mæssige grunde ikke kunne deltage i 2007. 

Indledningen tog udgangspunkt i 2 kor. 

12.9, hvor der i den danske udgave står 

”Min nåde er dig nok...”. I den svenske ud-

gave står der ”Min nåde er alt hvad du be-

høver.” 

Eigil Carlsen ledte forsamlingen i bøn. 

 

A2: Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Konferencens leder: Biskop Øystein Olsen. 

Præster: Eigil Carlsen, Knut Bjarne 

Jørgensen, Freddy Johansen, Finn Uth, 

Jørgen Thaarup, Keld Munk (til fredag 

aften), Claus Kofoed Nielsen, Mark Lewis, 

Christian Alsted, Ove Sørensen, Ole Birch, 

Carsten Morsbøl, Lars Ulrik Jensen, 

Thomas Risager, Joshua Kyeremeh, Anne 

Thompson (delvist), Duncan Thompson.  

Diakon: Carsten Bjerno (kun onsdag). 

Menighedernes repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Bjørn Thomsen, Anders Løvig. Holstebro: 

Inge-Lise Kofoed Beck. København: Louise 

Aaen, Mai Rasmussen, Rasmus Holm. 

København Int.: Hannah O’Rielly (fra 

fredag aften). Odense: Sussi Lindberg, 

Karen Brogaard. Rønne: Finn Bræstrup 

Karlsen, Poul Larsen. Solrød: Mai-Brit 

Tvilling. Strandby: Susanne Thaarup, Lars 

Henning Clausen, Henrik Carlsen. Vejle: 

Anders Strand Pedersen. Århus: Nils 

Marqversen, Christina Sørensen. 

Landsledelsen: Gurli Brinch Andersen, 

Henning Bjerno, Finn Bræstrup Karlsen, 

Bente Skov, Mogens Flinck Hansen. 

MBUF´s formand: Henrik Carlsen. 

Ungdomsrepræsentanter: Erik Brogaard, 

Anne Grethe Christensen, Trine Einshøj, 

Andreas Morsbøl. 

Medlemmer uden stemmeret: 

MB- leder: Christina Sørensen. 

MS- leder: Peter Uth. 

MU- leder: Andreas Morsbøl. 

Betaniaforeningens formand: Ove 

Sørensen. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

Gæster: Doug Anderson, Uwe Onnen, 

Gunta Grina (til fredag eftermiddag). 

 

Ikke til stede:  

Præster: Lilly Thomsen, Poul Rasmussen, 

Charlotte Thaarup, Ejler Busch Andersen, 

Karen Anette Nielsen. 

Menighedens repræsentanter: Løkken.  

Konferencelægleder: Henning Clausen  

MM-leder Anne Kaehne. 

 

A3: Organisering af konferencens arbejde 

Justeringsudvalg: Henrik Carlsen, Thomas 

Risager. 

Stemmetællere: Christina Sørensen, Poul 

Larsen, Claus Kofoed Nielsen, Emilie Just 

Petersen, Maria Thaarup. 

Hjælpesekretær: Mai Rasmussen. 

 

A4: Hilsner 

Jørgen Thaarup oplæste en hilsen fra Lilly 

Thomsen. Han bragte en hilsen fra Poul 

Rasmussen og en hilsen fra Charlotte Thaa-

rup. Gunta Grina fra Letland var til stede og 

bragte en hilsen og en gave fra sin egen 

konference til den danske. Jørgen Thaarup 

modtog og takkede. Biskop Øystein Olsen 

oplæste en hilsen fra den finsk-finske 

konference. 

 

A5: Eventuelt 

- 
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B: Beretninger. Regnskaber. Fremtids-

planer. Forslag. Budgetter 

 

B1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Jørgen Thaarup og Ole Birch præsenterede 

ledelsens beretning. Efter oplæsning af 

punkterne 1 – 3 var der en kort samtale i 

mindre grupper. 

Emilie Just Petersen fremlagde for sin grup-

pe. Hun fremkom med synspunktet, at det 

ikke er nødvendigt for alle at kende visionen 

i alle kirker i landet for at være en fremsynet 

menighed. Bare alle kirker arbejder med at 

være en smittende kirke. 

Finn Uth nævnte, at der bør være en over-

ordnet vision for metodismen i Danmark. Vi 

er ikke rigtig bevidste om, at vi er en kirke i 

krise. Vi skal erkende det og tage det op på 

konferencen. Landsledelsen mangler også at 

få det visionære ind over sit arbejde. 

Sussi Lindberg var ikke bange for nye 

impulser. Vi må gerne lytte til nye i kirken. 

Der er gode tegn på satsninger i børne- og 

ungdomsarbejdet. Hun opfordrede til at eta-

blere undervisningstilbud på kun 1 dag, da 

ikke alle kan deltage i længerevarende kur-

ser. 

Tine Gjessø nævnte, at det vil være en god 

ide med noget lokalundervisning samme 

med f.eks. Baptistkirken og Missionsfor-

bundet. 

Anders Strand Pedersen takkede for støtte 

til renovering af præsteboligen i Vejle. Der 

er nu udarbejdet planer til renovering af 

kirken. Der er brug for mange penge. Idéer 

til fremskaffelse af midlerne efterlystes. 

Christian Alsted påpegede, at Kirkens pri-

mære opgave er, at gøre mennesker til Jesu 

Kristi Disciple. Det er det, det handler om. 

Hvis vi skal holde vores beslutninger op 

mod vores opgave, må dette være vor fælles 

vision. Han henviste til  morgenens under-

visning (Ap.G. 1:8) og sagde, at der sker 

rigtig meget i ”Jerusalem”, lidt i ”Judæa” og 

intet i ”Samaria”. Vi har mange muligheder 

i Danmark for at tage udfordringen til at nå 

ud til ”Samaria” op. 

Ole Birch mindede om, at krise ikke er et 

nyt ord. Vi har gennemlevet kriser i mange 

år. Nedgang og lukning af kirker. Der peges 

i beretningen på positive tiltag.  

Christian Alsted oplyste, at de har gjort en 

erfaring i fusionen med Wesleykirken. Den 

har haft rigtig mange gode sider, men den 

har ikke haft nogen målbar effekt på del-

tagerantallet i kirkens aktiviteter. Men nye 

mennesker betyder mange flere kontakter 

udadtil. Det må være opstart af nye menig-

hedsfællesskaber, der er vejen til at vokse 

som kirke. 

Carsten Morsbøl nævnte, at det er for sår-

bart at vælge små grupper. I det lille fælles-

skab er det svært at komme ind udefra. Et 

større forum giver bedre mulighed for at 

komme mere anonymt ind, når man er ny og 

ikke ønsker at tiltrække sig for megen op-

mærksomhed.  

Lars Ulrik Jensen sagde, at vi skal lære at 

fungere i hold-samarbejde. Med vores for-

skellige gaver er vi bedre, hvis vi udnytter 

gaverne i fællesskab. Med udgangspunkt i 

bogen ”Kaninbjerget”, redegjorde han for 

vigtigheden af at være opmærksomme på de 

små ting, som kan være meget vigtige for 

kirkens overlevelse. 

Finn Bræstrup Karlsen fortalte, at han 

kommer fra en lille menighed, der trækker 

fulde huse til Gospelkoncerter. Det er 

kirkens evangelisation for tiden.  

Bente Skov påpegede, at visionen er 1 %, 

Det du gør med den, er de 99%. Plan-

lægning og økonomi fylder rigtig meget. 

Helligånden skal fylde mere. Vi har stadig-

væk brug for hinanden, som årskonference 

og som enkeltmennesker for at inspirere og 

smitte med glæde og ånd. 

Mark Lewis nævnte, at det er fint at 

fokusere på vores menigheder, om hvordan 

vi har det. Men vi kan ikke underkende den 

kultur vi lever i. Vi har den mindste gudstje-

nestedeltagelse i hele Vesteuropa. Der er en 

grund til det. Vi lever i et land som ikke er 
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særligt venligt overfor kirketilhængere. På 

trods af at vi er et kristent land. Vi vil gerne 

være bedre til at ændre på den indstilling i 

Danmark. Vi har behov for en dybere ana-

lysering af vores kontekst, så vi ved hvad vi 

er oppe imod. 

Knut Bjarne Jørgensen sagde, at vi i vort 

kirkeliv skal skabe en glæde over viften af 

mangfoldighed i vore gudstjenester rundt 

om i landet. 

Jørgen Thaarup fastslog at væksten skabes, 

der hvor energien er. Gud gør noget og så 

sker der noget. De store menigheder og de 

små menigheder har hver deres plads i 

samarbejdet, ingen af dem kan undværes. 

Visioner er tydeligt integreret i arbejdet over 

de senere år. Visionen for metodistkirken 

kan læses i tidligere årbøger. 

Til afsnittet om kald, uddannelse og leder-

skab præciserede Jørgen Thaarup, at vi skal 

være tilfredse med, at der er så stor op-

mærksomhed på uddannelse. Lederskab har 

ikke altid haft mulighed for at dygtiggøre 

sig. Det er vigtigt med mange ledere, og 

derfor skal der være gode muligheder for at 

blive undervist og bedre rustet til at løfte 

opgaverne, således at det bliver mere attrak-

tivt. Vi skal være bedre til at se, hvem der 

har et kald til at blive ledere i menighederne 

og på landsplan. 

 

I forbindelse med afsnittet om økumenisk 

udvikling lagde Ole Birch op til en debat om 

hvordan vi ser os, Metodistkirken, i forhold 

til udvidet samarbejde med Baptistkirken og 

Missionsforbundet. 

Emilie Just Petersen oplyste, at MBUF er 

begyndt et samarbejde med de nævnte. Vi 

skal gøre os klart, om det er et kirkefælles-

skab eller et kirkesamarbejde, vi stiler imod. 

Hun efterlyste endvidere en klar orientering 

om, hvad de har besluttet i Sverige. 

Øystein Olsen oplyste, at man på den 

svenske konference har udtrykt deres inten-

tion om, at man skal gå ind i en ny kirke. 

Der bliver en overgangstid til at afklare alt 

det praktiske. Ungdomsforbundene i Sveri-

ge er allerede gået sammen i en forening, 

Equmenia. 

Christian Alsted påpegede, at det skal være 

et samarbejde, hvor vi kan trække på hin-

anden. Vi er langt fra den sammenlægning, 

svenskerne har valgt. Men det giver for-

skydninger i det nordiske metodistfælles-

skab, at svenskerne ikke vil have en meto-

distkirke, alene. Den danske metodiskkirke 

er ikke så svag, som der gives udtryk for. 

Kan vi bruge dette perspektiv, er det kon-

kret nok?, spurgte han. 

Nils Marqversen påpegede, at vi ikke skal 

have berøringsangst over for andre kirke-

samfund. En sammenlægning vil ikke nød-

vendigvis give en samlet kirke. Der vil blive 

fraktioner under alle omstændigheder. En 

sådan ting skal gro op nedefra. Se bare de 

mange valgmenigheder under Folkekirken. 

Jørgen Thaarup nævnte, at oplægget inde-

holder spredte perspektiver. Er vi noget i os 

selv, bilder vi os ind, at vi er os selv nok. 

Metodistkirken i Danmark har aldrig været 

stor og stærk nok til at være en kirke i sig 

selv.  

Vi oplever en atomisering af kirken. Ud-

dannelse foregik tidligere i USA og 

Danmark. Det var en international kirke. Vi 

er blevet meget nationalistiske. Tidligere 

kunne vi læne os op ad et kristent samfund, 

det kan vi ikke længere. Derfor er vi nødt til 

at kigge på andre muligheder. 

Ole Birch oplyste, at Danske Kirkers Råd 

ikke har en egentlig forbindelse med det 

andet samarbejde. Vi kan nok ikke tage 

endelig stilling til sammenlægning eller 

samarbejde. Der er konkrete ting vi kan 

gøre, og vi kan tale om de tanker, vi gør os i 

øvrigt. Og så vil det vise sig, hvilken vej, vi 

kommer til at gå. Den spredthed, der er i 

punktet, er for at inddrage konferencen i 

debatten. 

Mogens Flinck Hansen oplyste, at der i 

Århus er frikirker, der er sammenlagt og har 

inviteret Baptistkirken og Metodistkirken til 

at være med. Menighedsrådet besluttede, at 

dette ikke ville være relevant, da al fokus og 
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energi i menigheden i en lang periode vil 

blive rettet på den interne fusionsproces og 

dermed blive fjernet fra den udadrettede 

evangelisation.  

Emilie Just Petersen præciserede, at vi skal 

gøre os tanker om, hvilke perspektiver der 

er i de forskellige muligheder for sam-

arbejde. 

Finn Bræstrup Karlsen opfordrede til at vi 

skal finde nogle kirker, vi har noget tilfælles 

med og lave et samarbejde om konkrete ting 

f.eks. gospelkoncerter m.m. 

Tine Gjessø nævnte, at tiden ikke er til 

strukturelle tiltag. Det gælder om at finde 

fælles ressourcer, og at holde fast i vision-

erne om, at vi er en del af et større billede. 

Henrik Carlsen opfordrede til, at vi kirkerne 

imellem giver tilbud til hinanden. Vi har 

f.eks. gode patruljeførertræninger, og de 

andre kirker har nogle gode ungdoms-

stævner. Så må tiden vise, hvad det fører til. 

Prøv f.eks. at kigge til metodisterne i 

England. 

Christian Alsted spurgte om, hvad der skal 

til for at en kirke, er en Kirke. 

Jørgen Thaarup svarede, at Kirken er et 

folk. Det er stedet, hvor jeg kan finde min 

identitet, hvor basen for alt andet ligger. De 

mange kristne fraktioner har været betinget 

af at samfundet havde en kristelig ind-

stilling. Det har vi ikke mere, og derfor kan 

det være rigtig svært at opretholde kirken 

som selvstændig. Ingen af reformatorerne 

havde den baggrund vi har, det er meget 

sværere i dag. Vi skal løfte debatten op i 

større perspektiver end blot menigheders 

udvikling. 

Christian Alsted replicerede at virke-

ligheden er, at vi har små kirkesamfund og 

hvis vi holder os til den brede tolkning af 

situationen, har vi ikke nogen grund til at 

kæmpe for vores kirker. Den gyldne mulig-

hed vi har, er at holde fast i det vi har og 

udvikle de små menigheder. 

Carsten Morsbøl nævnte, at dette er en 

spændende diskussion der vil vare nogle år. 

Vi har vanskeligt ved at retfærdiggøre op-

retholdelse af vor egen eksistens, når vi ikke 

kan finde medarbejdere nok, ikke har en 

stabil økonomi og er marginaliseret så langt 

ud, at vi karakteriserer de andre som 

fjender. Vi kan ikke fortsætte med at være 

os selv nok. Vi har hårdt brug for at finde 

sammen med andre, og på den måde få flere 

ressourcer, både nådegaver og lederevner og 

økonomi. 

Nils Marqversen spurgte, om Der er nogen 

der kan forklare, hvorfor der opstår lokal-

menigheder, hvis det står så galt til?. Vi 

mister muligvis nordiske og baltiske kon-

takter, hvis vi vælger at opgive vor status 

som metodister. 

Peter Uth nævnte, at vi på det fundamentale 

niveau er her for at forkynde Kristus. Vi er 

ikke blevet flere, men det handler mere om, 

hvordan vi får løst vores opgave. Rent prak-

tisk kan vi lære af de andre kirkesamfund, 

men grundlæggende kræver det mere erfa-

ring; der er ingen forbindelse mellem op-

lægget, og den debat vi har nu. 

Mark Lewis nævnte, at der ikke er noget 

modsigende i at forstærke vores rødder og 

søge samarbejde med andre samfund. Hvis 

samarbejdet sker fordi vores bagage er for 

tung, er det dårlige præmisser. Men hvorfor 

er det lige nu vi lukker øjnene op for 

samarbejdet med de andre kirker. Det er 

gået op for os, at den kristne kultur står over 

for de samme udfordringer. Det er en helt 

ny boldgade vi står overfor, og det betyder 

er der er god grund til at gå ind i sam-

arbejdet. 

Ole Birch refererede fra Mission Possible 

2.0 med temaet ”I samme båd på samme 

hav”. Vi står med de samme problemer, i 

den samme virkelighed. Vi kan have glæde 

af at tale om vores tro, vi kan berige hin-

anden. Vi skal ikke til at lægge kirker sam-

men, men vi skal blive klogere og dygtigere 

ved at lære af hinanden. 

Thomas Risager pointerede, at to svage 

menigheder, der går sammen, ikke bliver 

stærke. Vi taler om struktur og organisation 

og institution. Vi skal tilbage til bevægelse, 
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som de oplevede det pinsedag. En be-

vægelse af mennesker med hjerter i brand. 

Bente Skov oplyste, at det er nok let at være 

kristen i Strandby. Vi kan godt samarbejde 

med Folkekirken, for de er kristne som os, 

og vi må dele vor tro og vore erfaringer. 

Jørgen Thaarup sluttede, at vi skal fortsætte 

denne diskussion ude i menighederne. Kir-

ken er kirke, når den kan præge det om-

kringliggende samfund, og selv skabe kul-

tur. 

Ole Birch fremlagde punktet om fælles års-

konference og MBUF delegeretmøde og 

punktet om samarbejdet mellem MBUF og 

kirken. 

Henrik Carlsen præsenterede et udkast til en 

årskonferenceplan, der er udarbejdet af et 

udvalg bestående af folk fra MBUF-styrel-

sen og kirken landsledelse. Overordnet er 

der nogle hovedelementer der skal være på 

plads. Derefter er det tanken at videre-

udvikle skemaet med nye initiativer. 

Nils Marqversen bemærkede, at det var 

vigtigt at bevare konferencen på Lægården 

hvert andet år. 

Henrik Carlsen svarede, at det skulle, der 

ikke være noget til hinder for. 

Jørgen Thaarup svarede, at sammenlæg-

ningen ikke skulle betyde noget for en 

afholdelse på Lægården, men tidspunktet 

måske kan være et problem.  

Mogens Flinck Hansen oplyste, at beslutnin-

gen om et ændret tidspunkt kun er taget for 

2009. Det er biskopkontoret, der bestemmer 

tidspunktet for årskonferencen, så når det 

gælder fremtiden, må vi afvente. 

Forslag 1 blev vedtaget. 

Forslag 2 blev vedtaget. 

Forslag 3 blev vedtaget. 

Henning Bjerno gennemgik regnskabet. 

Susanne Thaarup spurgte, hvad præstebo-

ligen i Gladsaxe kostede ved køb. 

Ole Birch svarede ca. kr. 1.700.000. 

Regnskabet blev godkendt. 

Nils Marqversen spurgte om konferencen 

vil bibeholde arvelisten i håndbogen. 

Han stillede følgende forslag: ”Konferencen 

ønsker, at listen over arv/gaver til Metodist-

kirken bibeholdes i Kirkens Årbog. Om mu-

ligt med angivelse af årti for oprettelse af de 

enkelte beløb”. 

Dette forslag blev opdelt i 2 og det blev ved-

taget, at bibeholde listen. Forslaget om tids-

angivelse faldt. 

 

B2: Statistikken 

Mogens Flinck Hansen præsenterede stati-

stikken, der blev godkendt. 

 

B3: Rådet for Ordineret Tjeneste 

Thomas Risager fremlagde beretningen, og 

mindede præsterne om, at deres fornemste 

opgave er at støtte og udvikle unge menne-

sker til og i tjenesten. 

 

B4: Rapport om Præsteuddannelse 

Jørgen Thaarup fremlagde beretningen og 

orienterede om, at SALT (Skandinavisk 

Akademi for Lederskab og Teologi) ikke 

længere er en mulighed efter beslutning i 

SALT’s repræsentantskab den 19. juni 

2008. Det kan virke forvirrende med de 

mange muligheder, men det er ROT’s 

(Rådet for ordineret tjeneste) vurdering, at 

det ikke vil være forvirrende, når man står 

med den konkrete person, der skal påbe-

gynde uddannelsen. 

Metodistkirken har fået en invitation til at 

gå med i SALT´s fremtidige uddannelses-

aktiviteter i PBKKK (ProfessionsBachelor i 

Kristendom, Kultur og Kommunikation), 

samt i THS (Teologiska Högskolan 

Stockholm) i Sverige. Vi er ikke tvunget til 

at beslutte noget, men går vi ind i en af disse 

muligheder skal vi bakke op moralsk og 

med økonomi. 

Knut Bjarne Jørgensen nævnte, at han havde 

hørt at Missionsforbundet har trukket sig 

helt ud af samarbejdet med SALT. 

Jørgen Thaarup svarede, at dette ikke er 

korrekt, men at Missionsforbundet forholder 

sig afventende. 
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Thomas Risager nævnte, at der fremover vil 

blive mange forskellige former for uddan-

nelser i teologi, så det bliver ikke enten 

eller. 

Ole Birch nævnte til økonomien, at der er et 

usikkerhedsmoment i at sende kr. 300.000 

med en ung præstestuderende, når man kan 

få uddannelsen gratis på anden vis. Og vi 

ved ikke, om der kommer en præst ud på 

den anden side.  

Lars Ulrik Jensen tilføjede, at der ikke er 

anbefalelsesværdigt, at give de unge en 

uddannelse, de ikke kan få anerkendt uden 

for kirken. Lad os tale med universiteterne 

om mulighed for at få Wesley-metodisme 

med i uddannelsen. 

Christian Alsted gav udtryk for, at den 

økonomiske støtte skal overvejes en ekstra 

gang. Der skal måske skæres lidt ned på 

beløbene. Hvem skal beslutte, hvilken af 

disse uddannelsesmuligheder der skal væl-

ges/anbefales? 

Jørgen Thaarup svarede, at alle de mulig-

heder, der er beskrevet i beretningen er 

åbne, og der skal ikke sorteres ud i dem. 

Med hensyn til SALT er det landsledelsen 

der tager beslutningen om hvorvidt det skal 

besluttes af landsledelsen, eller om det 

lægges ud til Årskonferencen i 2009. 

Claus Kofoed Nielsen påpegede, at vi ikke 

har berørt det teologiske element. Hvad sker 

der med vores egenforståelse, som metodis-

ter, hvis vi sender unge på Det Teologiske 

Fakultet i København? 

Nils Marqversen replicerede, at stort set alle 

vil vælge de uddannelsessteder hvor der er 

SU-mulighed. Hvem vil investere en million 

i en uddannelse, man kan få gratis og uden 

kontrakt-forpligtelse? 

Lars Ulrik Jensen svarede, at det ikke er 

grund til at frygte for identiteten ved at læse 

på universitetet. Vi har i ROT puljer man 

kan søge, og så tager vi stilling til den 

enkelte ansøgning. Der er selvfølgelig ikke 

råd til at betale en fuld uddannelse. 

 

Anne Thompson opfordrede til at samle de 

kommende præster til forskellige arran-

gementer, for på den måde sammen at skabe 

en metodistisk identitet. 

Jørgen Thaarup svarede, at identitet kan 

formes i det miljø, hvor man færdes – kirke-

mæssigt og uddannelsesmæssigt. Det er 

bedst at have sin identitet i orden inden, hvis 

man vil gå universitets-vejen, og så møde de 

udfordringer, der kommer. Har man ikke 

styr på sin identitet, er seminarievejen nok 

at foretrække. Rapporten her er ROT’s 

arbejdsvejledning. 

Lars Ulrik Jensen opfordrede til, at vi i 

konferencen skal være ansvarlige og være 

klar til at tage beslutninger i stedet for at 

henlægge afgørelserne til landsledelsen. 

Konferencen er Metodistkirkens øverste 

ledelse. 

Christian Alsted foreslog at konferencen 

tilkendegiver sin holdning til indgåelse af 

aftaler med SALT. 

Henning Bjerno påpegede, at hvis konferen-

cen skal tage en beslutning, skal den vide, 

hvilken økonomiske ramme der er. 

Jørgen Thaarup svarede, at det vil blive 

omkring kr. 300.000 årligt. 

Nils Marqversen svarede, at det vel ikke er 

nødvendigt at beslutte så hurtigt. Der vil vel 

komme andre ansøgninger senere. Han 

foreslog at nedsætte rammen til kr. 100.000 

årligt. 

Ole Birch spurgte, om det er sådan, at vi 

skal støtte et projekt, vi ikke er sikre på 

kommer i gang? Og hvor vi måske kun er 

interesseret i en gren? 

Jørgen Thaarup svarede, at der er mange 

ting, som vi vil kunne bruge, for vi er i 

Metodistkirken i Norden ikke ret gode til 

det med kurser og læguddannelser. 

Erik Brogaard spurgte, hvad SALT er? 

Jørgen Thaarup svarede, at SALT (Skandi-

navisk Akademi for Lederskab og Teologi) 

er et samarbejde mellem flere frikirkesam-

fund, om uddannelse indenfor præsteger-

ningen og lægmandsarbejdet. 
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Finn Bræstrup udtrykte positivitet ved et 

samarbejde. 

Konferencen vedtog at give sin opbakning 

til landsledelsens fortsatte arbejde omkring 

et tættere samarbejde med SALT, i fald det 

bliver aktuelt i årets løb. 

 

B5: Metodistkirkens Verdensmission 

Lene Bræstrup indledte med at tilbyde vand 

til alle. Også i billedligt forstand. Dernæst 

fremlagde hun og Rebekka Steinvig beret-

ningen.  

Anders Flinck fremlagde det nye store 

vandprojekt, som skal foregå i Mununu i 

Congo. Der skal ca. kr. 500.000,- til at 

gennemføre det. Det handler om at skaffe 

frisk vand, om at grave kanaler og det skal 

gøres af lokale landmænd. Nedlægning af 

rør m.v. kan gøres af få ingeniører og en 

flok unge frivillige. Vandet i området er 

forurenet. Et stort praktisk stykke arbejde, 

men det kan lade sig gøre, hvis der er ligeså 

fint samarbejde, som ved det sidste projekt i 

Mulungwishi.  

Projektbeskrivelse forelå til gennemsyn og 

blev uddelt. En privat sponsor har allerede 

doneret 12.000,- til de indledende geolo-

giske undersøgelser. 

Bente Skov genopfriskede Doug Andersons 

parole om, at vi skal være kristne helt til 

verdens ende. I Congo er der en helt konkret 

opgave til os. Hun og familien havde været 

af sted ved arbejdet i Mulungwishi. Det 

havde været en inspirerende og dybt rørende 

oplevelse, hvor det føltes fint at kunne være 

med til at bruge sit overskud, til at give 

andre mulighed for at opleve, at få overskud 

til et bedre liv. Mange af de unge, der har 

været af sted, har fået en fantastisk op-

levelse, og mange andre vil gerne med 

næste gang. 

Rebecca Steinvig påpegede, at det ikke er 

for egen skyld, man gør det her. Men lønnen 

er himmelsk alligevel. 

Gavebeviser på henholdsvis kr. 200,- og kr. 

500,- blev promoveret. 

Øystein Olsen roste viljen til missionsar-

bejdet i Danmark. 

 

Emilie Just Petersen har også været i Congo 

og tilslutter sig Rebecca Steinvigs ord. Det 

er vigtigt at tage Beatrice Kofoed med i 

planlægningen af det nye projekt, da hun 

kender området så godt fra mange  år som 

missionær derude. Hopecentret i Letland 

lukker om vinteren da der ikke er råd til at 

omvarme bygningen. Det skal der gøres 

noget ved. Pengene skal findes, for pigerne 

skal ikke sendes ud i kulden. Emilie Just 

Petersen opfordrede til at bruge hjemme-

siden mere. En formand for Missionsrådet 

er et stort savn. Men måske er opgaven 

blevet for stor i Laila Hørbys tid, og måske 

skal der en lønnet stilling til, da det kan 

være rigtig svært at få en frivillig ind her. 

Ole Birch mente, at vi skal have flere 

konkrete oplysninger om Hopecentret, inden 

vi løser deres problem. Han vil gerne med 

til Afrika næste gang, men hvem er de 

mennesker, vi vil hjælpe, og hvad kan vi 

reelt hjælpe dem med. Skal vi tage flere 

forpligtelser på os med hensyn til ved-

ligeholdelse på længere sigt? 

Anders Flinck svarede, at vi bevæger os 

uden for missionsstationen, men Metodist-

kirken i Congo faktisk har skødet på om-

rådet Mununu. Da sidste hold var i Mulung-

wishi, kom der folk fra Mununu, og spurgte 

om de også kunne lave vandforsyninger i 

deres by. Så det er lokalbefolkningens eget 

ønske, med den lokale høvding i spidsen. 

Han har været med i udvælgelsen af bore-

steder. Til projektet i Mulungwishi er der af 

de vitale dele købt dobbelt op, så der findes 

reservedele. To mand lønnes med 100 dol-

lars om måneden for at vedligeholde kon-

struktionen i Mulungwishi. 

Henrik Carlsen kunne godt forestille sig, at 

MBUF involverer sig på en måde, der giver 

unge mod på og lyst til at være aktive på 

missionsområdet. Penge er ikke hovedfor-

målet med missionsarbejdet, men at få men-

nesker interesseret i at involvere sig i opga-
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ven. Baptisterne har inviteret til kommuni-

kation/samarbejde om mission, og der kan 

man måske understøtte hinanden. DUF 

(Dansk Ungdoms Fællesråd) er mulige sam-

arbejdspartnere hvis MBUF går med i mis-

sionsarbejdet. 

Jørgen Thaarup oplyste, at der ikke må sen-

des penge til varme i Østeuropa. Der skal 

kun sendes naturalier f.eks. rockwool til 

hjælp med at få varme. De har ikke kontrol 

over forbruget, og det er det de skal lære. 

Desuden er det ikke grøn energi. 

Nils Marqversen oplyste, at et andet center 

er opvarmet med et pillefyr - altså grøn 

energi. Når der ikke er mange piger tilbage 

samles de i et center, hvor det er mest 

praktisk i forhold til andre aktiviteter. 

Lars Henning Clausen spurgte, hvordan 

rejserne til Afrika finansieres? 

Anders Flinck svarede, at det sidste gang 

var således at deltagerne selv betalte 50 %, 

hvilket var ca. kr.  8.000 pr. person. Resten 

blev finansieret af Missionsrådet. Der blev 

brugt ca. 300 arbejdstimer til at søge om 

tilskud. 

Mai-Brit Tvilling nævnte, at man i 

missionsarbejdet skal tænke både lokalt og 

globalt, og det er vigtigt at inkludere 

lokalsamfundet. Derfor er man i Solrød 

indgået i et samarbejde med en anden lokal 

kirke samt flere partnere. Der arbejdes på, at 

få folk til at ville købe ens arbejdskraft, til 

det område hvor man skal udføre missionen, 

som vil foregå blandt børn i Honduras. 

Knut Bjarne Jørgensen nævnte, at man 

måske skal betale for at få lidt hjælp til at 

søge Danida om støtte til projekter, for at 

undgå at bruge for mange timer på det.  

Christian Alsted opfordrede til omtale i det 

lokale missionsarbejde af den indsamling 

der finder sted for tiden. Det er der, det sker, 

og vi skal blive bedre til at få pengene op af 

lommerne. 

Mogens Flinck Hansen oplyste, at hvis alle 

metodister (bekendende medlemmer) køber 

1 gavebrev til kr. 500,- vil der blive en sum 

på kr. 625.000,-. 

Maria Thaarup tilføjede, at der er mange, 

der gerne vil ud at opleve verden. Hvis vi 

kan komme ud i offentligheden med disse 

rejser, vil der være rigtig mange der gerne 

vil med. 

Forslag 1 blev vedtaget. 

Forslag 2 blev vedtaget. 

Forslag 3 blev vedtaget. 

Forslag 4 blev vedtaget. 

Regnskabet blev præsenteret. Det er revi-

deret og fundet i orden. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budget 2008 blev vedtaget. 

 

B6: Metodistkirkens Børne- og Ungdoms-

forbund 

Henrik Carlsen præsenterede ungdomsre-

præsentanterne. Årets arbejde og arrange-

menter blev vist i en spændende filmisk 

præstation. 

Henrik Carlsen fremlagde beretningen. 

Ole Birch sagde tak til Carsten Morsbøl for 

indsatsen med Himmel og Jord, på vegne af 

kirken og MBUF.  

Carsten Morsbøl udtrykte sin glæde over at 

have arbejdet med bladet og ønskede Tine 

Gjessø held med bladet fremover. 

Henrik Carlsen opmuntrede alle til at blive 

bedre til at søge kommunalt tilskud til 

menighedernes børne- og ungdomsarbejde. 

MBUF-styrelsen vil rigtig gerne være 

behjælpelig med rådgivning. 

Andreas Morsbøl oplyste, at MU-lejr 

kommer til at foregå 2.– 6.  august 2008.  

Christian Alsted kommenterede, at det må 

være muligt at stable noget ungdomsarbejde 

på benene, når vi nu ser hvor forholdsvis 

mange af de unge vi har, der gerne vil 

deltage i fællesarrangementer. 

Henrik Carlsen gav konferencen i opsang 

om at tage hjem og tage ansvar for at få 

gang i et ungdomsarbejde, der også knytter 

de unge til hjemmemenigheden. 

Poul Larsen nævnte, at alle de unge jo er 

hentet fra andre arbejdsgrene, så det giver 

ikke flere medlemmer at starte et ungdoms-

arbejde op lokalt. 
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Emilie Just Petersen, svarede, at det er kor-

rekt, men lokalforeningerne må jo komme 

fra lokalkirken. Og de unge der gerne vil 

arbejde med denne gren har lyst og idéer til 

opgaven, men de har brug for hjælp til det 

organisatoriske. Denne hjælp skal menig-

hederne prioritere. 

MBUF vil rigtig gerne gå ind med øko-

nomisk støtte ved køb af konsulenttimer. 

Det man opnår er en lokal ansat, der har 

præsten som mentor og en lokal opbakning, 

samt landsstyrelsens bevågenhed. 

Emilie Just Petersen kommenterede fredag 

formanden, Henrik Carlsens 50 års fødsels-

dag. En gave (haveblus) blev overrakt. Kon-

ferencen sang og klappede. 

 

B6: Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

Knut Bjarne Jørgensen fremlagde rapporten 

og oplyste, at Bjørn Thomsen tager en pause 

i bestyrelsesarbejdet. Der arbejdes med at 

oversætte og formulere norsk oplysningsma-

teriale om alkohol og unge. Det drejer sig 

om 2 korte DVD-film. 

Christian Alsted spurgte til indholdet af 

oplysningsmaterialet der udarbejdes, og 

hvor det kan bruges. 

Knut Bjarne Jørgensen svarede, at det mest 

sandsynligt vil kunne bruges til konfirman-

der og unge i andre sammenhænge. 

Christian Alsted spurgte om MBUF har set 

materialet? 

Knut Bjarne Jørgensen svarede, at så langt 

var de ikke kommet endnu. 

Christian Alsted replicerede, at der i 

konfirmand-undervisningen ikke er tid til 

anvendelse af et større materiale. Det bør 

gennemgås før bearbejdningen iværksættes. 

Bjørn Thomsen svarede, at materialet er 

ment til igangsættelse af debat, og at det 

måske skal anvendes allerede i sjette klasse 

ude i skolerne. Det er meningen, at mange 

aktører skal ind over i distributionen af det. 

Henrik Carlsen svarede, at der skal laves 

noget til danske forhold. Det er ikke bare at 

overtage det, som det er, men det er 

idégrundlag. Der bør tages kontakt til DUF 

(Dansk Ungdoms Fællesråd) og man vil 

gerne arbejde videre med det i det forum. 

Knut Bjarne Jørgensen tilføjede, at afsen-

deren klart vil stå som Metodistkirken. 

Christian Alsted svarede, at det ikke er en 

umiddelbar fordel, at Metodistkirken står 

som afsender. Måske skal DUF stå som 

afsender?. 

Knut Bjarne Jørgensen svarede, at man er 

åbne for andre forslag og ideer. 

Trine Einshøj spurgte om, det kun er på 

DVD eller om der er studiemateriale til. 

Knut Bjarne Jørgensen svarede, at de har 

valgt at fokusere på DVD, men at der findes 

andet. 

Regnskabet er revideret. 

Rapporten blev modtaget 

Regnskabet blev godkendt. 

 

B8: Kurér-Forlaget: 

Alf Hansen fremlagde beretningen.  

Dagens Ord er i økonomiske vanskelig-

heder. Ønskes andagtshæftet bevaret, skal 

der flere abonnenter til. Tag opfordringen 

med hjem. 

Louise Aaen takkede for arbejdet med 

dåbsklubben. Det har stor betydning i op-

dragelsen af børnene i den kristne tro. 

Rapport blev modtaget med applaus for det 

store arbejde. 

Regnskabet blev godkendt. 

Knut Bjarne Jørgensen oplyste, at Dagens 

Ord er et godt forum til at søge forbøn fra 

en stor verden. Kontakt Knut Bjarne 

Jørgensen eller direkte til The Upper Room 

via www.umc.org. 

 

B9: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv 

og Bibliotek 

Rapporten blev modtaget. 

 

B10: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

Ole Birch oplyste, at der i Danske Kirkers 

Råd er et udvalg, der gerne vil have kirkerne 

til at involvere sig i miljø/klima. Der er 
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udgivet en avis, der fortæller, hvordan man 

kan blive en ”Grøn kirke”. Den blev uddelt 

til deltagerne. Hvorfor blive en Grøn Kirke? 

Fordi vi skal tage vores ansvar for skabelsen 

alvorligt. Der blev uddelt en folder fra 

biskopkontoret om samme emne til 

inspiration og med idéer til liturgi. 

Der vil blive udsendt materiale til en Grøn 

Kirke stafet i efteråret, for at være med til at 

presse på, når der i 2009 skal afholdes 

klima-topmøde i København. Samtidig vil 

kirkerne ud over hele landet bede mens 

topmødet foregår den 6. december 2009. 

I forbindelse med oprettelsen af ”Netværk 

for kristen tænkning” under Evangelisk 

Alliance replicerede Christian Alsted, at det 

er godt, at der er nogle der tænker vel-

funderet kristne tanker og svar på angreb på 

kristendommen. 

Rasmus Holm beklagede, at Willow-Creek 

GLS-konference lægges samtidigt som 

Copenhagen Gospel Festival. 

Thomas Risager tog beklagelsen med sig. 

Han var bekendt med det, men der er mange 

arrangementer, som Willow Creek skal 

koordinere med, og i år var det så 

Gospelfestivalen, der blev ramt. 

Alle beretninger blev modtaget. 

 

B11: Centralkonferencens Eksekutiv-

komite og Biskopskomite 

Finn Uth fremlagde beretningen og kom-

menterede. 

Ole Birch spurgte til biskopnomineringen. 

Når der ikke er en konkret henvendelse til 

årskonferencen om nominering, vil der så 

ske nomineringer fra andre konferencer. 

Øystein Olsen svarede, at det var der ikke. 

Alle medlemmer i kirken kan nominere. 

Nomineringer som modtages inden 1. 

december 2008 kommer med i 

konferencehåndbogen. 

Beretningen blev modtaget. 

Henning Bjerno fremlagde regnskaberne. 

Regnskaber blev modtaget af konferencen. 

 

B12: Styrelsen for Metodistkirkens 

Teologiske Seminarium 

Henning Bjerno fortalte om den sidste 

eksamensdag. Han beskrev den som en 

festdag og god oplevelse. Nu er den æra i 

Øverås afsluttet, men Øverås er forsat aktiv 

med undervisning under andre former. 

Jørgen Thaarup vil ikke længere være rektor 

og svenskerne vil fremover tage sig af den 

side af skolen. Vi vil stadig være økonomisk 

involveret i driften. 

Beretning, regnskab og budget blev frem-

lagt. 

Lars Henning Clausen spurgte om Jørgen 

Thaarup stadig har sæde i bestyrelsen? 

Jørgen Thaarup svarede, at han har sæde i 

bestyrelsen, men at han ikke kommer til at 

rejse efter dette, men vil deltage, når han er 

der. 

Lars Henning Clausen spurgte, om svensk-

erne ønsker dansk indflydelse. 

Jørgen Thaarup svarede, at de gerne vil 

have danskerne med i hele processen. 

Henning Bjerno oplyste, at der ikke sker 

væsentlig forandring uden os. 

Nils Marqversen spurgte, om der foreligger 

en opgørelse over værdier m.m. 

Henning Bjerno svarede, at den findes og 

ligger på Øverås. 

Nils Marqversen spurgte om den kunne 

opsummeres til Årbogen. 

Jørgen Thaarup svarede, at det vil være 

muligt, men at opgørelsen ikke vil være 

relevant, da de regnskaber der ligger, ikke 

indeholder en ejendomsvurdering der er 

tidssvarende. Den projektgruppe der er nu, 

har fået fem år til at udvikle en ny struktur 

og anvendelse af bygningen. Derfor skal der 

ikke trækkes kapital ud nu. Efter de fem år 

bliver alle økonomiske forhold gjort op.  

Christian Alsted tilføjede, at vi selvfølgelig 

ikke skal vi hive tæppet væk under svensk-

erne, men det ville være rart at vide, hvor 

stor en formue det handler om, i det vi 

måske kunne tænke os at forvalte vores 

andel på en anden måde. 
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Henning Bjerno oplyste, at semina-

riestyrelsen har sagt ja til en renovering til 

ca. SEK 1.200.000. Vi har sikret os, at der 

er indtægter via kursusvirksomhed og 

udlejning. Men der er ingen, der kan 

disponere over midlerne uden om os. 

Jørgen Thaarup oplyste, at vedtægterne for 

Øverås er ikke lavet om siden ejeren var den 

Episkopale Metodistkirke i Sverige. Derfor 

er der i dag reelt ikke nogen ejer af stedet. 

Hele sagen er meget kompliceret, men der 

arbejdes med det, og de nye vedtægter vil 

være klar til årskonferencen 2009. Derfor 

bør debatten vente til da. 

Nils Marqversen ytrede, at der er en skam, 

at der ikke er ryddet op i tingene for længe 

siden, men det er stadig ønskeligt med en 

vurdering af bygningen. 

Christian Alsted gav sin støtte til Nils 

Marqversen. 

Jørgen Thaarup oplyste, at der har været 

kontakt til en ejendomsmægler, og at 

vurderingen ikke er fast, men meget ela-

stisk, og derfor skal der ikke baseres nogen 

fremtidige dispositioner på vurderingen. 

Beretning blev modtaget af konferencen. 

Regnskab og budget godkendt af kon-

ferencen. 

 

C: De sociale institutioner 

 

C1: Betaniaforeningen i Danmark 

Ove Sørensen berettede at Betaniahjemmet 

på Frederiksberg har modtaget en pris for 

det velfungerende hjem. Konferencen klap-

pede højlydt af forstanderparret Kirsten og 

Laust Sørensen. 

Laust Sørensen fortalte om modtagelsen af 

prisen. Det var en stor oplevelse og en 

promovering af  Metodistkirken. 

Ove Sørensen fremlagde beretning med 

kommentarer. Der er varierende overvejel-

ser vedrørende hovedbygningen på Marie-

lund. To unge har gennemført en uddannel-

se som diakoner i det forløbne år. Beta-

niaforeningen er åben for ansøgninger om 

støtte til uddannelser inden for området. Der 

bliver arbejdet på udlejning af lokaler til et 

mande-rådgivnings center i kælderen under 

Betaniahjemmet i Århus. 

Ole Birch har besøgt en Metodistkirke i 

Portugal. En menighed i en landsby har ud-

viklet socialt arbejde og bygger nu plejebo-

liger m.m. til at afhjælpe social nød. Projek-

tet er spændende og Ole Birch foreslog, at 

man eventuelt kan involvere sig i dette, med 

f.eks. økonomi på tilsvarende vis som Norge 

er involveret i et plejehjem i Spanien. 

Beretningen blev modtaget. 

Regnskaber, der er revideret blev modtaget 

af konferencen. 

 

C2: Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Jørgen Thaarup fortalte at et forlig er 

indgået vedrørende fondet. Dermed skulle 

fondet blive en let forretning af have med at 

gøre.  

Rapporten blev modtaget. 

Regnskabet, der er revideret, blev godkendt 

af konferencen. 

Jørgen Thaarup takkede af som formand for 

bestyrelsen og overrakte alle arkiver til Nils 

Marqversen. Nils Marqversen takkede 

Jørgen Thaarup og konferencen klappede 

for det lange seje træk, som Jørgen Thaarup 

ydet i 10 år. 

 

C3: Ældreboligerne Marielund 

Ove Sørensen fremlagde den korte rapport, 

der blev modtaget. 

Regnskabet er revideret og blev modtaget af 

konferencen. 

 

C4: Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Bjarne Tønnesen fremlagde beretningen og 

tilføjede, at der blev lavet 25 julepakker til 

Solrød sidste år. Dette var en lille, men 

velkommen udvidelse. 

Freddy Johansen oplyste, at Claus Kofoed 

Nielsen har afsluttet en projekttjeneste på 

Caféen, men at det ikke betød at projektet er 

afsluttet og at Claus Kofoed Nielsens ind-

sats bør påskønnes. 
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Finn Uth oplyste, at der er sagt pænt farvel 

til Claus Kofoed Nielsen, og at de har været 

glade for ham. 

Henrik Carlsen oplyste, at MBUF har ind-

gået en aftale med Metodistkirkens Sociale 

Arbejde om mulighed for støtte til unge, der 

ville have godt af et ophold på Lægården. 

Deltagerne bedes sprede budskabet. Hen-

vendelse sker til MBUF for råd og vejled-

ning. 

Rapporten blev modtaget. 

Regnskabet, der er revideret blev godkendt 

af konferencen. 

 

En kort powerpoint-informations-kampagne 

blev vist til oplysning om MSA´s arbejde. 

Foldere om bidrag til MSA deltes ud til 

deltagerne, som opfordredes til at opmuntre 

hjemmemenigheder til at støtte arbejdet. 

Lars Ulrik Jensen takkede for hjælpen med 

julepakker i 2007. 

 

D5: Forårsblomsten 

Finn Bræstrup Karlsen undrede sig over, at 

der ikke er sendt besked til menigheder om 

forårsblomstdagen. 

Finn Uth svarede, at det har været svært at 

konstituere sig i bestyrelsen, hvorfor der 

ikke har været helt styr på forretnings-

gangen i år. Salget i 2008 har faktisk været 

ret godt. Tak for at de trofaste der fortsat har 

solgt godt. 

Anders Strand Pedersen oplyste, at der er 

mulighed for at oplyse dato i lokalbladende, 

hvis man får datoen og andet pressemate-

riale i god tid. 

Andreas Morsbøl gav udtryk for, at det er en 

positiv meddelelse om mulighed for samar-

bejde med MU. 

Beretningen blev modtaget. 

Regnskabet er revideret og blev godkendt af 

konferencen. 

 

D6: Willeruplund 

Thomas Risager fremlagde beretningen, der 

blev modtaget. 

Regnskabet er revideret og blev godkendt af 

konferencen. 

 

D: Forslag 

 

D1: Sted for afholdelse af årskonferencer 

Det blev foreslået, at afholde årskonference 

på Lægården hvert andet år. Det vil være et 

godt signal til det lokale samfund. Der var 

betænkninger, om hvorvidt det er praktisk 

muligt, når konferencen fremover afholdes i 

St. Bededagsferien, midt i skoletiden. 

Mogens Flinck Hansen havde forinden talt 

med Niels Urup Nielsen, der ikke mente, at 

dette var en problem. Mogens Flinck Han-

sen præciserede i øvrigt, at nærværende 

konference ikke kan binde de kommende 

årskonferencer, så en beslutning kun vil 

have effekt som en henstilling. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

E: Valg og nomineringer 

 

F1: Forslagskomite 

Emilie Just Petersen foreslog, at kandidater-

ne vælges for et varieret antal år, for at 

undgå den store udskiftning hvert fjerde år. 

Det blev foreslået at antal år primært 

fastsættes efter stemmetal og dernæst efter 

lodtrækning. Dette blev vedtaget. 

Følgende blev valgt: 

Bente Skov for 4 år til 2012. 

Claus Kofoed Nielsen for 4 år til 2012. 

Louise Aaen for 2 år til 2010. 

Duncan Thompson for 2 år til 2010. 

Christian Alsted for 1 år til 2009. 

 

F2: Valg af bestyrelser og udvalg 

Evangelisationssekretær: Vakant. 

Missionssekretær: Vakant. 

Konferencelægleder: Mai-Brit Tvilling. 

Valgt for 4 år. 

Hovedkasserer: Henning Bjerno. Valgt for 

4 år. 

Statistisk sekretær: Bjørn Thomsen. Valgt 

for 4 år. 
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Årskonferencens sekretær: Mogens Flinck 

Hansen (ansv.) og Emilie Just Petersen. 

Valgt for 4 år. 

Landsledelsens formand: Christian Alsted. 

Valgt for 3 år. 

Landsledelsens næstformand: Vakant. 

Landsledelsen konstituerer sig selv. 

Landsledelsens udvalg for evangelisation: 

Finn Bræstrup Karlsen. Valgt for 3 år. 

Landsledelsens udvalg for administration: 

Lars Ulrik Jensen. Valgt for 3 år. 

Landsledelsen, suppleant, lægperson: Peter 

Uth. Valgt for 1 år. 

Landsledelsen, suppleant, præst: Vakant. 

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed: 

Benedicte Owens og Karen Marie Thomsen. 

Begge valgt for 2 år. 

Danske Kirkers Råd: Henning Bjerno. Valgt 

for 3 år. 

Dansk Økumenisk Kvindekomite: Anni 

Pedersen . Valgt for 1 år. 

I forbindelse med dette valg og andre valg, 

hvor det tidligere har været MK, der har 

nomineret m.m. blev det besluttet, at proce-

dure for disse valg udarbejdes af Lands-

ledelsen inden den næste årskonference. 

Evangelisk Alliance: Thomas Risager. Valgt 

for 1 år. 

Betaniaforeningen:  Nils Marqversen og 

Ingrid Dupont Andersen. Begge valgt for 3 

år. 

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond: 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, 

Frederiksberg og godkendt af 

årskonferencen: Anders Kyst. Indstillet af 

Betaniaforeningen i Danmark og godkendt 

af årskonferencen: Nils Marqversen. 

Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse 

og godkendt af årskonferencen: Finn Uth. 

Alle valgt for 1 år. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde – 

Centralmissionen: Alland Holm, Marianne 

Depner, Anders Thorsager. Alle valgt for 3 

år. 

Forårsblomsten: Steffen Tvilling, Jimmy S 

Petersen. Alle valgt for 1 år. 

Valgt af Metodistkirkens Landsledelse og 

godkendt: Finn Uth. Valgt for 1 år. 

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde og 

godkendt: Povl Brendes, Finn Uth. Begge 

valgt for  1 år. 1 plads vakant. 

Willeruplund: Indstillet af pastoratskon-

ferencen i Odense og valgt: Helge Munk. 

Valgt for 2 år. 

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt: Tho-

mas Risager. Valgt for 2 år. 

Marielunds ældreboliger, Vejle: Valgt af 

Metodistkirken i Vejle og godkendt: Anders 

Strand Pedersen. Valgt for 1 år. Suppleant: 

Vakant. Valgt af Betaniaforeningen i Dan-

mark og godkendt: Ove Sørensen. Valgt for 

1 år. Suppleant: Vakant. Valgt af Metodist-

kirkens Sociale Arbejde: Nils Marqversen. 

Valgt for 1 år. Suppleant: Vakant. 

Rådet for ordineret tjeneste: Thomas 

Risager, Keld Munk, Mark Lewis, Anne 

Thompson, Finn Uth, Jørgen Thaarup, Helle 

Christiansen, Pernille Kyst. Alle valgt for 4 

år. 

Undersøgelsesudvalg: Christian Alsted, 

Ove Sørensen, Lars Ulrik Jensen. Alle valgt 

for 4 år. 

Udvalg administrativ lokalisering: Dette 

udvalg sammenlægges med Undersøgelses-

udvalget. 

Distriktskomite, distrikt 1: Ingen valgt. 

Distriktskomite, distrikt 2: Ingen valgt. 

Under disse to valg rejstes spørgsmålet om 

komiteernes formål. 

Susanne Thaarup spurgte om de bruges. 

Jørgen Thaarup svarede, at de ikke har 

været i brug. 

Ole Birch mente, at de har haft ét møde og 

spurgte om de skal fortsætte. 

Jørgen Thaarup stoppede debatten og sagde, 

at det her kun drejede som om, hvorvidt 

man ville fortage et valg af personer eller ej. 

Ove Sørensen stillede forslag om ikke at 

foretage et valg. 

Konferencen vedtog at komiteerne står 

tomme for nu. 

Centralkonferencens eksekutivkomite: Ole 

Birch, Henning Bjerno. Begge valgt for 4 
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år. Suppleanter: Jørgen Thaarup, Finn 

Bræstrup Karlsen. Begge valgt for 4 år. 

Styrelsen for Metodistkirkens teologiske 

seminarium: Ove Sørensen, Henning 

Bjerno. Begge valgt for 4 år. 

Centralkonferencens juridiske råd: Jørgen 

Thaarup blev foreslået, men er ikke valgbar. 

Det blev overladt til Landsledelsen at fore-

tage nominering inden Centralkonferencen. 

Metodistkirkens Europaråd: Henning Bjer-

no blev nomineret. 

Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinde-

råd: Rita Jørgensen blev nomineret.  

Nordeuropæisk Missionsråd: Vakant. 

Nordeuropæisk Uddannelsesråd: Ove Sø-

rensen blev nomineret. 

Centralkonferencens undersøgelseskomite 

Finn Uth blev nomineret. 

Centralkonferencens komite for arbejdet 

med narkotika- og alkoholmisbrug: Der 

blev ikke nomineret til dette. 

 

F: Orientering 

 

F1: Lægården 

Lægården holdt sin generalforsamling i 

forbindelse med årskonferencen. (Se side 

129). 

 

F2: Generalkonferencen 

Susanne Thaarup og Jørgen Thaarup frem-

lagde rapporten. 

En varieret og smittende overlevering af op-

levelser fra en stor begivenhed i Metodis-

mens kalender. 

Begge delegater var meget glade for at være 

med på Generalkonferencen og takkede for 

valget som delegater. 

 

F3: Konference om kirkens diakonale 

tjeneste 

Rapport var fremlagt i konferencehånd-

bogen. 

 

G: Præste-, Højtids og Afslutningssession 

 

G1: Præstesession 

Tine Gjessø blev godkendt som lokalpastor 

på deltid. 

Efter ansøgning er Carsten Bjerno frivilligt 

udtrådt af sit prøvemedlemskab af konferen-

cen. 

Referent: Lars Ulrik Jensen. 

 

G2: Højtidssession 

Øystein Olsen bød velkommen og indledte 

sessionen med at skitsere dagordenen for 

sessionen. Dernæst læste han fra Paulus 

brev til Filipperne kap. 1. v. 3ff. og bad en 

bøn for sessionen. 

Vi begyndte med at hilse på jubilaren, 

Freddy Johansen, der har virket som præst i 

40 år. Biskoppen talte til Freddy om deres 

tid sammen på Øverås, og om hans store 

hjerte for og særlige omsorg for mennesker 

på livets sidespor. Højlydte klapsalver fra 

konferencen bragede op mod Freddy 

Johansen, som takkede for opmærksom-

heden. 

Ejler Busch Andersen har i år 25 års 

jubilæum, men var ikke til stede. Anled-

ningen vil blive markeret ved en senere 

lejlighed. 

Jørgen Thaarup fortalte at der har været 11 

eksaminander på Øverås i år. Der er 

glædeligt når både unge og mere modne 

mennesker vælger at dygtiggøre sig. En af 

dem var Carsten Morsbøl som modtog sit 

eksamensbevis for sin afhandling ”Livslang 

dannelse”. Han har nu en Mastergrad. 

Carsten Morsbøl fortalte lidt om processen 

med opgaven, og udtrykte sin glæde over nu 

at have færdiggjort arbejdet med den. 

Mark Lewis har lavet en Phd-afhandling, 

ved Asbury Theological Seminary i Ken-

tucky. Han stod frem i sin robe og 

firkantede hue, og delte sin glæde med 

konferencen. Den store afhandling fra 

Marks hånd omhandler den indflydelse 

gospelmusik har haft på dansk kirkekultur. 

Han kan nu kalde sig Doctor Lewis. 

Konferencen ønskede tillykke og Mark 
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takkede for den støtte han har fået hjemme 

fra Danmark. 

Jørgen Thaarup har valgt at stoppe som 

formand for landsledelsen og træder tilbage 

som rektor for Øverås. Ole Birch nævnte 

Jørgen Thaarups store indflydelse på Meto-

distkirken i Danmark, at han har præget 

vores opfattelse af vores identitet som meto-

dister. Der blev overrakt blomster og konfe-

rence brød ud i stående ovationer, der 

varede længe. 

Til sidst forklarede Jørgen at det var på tide 

at give stafetten videre. 

Salmen ”Vi takker for din kirke” blev 

sunget med brask og bram. 

Biskop Øystein Olsen indledte forbøns-

handlingen for Tine Gjessø med at sige: ”Vi 

har alle en gave fra Gud, og en opgave i 

Guds rige”. 

Lars Ulrik Jensen, ROT, fremstillede Tine 

Gjessø til tjenesten som lokalpastor. 

Tine Gjessø blev udnævnt til lokalpastor i 

Metodistkirken i Danmark. Odense menig-

heds repræsentanter omkredsede Tine under 

bøn for hendes tjeneste og nedbad velsignel-

sen over hende. Tine Gjessøs udnævnelse 

var en glæde for konferencen og den udtryk-

te det med endnu en klapsalve. 

En tale til Tine fra biskoppen afsluttede 

stunden. 

Salmen ”Guds kirkes kraft og udspring” 

blev sunget og biskoppen velsignede hele 

forsamlingen. 

 

G3: Præsentationer og tak 

Der var en hilsen fra vores nordvesttyske 

konference ved Uwe Onnen. Han sagde 

blandt andet: 

”Vi har haft vores konference og den var 

god. Vi beskæftigede os med de samme 

ting, som I gør her. Hvilken vej skal vi gå 

og hvem skal betale? Vi har prøvet at belyse 

positive ting og vil se fremad. Vi har, i 

Tyskland, tilbøjelighed til at synes, at 

glasset er halv tomt.  

Vi har en lille ny menighed ved Hamburg. 

De begyndte at mødes i et medborgerhus, 

men lejer sig nu ind i et forretningscenter. 

Der er kun glasvægge omkring dem, og alle, 

der går forbi, kan se ind på, hvad der 

foregår. Det er ikke en stor forsamling, men 

hvert år kommer der nye til. Det er en stor 

udfordring, at alle kan se, hvad der foregår.  

En anden almindelig menighed oplever, at 

de ikke gør noget specielt, men alligevel 

vokser. Men de beder meget sammen som 

menighed. Der har været 46 optagelser de 

senere år. En julegudstjeneste tiltrak om-

kring 200 mennesker.  

Vi har en kirke der skal fejre 250 års jubi-

læum. Der var 12 medlemmer, og vi 

regnede med at lukke om få år. Men på 

grund af andre konflikter har medlemmer 

søgt denne lille menighed og fundet et nyt 

hjem, hvor de er glade for at engagere sig. 

Nu er der omkring 50 mennesker. Indenfor 

1 år har situationen helt ændret sig.  

Sådanne ting har vi delt med hinanden ved 

vor årskonference, som har haft temaet 

”Tro”. Vi har brugt halvdelen af 

konferencen til forhandlinger, resten som en 

slags lejr. ”Stå op og gå” var denne dels 

tema. Det tiltrak 800 metodister fra vores 

område.  

Jeg kører ofte med toget, for et par uger 

siden sad en vred kvinde og talte højt i 

telefon, og alle kunne høre hende. Hun var 

vred over dårlig forbindelse og togets 

forsinkelse, og klagede over at toget kørte 

baglæns, da hun sad med ryggen til 

kørselsretningen. Nogle gange tror jeg, det 

er det, der sker for os. Gud kører frem, mens 

vi kigger bagud. Vores konference var et 

tegn på, at vi er ved at vende om.” 

 

Jørgen Marqversen præsenterede den nye 

melodibog (prøveeksemplar) til stor jubel 

for hele konferencen. Den kunne gennemses 

under konferencen. Den gamle koralbog må 

ikke smides væk, den indeholder stadig 

melodier, der er i brug. Flere melodier 

findes med becifringer så man kan spille, 

selv om man ikke kan noder. Der er flere 

forslag til melodier til nogle af sangene. 
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Jørgen Thaarup takkede de folk, der har 

arbejdet med bogen efter den var færdig. Nu 

glæder vi os til for alvor at kunne bruge den 

nye salmebog i dens fulde potentiale. 

 

Der var en præsentation af SOMMER-

KIRKE 25. juli – 1. august 2009, ved 

Henrik Carlsen, Tine Gjessø, Carsten 

Morsbøl og Peter Uth. Denne startede med 

en billedeserie med musik. 

Sommerkirken er en fælles oplevelse for 

hele kirken. Det bliver én stor lejr, med 

aktiviteter for alle aldersgrupper. Mark 

Lewis er inviteret som hovedtaler, Peter 

Halldorf samt flere andre er inviteret. 

Duncan Thompson er opfordret til at 

forsøge at få nogle englændere herover.  

Børnelejren er lagt ind under. Spejderne har 

planlagt en lejr på et andet tidspunkt i 

sommerferien, der bliver gennemført. Der 

skal være tid til afslapning, hygge og mange 

forskellige andagtsformer.  

En hjemmeside er lavet til at man kan gå ind 

og stemme på hvilken slag lejr man godt 

kan lide. 

MBUF har tænkt sig at investere kr. 

300.000,- i lejren. Det vil koste ca. 1100,- 

pr. pers. for en uge, men der vil være 

forskellige rabatter alt efter alder og 

familiesituation. 

Information om lejren sendes med 

delegaterne med hjem til menigheden, og 

der vil komme flere informationer i løbet af 

året. 

Christian Alsted roste udvalget for de 

foreløbige planer. Det er vigtigt at få rigtige 

datoer ud så hurtigt som muligt og ikke blot 

henvise til et ugenummer, der ikke er helt 

præcist. Prisen på kr. 1800,- for en hel 

familie er for billigt. Vi skal opdrage 

metodisterne til at ting ikke er gratis, vi er 

for vant til at få tingene for næsten 

ingenting. 

Henrik Carlsen var i princippet enig, men 

det er vigtigt at få alle med. 

Mogens Flinck Hansen syntes også det var 

for billigt. Prisen skal sættes op så den 

bliver mere realistisk. 

Inge-Lise Kofoed Beck fremførte det 

synspunkt, at en lav pris kan sætte lejren i et 

billigt lys. Vi der kan skal betale, og så kan 

vi støtte dem, der ikke har så meget. 

Henrik Carlsen nævnte, at alle bemærk-

ninger er hørt og taget ad notam. 

Peter Uth påpegede, at det er en spændende 

diskussion, som man må tage alvorligt, men 

det er de unges penge vi også skal tænke på. 

Maria Thaarup tilføjede: Ja, giv de unge 

rabat. De studerende har ikke mange penge. 

 

G4: Konferencens årsrapportering 

Se side 38. 

 

G5: Hvor skal næste konference holdes? 

Invitation fra København, Jerusalemskirken, 

med billeder fra de sidste 149 år. Alle Kø-

benhavnere stillede sig op og sagde ”Vel-

kommen til København i store bededags-

ferien 2009”. 

Konferencen modtog invitationen. 

 

G6: Eventuelt 

Rasmus Holm opfordrede til at indføre en 

forkortelsesside i konferencehåndbogen. 

Emilie Just Petersen ville gerne lave en 

forkortelsesside. Hun bad desuden alle for-

mænd for alle udvalg og råd at skrive 5-10 

linier om formålet for det givne udvalg og 

råd. 

 

Anders Strand Pedersen spurgte om vi 

behøver så mange eksemplarer af årbogen 

fremover. Der plejer at være et stort over-

skud. Kunne den eventuelt lægges ud på 

nettet, så man selv kan hente og printe den. 

Mogens Flinck Hansen oplyste, at prisen 

næsten vil være den samme om vi laver 100 

eller 300 stk. 

Jørgen Thaarup opfordrede til, at man 

forærer årbogen til alle i menigheden, der 

har en post i stedet for at lade dem ligge. 
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Christian Alsted takkede for valget til 

formand for landsledelsen og han udtrykte 

forventningens glæde til at være vært ved 

konferencen 2009. 

G7: Afslutning 

Biskoppen afsluttede konferencen med bøn. 

 

 

 

 
 Øystein Olsen  Mogens Flinck Hansen 

 Biskop  Årskonferencens sekretær 

 

 

Præsternes Session efteråret 2007 

Referat fra præsternes fortsatte session 

den 3. okt. 2007 på Præstenes Efterårs-

møde 

Konferencesprøgsmålene blev besvaret 

endeligt efter procedurefejlen, der var 

omtalt i første referat var blevet rettet. 

Referent Finn Uth 
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Konferencens årsrapport 
Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference 

 (The Business of The Annual Conference) 

 

Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet 

fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med 

sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver, 

som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church). 

Her findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens 

over hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale 

kirke på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er 

nævnt, til "The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church 2005". 

 

 

Del I: Organisation og almindelige forretninger 

 

1. Hvem er valgt for fireårsperioden til (§§603.7, 619): 

 a)  sekretær? Se side 5. 

 b) statistisk sekretær? Se side 5. 

c) kasserer? Se side 5. 

 

2. Er konferencen lovligt registreret (§603.1)? Ja. 

 

3. Garantiforsikring og revision. 

 a) Hvilke tjenestemænd, som forvalter konferencemidler, er forsikrede og for hvilke 

beløb (§§617 2511)? Årskonferencen har ansvaret. 

 b) Er disse tjenestemænds regnskaber reviderede (§§616, 2511)? Ja. 

 

4. Er alle tjenestemænd, udvalg og komiteer udnævnt eller valgt? Ja. 

 

5. Har sekretær, kasserer og statistisk sekretær udført deres opgaver (§606.8)? Ja. 

 

6. Hvordan lyder den statistiske sekretærs indberetning? Se side 157. 

 

7. Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 48. 

 

8. Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 42. 

 

9. Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§342, 613, 614.1)? Se Landsledelsens 

forslag side 47. 

 

10. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til dækning af 

distriktsforstandernes udgifter (§613.1a)? Distriktsforstanderne bliver aflønnet gennem 

anden tjeneste i kirken. 

 

11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§614.d)? Se 
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Landsledelsens forslag side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Indgår i den fastsatte 

iligning til menighederne. 

 

12. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til 

a) kirkens globale program? Se regnskab for Metodistkirkens Verdensmission (side 58) 

og Hovedkassen (side 48). 

b) præsteuddannelsen? Kollekter og gaver. 

d) Africa University? Intet. 

 f) biskopskassen?  Iligning. 

 g) hovedkassen? Iligning, bevillinger, kollekter. 

 

14. Hvem er lægfolkets ledere (§§603.9, 658) 

a) for årskonferencen? Se side 5. 

b) for distrikterne? Vælges ikke. 
 

16. Hvilke forandringer er sket for distrikternes grænser? Se ansættelseslisten side 41. 

 

 

Del II: Ordinerede præster og lokalpræster 

  

17. Er alle konferencens præster uden anmærkninger, når det gælder livsførelse og udøvelse 

af tjenesten (§§604.4, 605.6)? Ja. 

  

18. Hvem er  

 a) konferencens undersøgelsesudvalg (§2703.2)? Se udvalg nr. 17 (side 14). 

 b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§635)? Se udvalg nr. 17  (side 14). 

 

19.  Hvem er godkendt og udnævnt som   

a) lokalpræst på heltid (§318,1), og hvor langt er hver enkelt kommet i sine studier 

(§319)? Joshua Kyeremeh (9). 

b) lokalpræst på deltid (§318,2), og hvor langt er hver enkelt kommet i sine studier 

(§319)? Tine Gjessø (1). 

c) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt (§316)? Duncan Thompson, heltid (5). 

 

30. Hvem er fortsat på prøve, hvor langt er hver enkelt kommet i sine studier, og hvilket år er 

de optaget som prøvemedlemmer (§326)?  

b) Som blivende ældste: Duncan Thompson 2004 (5).  

 

46.  Hvem har fået sit prøvemedlemskab afbrudt (§327.6)? Carsten Bjerno. 

 

53. Hvilke prøvemedlemmer eller ordinerede medlemmer har orlov (§353)? 

 a) frivilling tjenestefrihed? Karen Anette Nielsen (3). 

 

59. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§359)  

 - Ældste 

 b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (22), Poul Rasmussen 1993 (16). Knut Bjarne 

Jørgensen 2006 (3), Freddy Johansen 2006 (3). 
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60. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§359)  

 b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (26). 

 

63. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 Hvad er antallet af 
 i) præster hvis prøvemedlemskab er ophørt (46)?  1 

 

64. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 10. 

 b) menigheder? 11. 

 

65. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer? 22. 

 

 

Del IV: Udnævnelser og afsluttende forretninger 

  

83. Hvilke pastorale medlemmer er bevilget nedsat tjeneste (§§331.7, 338.2, 342.2,  

1506.4b.)? Ejler Busch Andersen, Carsten Morsbøl (5), Claus Kofoed Nielsen (4), Lars 

Ulrik Jensen, 60% tjeneste (3). 

 

86. Hvem er ansat til menighedstjeneste for det kommende år, og hvor er de ansat? Se 

ansættelseslisten side 41. 

 

92. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? København. 



 
 41 

Pastorale udnævnelser 
2008/2009 

DISTRIKT 1: Jørgen Thaarup (2) 

 

Esbjerg  Duncan Thompson (3) 

  Anne Thompson (2) 

Vejle  Anne Thompson (5) 

  Duncan Thompson (2) 

Holstebro Ove Sørensen (7) 

København Christian Alsted (19) 

  Ole Birch (3) 

  Ejler Busch Andersen (20) – ulønnet hjælpepræst 

  Claus Kofoed Nielsen (4) – ulønnet hjælpepræst 

København, Den internationale menighed Joshua Kyeremeh (9) – lokalpastor 

  Tilsynsførende ældste: Christian Alsted (4) 

 

DISTRIKT 2: Ole Birch (2) 

 

Strandby Charlotte Thaarup (21) 

  Jørgen Thaarup (13) 

  Carsten Morsbøl (5) - ulønnet hjælpepræst 

Frederikshavn Keld Munk (2) 

Løkken  Keld Munk (2) 

Århus  Ove Sørensen (19) 

Odense  Thomas Risager (9) 

  Tine Gjessø (1) – lokalpastor  

Menighedsplantningsprojekt Solrød Lars Ulrik Jensen (4) 

Rønne  Mark Lewis (4) 

 

 

SÆRLIGE UDNÆVNELSER: 

 

Jørgen Thaarup (8) Rektor på Överås 

Finn Uth (13) Leder af og præst ved Metodistkirkens Sociale 

Arbejde 

Ejler Busch Andersen (1) Betaniahjemmet, Frederiksberg 
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

 

1. En levende kirke 

”Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, 

for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du 

har givet ham magt over alle mennesker, for 

at han kan give evigt liv til alle dem, du har 

givet ham. Og dette er det evige liv, at de 

kender dig, den eneste sande Gud, og ham, 

du har udsendt, Jesus Kristus.” 

Joh 17:1b-3. 

 

Sådan bad Jesus i de sidste timer før sin 

tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse i 

Jerusalem. Gud opfyldte Jesu bøn. Han 

herliggjorde sin søn gennem påskens store 

drama. Og Jesus herliggjorde Gud ved at 

besejre døden og give sine disciple evigt liv. 

De lærte den eneste sande Gud og hans 

udsending, Jesus Kristus, at kende, og sådan 

kom det evige liv ind i deres liv. Sådan er 

det med det liv, der er værd at tale om i 

forbindelse med en levende kirke. Det drejer 

sig om det liv, Gud giver os og selv lever i 

os. 

En levende kirke er derfor ikke i første 

omgang et spørgsmål om gudstjeneste 

former, aktiviteter, musikstil, selv om intet 

af dette er uvæsentligt. Det drejer sig om en 

kirke, der lever i kraft af og med Gud. På 

den baggrund er det værd at tale om alle de 

håndgribelige ting, vi kan og skal gøre for at 

være kirke i dag. 

 

2. Velkomst 

Vi byder biskop Øystein Olsen velkommen 

og ser frem til hans ledelse og forkyndelse. 

Øystein Olsen har meddelt, at han ikke gen-

opstiller til biskopvalget ved Centralkon-

ferencen i februar 2009. Det bliver derfor 

sidste gang, han leder Årskonferencen i 

Danmark.  

Vi byder velkommen til pastor Douglas An-

derson fra USA, som er konferencens gen-

nemgående underviser.  

Vores velkomst går også til konferencens 

officielle gæst fra den Nordtyske Årskonfe-

rence, pastor Uwe Onnen.  

Vi byder velkommen til præster, menig-

hedsrepræsentanter og gæster og beder, at 

Guds Ånd må lede vore samtaler og beslut-

ninger. Vi byder konferencen velkommen til 

Århus og takker menigheden for værtskabet.  

 

3. Menighedsudvikling 

Den væsentligste samtale, og det vigtigste 

arbejde, der foregår i kirken, drejer sig om, 

hvordan den lokale kirke udvikler sin ka-

pacitet til at nå nye mennesker, lede dem til 

Gud og engagerer os alle i Guds mission. 

Den smittende kirke, der er kernen i vores 

vision for Metodistkirken i Danmark, peger 

på kirkens grundlæggende funktion som et 

sted, hvor mennesker møder det kristne 

budskab, kaldes til at tro og følge Jesus og 

slutte sig til fællesskabet, der bærer bud-

skabet i verden. Metodistmenighederne i 

Danmark har i det forgangne arbejdsår kun-

net modtage højt kvalificeret undervisning 

og inspiration om menighedsudvikling ved 

den nordiske School of Congregational 

Development, som fandt sted i København. 

Konferencen var tilrettelagt af de nordiske 

distriktsforstandere i samarbejde med Ge-

neral Board of Discipelship. En stor del af 

menighederne tog vare på denne mulighed, 

men man kunne ønske sig, at endnu flere 

menigheder kom med, og at der var flere 

deltagere fra hver menighed. Det betyder 

alt, at man kommer en hel gruppe hjem fra 

en konference, hvis inspirationen skal kunne 

omsættes i udvikling. Fra hele Norden er der 

kommet positive tilbagemeldinger om 

konferencens betydning og Jerusalemskir-

kens dygtige gennemførelse af både det 

praktiske og åndelige program. Næste 

School of Congregational Development fin-

der sted i Oslo den 2. - 6. September 2009. 
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Landsledelsen vil bakke økonomisk op om 

alle danske deltagere. 

Menighedsudvikling er ikke noget nyt. Det 

foregår løbende, når en menighed arbejder 

med sig selv og sin mission. Når vi ser rundt 

i landet, er der mange spændende tiltag i 

gang: 

- Strandby: Nye lokaler giver nye og større 

muligheder. Ansættelse af menighedskoor-

dinator styrker arbejdet yderligere i Nordens 

største Metodistkirke med ca. 670 døbte og 

bekendende medlemmer. Båret af en unik 

position i lokalsamfundet, stærke ledere og 

et stort børne- og ungdomsarbejde, fortsæt-

ter Strandby Metodistkirke sin positive ud-

vikling. Landskirken støtter med ½ præste-

løn, fra september 2008, og løntilskud til 

menighedskoordinator, fra marts 2008. 

Strandby Metodistkirke er også bagland for 

ActA gruppen i Aalborg. Charlotte Thaarup 

leder arbejdet i Aalborg og har sin menig-

heds opbakning til at bruge tid på opgaven. 

Landsledelsen støtter med tilskud til leje af 

lokaler fra marts 2008. ActA blev indviet 

som kirke den 31. maj med indbydelse af 

hele lokalområdet.  

- Frederikshavn: Efter en tid uden præst, 

hvor menigheden stod sammen om at få ar-

bejdet til at hænge sammen, glæder man sig 

over nye kræfter, men også over at se nye 

ansigter i kirken.  

- Løkken: Trofaste medlemmer samler sta-

dig metodister og andet godt kirkefolk til 

gudstjeneste i den lille kirke. 

- Århus: Nye gudstjenesteformer, ny musik, 

nye ansættelser af børne- og ungdoms-

arbejdere, nye udfordringer for Betania-

hjemmet, nye medlemmer og nye ansigter i 

gudstjenesten – der er meget, der er nyt i 

Århus Metodistkirke og arbejdet går godt 

fremad. Landsledelsen støtter med tilskud til 

musikmedarbejder og ungdomsledere. 

- Holstebro: Menigheden  består af en lille 

trofast gruppe medlemmer, som jævnligt 

fejrer gudstjeneste sammen. 

- Vejle: Gudstjenestedeltagelsen er voksen-

de i en menighed med et godt og åbent 

fællesskab.  Mange aktiviteter involverer 

flere aldersgrupper. Der er fremdrift og vilje 

til at nå længere ud med kirkens budskab. 

Kirkebygning er under store forandringer, 

først præsteboligen, som er  totalt fornyet, 

dernæst kommer fornyelse af kir-

kelokalerne, som er under forberedelse. 

Landskirken yder tilskud til musikmedarbej-

der. 

- Esbjerg: Flere gode arrangementer og stør-

re samling om de faste aktiviteter har i året 

løb skabt optimisme i menigheden. Præster 

og menighed inspirerer hinanden, hvilket 

smitter af på hele kirkens liv. Landskirken 

yder tilskud dels til den præstelig betjening, 

dels til en musikmedarbejder. 

- Odense: Musik, kreativitet og livsnær for-

kyndelse trækker stadigt nye mennesker til 

en gudstjeneste, der er tæt på at sprænge 

rammerne i Emmauskirken. Menigheden har 

opfyldt sin hidtidige vision og er i gang med 

at udvikle en ny. Samtidig satses der på an-

sættelse af en ½-tidsmedarbejder til styrkel-

se af smågruppearbejdet, børne- og ung-

domsarbejdet og kommunikationen. 

- København: Jerusalemskirken er en vok-

sende oase midt i Hovedstaden med en 

mangfoldighed af aktiviteter. Det er en mo-

derne menighed, der bor i en historisk byg-

ning, som er en betydelig ressource for en 

del af menighedens liv, men også en stor 

udfordring for udviklingen af andre dele af 

menighedens liv. Der arbejdes med for-

andring af de ydre rammer for at fremme 

menighedens indre liv og forbedre mulighe-

derne for endnu bedre at kunne fungere som 

en levende kirke i storbyen. Sammenlægnin-

gen af Wesleykirken og Jerusalemskirken 

har resulteret i, at det nu er en ny menighed, 

der former en ny fælles historie med fælles 

erfaringer, oplevelse og energi. Den sidste 

del af sammenlægningen har været præstens 

flytning fra Gladsaxe til nyrenoveret præste-

bolig i Stokhusgade er gennemført i foråret 

2008 med økonomisk støtte fra Landskir-

ken. 
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- Den Internationale Menighed: Der er en 

fornyet samling om gudstjenester og ak-

tiviteter. En af årsagerne er at musiklivet er 

blev stimuleret. Med støtte fra Landskirken 

har menigheden siden efteråret 2007 haft en 

musikmedarbejder, som spiller ved guds-

tjenester og leder kor.   

- Solrød. I det forgangne arbejdsår har ar-

bejdet været forstærket med ansættelse af 

Maj-Britt Tvilling som ”netværker”. Denne 

ansættelse slutter denne sommer. I Solrød er 

der en fast gruppe af engagerede mennesker 

som arbejder for sagen og søger at finde 

Guds vej i Solrød. Planerne for det kom-

mende år handler om nye trosfællesskaber i 

form af smågrupper, børnearbejde og cafe-

møder. Arbejdet har modtaget en stor arv, 

men har også i øvrigt en god økonomi, 

hvorfor tilskud fra hovedkassen er under 

nedtrapning. 

- Rønne. Gospelarbejdet trækker fortsat folk 

til kirken. Ligeledes når gospelkoret ud til 

mange mennesker ved anledninger på hele 

Bornholm. Udfordringen består i at omsætte 

glæden ved denne musik til tro og enga-

gement i kirken. Der arbejdes med kvalite-

ten af samværet i menigheden, med små-

grupper, med kommunikation og med gos-

pelgudstjenester. Landsledelsen giver støtte 

på ca. en ½ præsteløn. 

Sammenfattende kan man sige, at mange 

metodistmenigheder udvikler sig positivt, 

når det gælder fokus på menighedens mis-

sion, dvs. dens grund til at eksistere, både i 

forhold til nye mennesker og i sit indre liv, 

ligesom man mange steder efterspørger 

mere lønnet personale til løsning af bestem-

te opgaver. Resultaterne af disse målrettede 

anstrengelser er forskellige fra by til by, 

men der er bestemt positive tegn på liv og 

vækst i form af at troslivet fornyes og nye 

mennesker slutter sig til kirken. 

Landsledelsen anbefaler inspiration for me-

nighederne: 

 4 uger med fokus, Jerusalemskirkens ma-

teriale til fordybelse, daglig andagt og 

temagudstjenester. 

 Retræter og pilgrimsvandringer til styr-

kelse af troen og bønnen. 

 School of Congregational Development 

den 2. til 6. September 2009 i Oslo 

 Mission Possible – Lederdøgn fælles 

med Baptistkirken og Missionsforbundet. 

 

4. Personalia 

Ved årskonferencen i år kan vi fejre to præ-

stejubilæer: 

Freddy Johansen blev optaget på prøve og 

ansat i 1968 og kan derfor fejre 40 året som 

præst. 

Ejler Busch Andersen blev optaget på prøve 

og ordineret diakon i 1983 og kan fejre 25 

året som præst i kirken.  

 

5. Kald, uddannelse og lederskab 

Et myndigt og kompetent lægfolk, der kan 

og vil påtage sig lederskab i kirken er en del 

af vores metodistiske arv og en helt nød-

vendig forudsætning for, at menigheder og 

landskirke kan have en fremtid. Det er vores 

overbevisning, at Gud kalder lægfolk til 

tjeneste, og det er kirkens pligt at tilbyde 

uddannelse og et udviklingsmiljø, hvor nye 

ledere kan modnes til at tage ansvar for 

kirkens opgave. Det er opmuntrende, at der 

flere steder i landet arbejdes med lægprædi-

kantkurser og anden undervisning. Vi er 

også glade for, at metodister uddanner sig 

på SALT (Skandinavisk Akademi for Le-

derskab og Teologi), indenfor menigheds-

diakoni og på universiteter og andre lære-

anstalter, indenfor teologi, musik, sjælesorg 

m.m. 

Inspiration til lederskab kommer også til os 

gennem Willow Creek konferencerne og 

MBUFs forskellige uddannelsesmæssige til-

tag. 

På landsplan står vi midt i en lederkrise, når 

det gælder det frivillige engagement.  

Det seneste år har distriktsforstanderne sam-

tidigt beklædt posterne som formand og 

næstformand for landsledelsen. Dette er 

langt fra nogen ønskværdig situation. For 

det første samler det for meget ansvar på for 
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få hænder. For det andet signalere det en 

grad af ”præstekirke,” som kan virke som en 

forhindring for udviklingen af nye lægledere 

i vores kirke. 

 

6. Præsteuddannelse i fremtiden  

Årskonferencen 2008 skal drøfte hvilke veje 

til uddannelse, kirken vil anbefale kommen-

de præster. Det er vigtige beslutninger, der 

skal træffes, når det gælder uddannelses-

forhold for de personer, som skal indgå i le-

delsen af menigheder og hele kirken i frem-

tiden. Drøftelsen vil finde sted på grundlag 

af rapport, som fremlægges om hele sagen.  

 

7. Økumenisk udvikling set fra Metodist-

kirkens perspektiv  

Landledelsen ønsker at begynde en debat 

om mulighederne og perspektiverne for tæt-

tere økumenisk samarbejde i Danmark. Bag-

grunden for en sådan debat rummer mange 

forskellige elementer. 

For det første udviklingen i den nordiske 

metodisme. Centralkonferencen, som er vo-

res nordeuropæiske samarbejdsorgan, består 

af metodistkirken i Norge, Sverige, Finland, 

Estland, Letland, Litauen, Rusland og Dan-

mark. Dette samarbejde har i en hel del år 

ikke formået at udmønte sig i særligt kon-

krete eller brugbare resultater. De store af-

stande, de mange sprog og de begrænsede ø-

konomiske ressourcer har betydet, at cen-

tralkonferencen stort set kun har magtet at 

vælge vores biskop og varetage tillempnin-

gen af kirkeordningen. De forskellige års-

konferencer i samarbejdet er meget forskel-

lige. Den svenske årskonference bevæger 

sig i øjeblikket i retning af kirkefællesskab 

med Baptistkirken og Missionskirken. De 

svenske metodisters relation til centralkon-

ferencen er dermed usikkert. Den Russiske 

Metodistkirke har ønsker om en større  selv-

stændighed end den, der er mulig indenfor 

det nuværende system, måske som selvstæn-

dig centralkonference eller jurisdiktion. Års-

konferencerne i Estland, Letland, Litauen, 

Finland og Danmark er meget små. Meto-

distkirken i Norge er den eneste stærke kir-

ke i fællesskabet. 

For det andet den økumeniske situation i 

Danmark. Ledersamtalerne med Baptistkir-

ken og Missionsforbundet og arbejdet med 

det fælles lederdøgn Mission Possible har 

vist os i hvor høj grad vi deler forståelse af 

kirkens opgaver og udfordringer med disse 

to kirkesamfund. Vi mærker på samværet 

med ledere på tværs af gamle skel, at vi lig-

ner hinanden meget, og at vi har meget godt 

at kunne give hinanden. Vi overvejer tættere 

samarbejdsrelationer med disse to kirkesam-

fund omkring løsning af opgaver som præ-

steuddannelse/efteruddannelse, bladudgivel-

se, ledertræning, mission, børne- og ung-

domsarbejde, sekretariatsfunktioner m. m. 

 

8. Fælles Årskonference og MBUF dele-

geretmøde i 2009 

Årskonferencen og MBUFs delegeretmøde i 

2007 besluttede, at der skal tilstræbes fælles 

Årskonference og MBUF delegeretmøde. 

Det har ikke været muligt, af praktiske og 

planlægningsmæssige forhold, at gennem-

føre i 2008. Men for 2009 er nu aftalt, at 

fælles Årskonference og MBUF delege-

retmøde skal afholdes i St. Bededagsferien, 

7 – 10 maj. Vi har store forventninger til at 

det vil gavne kirken som helhed, at Årskon-

ferencen og MBUFs delegeretmøde kan for-

enes i fælles engagement.   

 

9. MBUF-styrelsen og Metodistkirkens 

Landsledelse øger samarbejdet 

I det forgangne år har MBUF-styrelsen og 

Metodistkirkens Landsledelse har samarbej-

de på flere områder: 

- Pressen. Himmel & Jord samt kirkens 

hjemmeside er fælles opgaver. Der er gang i 

drøftelser om forbedring og forandring af 

disse to medier. I samtalerne indgår ansæt-

telse af medarbejder til varetagelse af blandt 

andet kommunikation og koordinering af 

pressen. 

- Tilskud til udstyr, som anvendes af menig-

hed og B & U arbejde. Menigheder og B & 



 
 46 

U arbejdsgrene søger jævnligt om støtte til 

lydudstyr, musikinstrumenter og andet ud-

styr, som både anvendes i det frivillige bør-

ne- og ungdomsarbejde og til gudstjeneste-

fejring. Der har derfor altid været en stående 

diskussion om, hvem der bør yde tilskud og 

i hvilken udstrækning. Landsledelsen og 

MBUF-styrelsen har aftalt en vejledende 

fremgangsmåde ved fremtidige ansøgnin-

ger: Der skal altid være en lokal selvfinan-

siering. Det resterende beløb støttes af 

Landskirken og MBUF i ligelige størrelser, 

f.eks. delt op i tredjedele. MBUF-styrelsen 

og Metodistkirkens Landsledelse vil samar-

bejde ved behandling af disse ansøgninger. 

- Tilskud til lokale ansættelser. Der er alle-

rede nu et antal lokale ansættelser, f.eks. 

musikmedarbejdere og børne- & ungdoms-

medarbejdere. MBUF-styrelsen og Meto-

distkirkens Landsledelse vil i højere ud-

strækning søge at imødekomme lokale an-

søgninger med et fælles koncept: MBUF fo-

retrækker at indgå ved køb af timer, betaling 

af honorar, og ikke have et arbejdsgiveran-

svar. Lokale muligheder med anvendelse af 

tilskudsregler under den af kommunerne 

forvaltede fritidslovgivning skal indgå i en-

hver ansøgning. Ligeledes skal der være en 

lokal selvfinansiering. Til varetagelse af 

hjemmeside og medarbejder på Himmel & 

Jord er aftale under udformning.     

 

10. Økonomi 

Hovedkassen har ydet tilskud på kr. 

300.000,- til renovering af præstebolig i Kø-

benhavn og på kr. 1.1 million til ombygning 

og renovering af præstebolig i Vejle. Den 

tidligere præstebolig i Gladsaxe, Værebro-

vej, har koster kr. 93.000,- i istandsættelser 

ved afslutning af lejemål. Kirken har mod-

taget arv på kr. 83.000,- efter Inger Frand-

sen til anvendelse i Århus, arv efter Arne 

Kofoed Munk på kr. 38.000,- til anvendelse 

i Rønne, arv efter Sv. Åge Hansen på kr. 

238.000,- til anvendelse i København. Kir-

ken modtog kr. 920.000,- i refusion af 

momsudgifter i 2006, hvilket bød, at mange 

menigheder modtog et beløb i forhold til de 

momsudgifter, som menighederne havde i 

2006; p.g.a. byggeriet fik Strandby således 

tilbageført kr. 480.000,-. Præsteboligen i 

Gladsaxe er sat til salg, og provenuet tilhø-

rer Hovedkassen. Salg af kirken i Horsens 

har indbragt kr. 1.185.000,-  salg af kirken i 

Nexø har indbragt kr. 683.000,-. Wesleykir-

ken i Gladsaxe er solgt for kr. 4.612.000,-, 

som er fordelt efter de ejerforhold, som var i 

bygningen. Det betyder, at den fortsættende 

menighed, som er fusioneret med Kø-

benhavn menighed, har modtaget kr. 2,3 

million.  

 

11. Danmark er vært for Centralkonfe-

rencen 

Metodistkirken i Danmark er vært for afhol-

delsen af Centralkonferencen for Metodist-

kirken i Nord Europa. Værtskabet er place-

ret i Strandby Metodistkirke i tiden 18. – 22. 

februar 2009.  

 

12. Vejledning til forslagskomiteen 

Landsledelsen har udfærdiget en vejledning 

til forslagskomitten. Denne vejledning skal 

sammen med Retningslinier vedrørende per-

sonvalg, se årbogen 2007 side 146-152, 

samt Årbogens liste over Konferencens be-

stillingsmænd og Bestyrelser og udvalg, se 

årbogen 2007 side 6 – 20, være de red-

skaber, som forslagskomiteen arbejder efter. 
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Forslag 

1. Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar 

2009 med 4,4 % til kr. 21.200 pr. måned.  

Følgende takster reguleres automatisk efter 

den fastsatte løn: 

a. Feriepenge udgør 1½ % af lønnen og 

udbetales pr. 1. maj. 

b. Der ydes godtgørelse hvis den årlige 

udgift til skat af boligens værdi og til 

opvarmning af bolig overstiger en må-

nedsløn. 

c. Pensionspræmien for ordinerede og lo-

kalpastorer udgør 16 % af bruttolønnen 

(kontantløn samt taksering (15 %) af 

præstebolig.) Heraf betaler hovedkassen 

14 % og præsten 2 %. Kirkens andel af 

præmien betales delvis af menighedernes 

kontingent til Hovedkassen. 

d. Ansatte præster har fri embedsbolig. 

(Følger ”Skat's” taksering: 15 % af 

kontantløn) 

e. Funktionstillæg for distriktsforstandere 

udgør 17 ¼ % af kontantløn. 

 

2. Kontingent til landskirken fastsættes til 

uændret kr. 220,- pr. bekendende medlem. 

 

3. Forslag om fælles kollekter: 

a. Søndag i september 2008: Til den ny-

etablerede kirke i Ålborg 

b. Søndag i november 2008: Til uddannelse 

af præster 

c. Søndag i april 2009: Til Årskonferencens 

offergave.   

 

Landsledelsen og Kabinettet 
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)  

Budget 

2007 

Resultat 

2007 

Budget 

2008 

Plan 

2009 

Indtægter      

Årskonferencens offergave            120            123             120         120  

Kollektdag og gaver, Øverås              15              10               15           15  

Kollektdag september               13               10           10  

Julegaven              50              30               30           30  

Tilskud til missionærløn            249            291             255         263  

Kontingent menigheder            267            269             267         267  

Lottopulje og momskompensation            350            920             175         175  

Indtægter i alt         1.051         1.656             872         880  

      

Udgifter      

Menigheder, bidrag/tilskud            921            650             985  992 

Pensionsforsikring            416            409             451         495  

Biskopskontor              83              83               85           88  

Distriktsforstandertjeneste            107            140             160         165  

Centralkonference/Eksekutivkomité              25              26               26           60  

Udvalgsmøder og rejser              80              74               85           90  

Tele, gaver, H&J, adm.            135            135             140         145  

Årskonference og Årbog               63               50           75  

Revision og moms-udarbejdelse              68              97               90           95  

Flytteomkostninger              75              24               60           50  

Kontingenter              54              54               60           63  

Evangelisation            100            108             250         250  

Præsteuddannelse            280            275             275         275  

Kurser/efteruddannelse              65              84               80           80  

Afskrivning på edb-udstyr              50              50               50           50  

Lotto/moms-tilskud menigheder            200            759             150         150  

Udgifter i alt         2.659         3.031          2.997  3.123 

      

Resultat før renter  -1.608 -1.375 -2.125 -2.243 

Renteindtægt  450 395 500 500 

Underskud  -1.158 -980 -1.625 -1.743 
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Status 

Aktiver (i 1.000 kr.)     

Likvide Beholdninger   5.903 

Værdipapirer    6.812 

Andelskapital Øverås    120 

Forudbetalt løn   178 

IT-udstyr     58 

Tilgodehavende renter    122 

Udlån til menigheder 455 

Præstebolig Solrød 2.839 

Præstebolig Gladsaxe 2.500 

Aktiver i alt    18.987 

     

Passiver     

Kirkebygningskonto, primo   3.879  

   Kirkebygninger   6.761  

   Tilskud restaurering   -417 10.223 

Skyldige omkostninger inkl. skat    128 

Formue i øvrigt     

  Primo beholdning   9.741  

  Modtagne legater og arv   409  

  Legater og arv videresendt   -409  

  Renteindtægt i øvrigt   5  

  Familieydelse incl. renter   -41  

  Kursregulering, værdipapirer   -89 9.616 

  Underskud (Tilskud til drift)    -980 

Passiver i alt    18.987 
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Arv/gaver til Metodistkirken i Danmark 

Oversigt over beløb testamenteret siden 1930’erne 

(omfatter ikke gaver direkte til menighederne) 

 

Ingeborg Andersen   699.361 

Ingeborg og Jens Dalbøge   72.000 

Ingrid Dalbøge   100.000 

Kjerstin og Valdemar Heftholm   15.802 

Marie Jensen (Helsingør)   1.602.262 

Agnes og Chr. Jørgensen, Ella og Villy Jørgensen  737.500 

L.C. Larsen og hustru   13.530 

Estrid Lauter   228.879 

Birthe og I.P. Mathiassen   13.294.304 

Emma og Kristian Mortensen   50.000 

Chr. Nielsen og hustru    105.936 

Dagny og Ejna Nielsen   1.000.000 

Elise Nielsen   63.085 

Esther Marie Nielsen   18.000 

Gudrun Nielsen   419.865 

Margrethe Nielsen   175.868 

Noomi Nielsen   233.100 

Aksel Olsen   26.400 

Ellen Petersen   30.683 

Else Petersen   37.889 

Svend Aage Petersen   71.146 

Edel Poulsen   91.627 

Inger Poulsen   200.000 

Poul Poulsen   150.930 

Mine Rasmussen   35.266 

A. Rogert og hustru   41.167 

Peter Suhr   15.102 

Chr. Thaarup   12.536 

Marie Wemmelund   12.000 
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Rådet for Ordineret Tjeneste 
 

Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har 

behandlet en række ansøgninger om efter-

uddannelse og videreuddannelse af vore 

præster. Rådet overvejer om der skal være 

en fordelingsnøgle på området, for gennem 

denne at sikre, at flere af præsterne benytter 

sig af de muligheder, som findes.  

ROT minder præsterne om, at alle har pligt 

til én gang i kvadrienniet at deltage i efter-

uddannelse af en eller anden art. F.eks. de 

nordiske efteruddannelseskurser.  

ROT følger de studerendes uddannelse og er 

i kontakt med de studerendes mentor, såle-

des at nye præster i prøvetiden følges tæt.  

ROT fornemmer at der igen er unge menne-

sker, som bærer på et kald til at tjene som 

præst i Metodistkirken, men det er også vo-

res klare opfattelse at Metodistkirkens flyt-

tesystem er en alvorlig problemstilling i o-

vervejelser om kald og tjeneste. 

Finn Uth og Ove Sørensen har forladt rådet. 

Ved det ordinære møde i december konstitu-

erede ROT sig, så næstformand og sekretær 

blev Lars Ulrik Jensen og formand blev 

Thomas Risager. 

Ved sidste årskonference blev ROT bedt om 

at fremstille en oversigt over uddannelserne 

til og for præster og lægprædikanter i Meto-

distkirken. En sådan oversigt præsenteres i 

en foreløbig udgave på konferencen. 

 

 

Thomas Risager 

formand 
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Rapport om præsteuddannelse 
 

Præsteuddannelse  

Metodistkirkens standard og praksis 

Præsteuddannelsen i sammenhæng med an-

dre uddannelser i kirken 

Præstetjenesten forberedes gennem den fri-

villige tjeneste. Som en direkte forbere-

dende tjeneste og uddannelse er Lægprædi-

kantkurset et formelt krav. Både lægprædi-

kant tjenesten og lægprædikant kurset er 

studieforberedende.  

 

Bestemmelserne om de forskellige studiers 

omfang og niveau er angivet i Metodistkir-

kens Kirkeordning og samlet i Educational 

Standards. 

 

Lægprædikant 

Uddannelsens indhold: Bibelkundskab, 

kommunikation, lederskab, sjælesorg, meto-

dist teologi, Metodistkirkens historie og liv. 

Uddannelsens omfang:  

 20 to-timers kursusdage over 2 år 

 1 årig bibelskole 

 kombination af selvstudium og seminar-

dage. 

Kursus kan tilrettelægges i lokal menighed 

af en Ældste.  

ROT har den formelle kompetence til at be-

slutte alle spørgsmål om udformningen af 

hvert enkelt konkret kursusforløb eller god-

kendelse af kursusforløb. 

 

Lokalpastor 

Uddannelse kan påbegyndes af lægprædi-

kanter over 35 år, som er godkendte kandi-

dater til tjenesten som ordineret. 

Studiekrav: 1½ års heltidsstudium tilsvaren-

de 90 ECTS point. Studiet kan tilrettelægges 

som deltids studium på op til 5 år.  

 

Ældste og Diakoner (ordinerede) 

Tjenestemæssige krav: 

 Lægprædikant fuldmagt 

 Kandidat til tjenesten som ordineret i 

mindst 4 år 

Studiemæssige krav: 

 Teologisk eksamen på mindst 300 ECTS 

point, tilsvarende 5 års heltidsstudium 

 Mindst 3 års højest 8 års fuldtidstjeneste 

under vejledning og prøvemedlemskab 

 Ordination 

 

Prøvemedlemskab på vej mod Ældste og 

Diakon  

Tjenestemæssige krav: 

 Lægprædikant fuldmagt 

 Kandidat til tjenesten som ordineret i 

mindst 1 år 

Studiemæssige krav: 

 Mindst 4 års heltidsstudium, tilsvarende 

240 ECTS point 

 Indvielse som prøvemedlem på vej mod 

Ældste og Diakon 

 

Efteruddannelse til vedligeholdelse af 

kompetence 

Inkluderet i udnævnelse: 

 1 uge pr. år eller 1 mdr. pr. kvadrien-

nium. Mindste krav 

 Op til 6 mdr. pr. 6 år efter ansøgning. 

Gælder præster som har haft mindst 6 års 

heltidstjeneste. 

 

Studier under anden udnævnelse 

 Sabbatsår til studier gives med 1 

sabbatsår pr. 7. tjenesteår. 

 Udnævnelse til studier, når kirken 

ønsker foretaget et studium. 

 

Metodistkirkens teologiske uddannelses-

institutioner 

Metodistkirkens teologiske uddannelsesin-

stitutioner indenfor Centralkonference om-

rådet har Centralkonferencens autoritet til at 

tilrettelægge og udbyde studier indenfor 

samtlige uddannelser.  
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Rådet for Tjenesten som Ordineret 

(ROT) 

ROT har indenfor årskonferencen myndig-

hed til at bedømme enhver kandidat, herun-

der uddannelse fra såvel Metodistkirkens te-

ologiske uddannelsesinstitutioner som an-

den sammenlignelig uddannelse. ROT kan 

stille krav om yderligere uddannelse, også 

selvom kandidaten har opnået det beskrevne 

studieniveau. 

 

 

Overvejelser om fremtidig uddannelses-

forløb for præster   

Metodistkirken i Danmark har siden 1924 

indgået i det Nordiske samarbejde omkring 

uddannelsesinstitutionen Øverås i Göteborg. 

I og med at det samarbejde er under afvik-

ling skal Metodistkirken i Danmark beslutte 

sig for hvordan og hvor fremtidige præster 

skal uddannes. 

 

Uddannelse er både oplæring i bestemte 

færdigheder og indsigter. Ligeledes er ud-

formning af identiteten væsentlig. Identiten 

som præst og som leder i en metodistmenig-

hed kan ske i det kirkemiljø, som studenten 

hører til i, her er uddannelsesstedet ikke af-

gørende, hvis der er tilfredsstillende kirke-

ligt miljø i lokalsamfundet, hvor uddannel-

sen finder sted. Identiteten kan også udfor-

mes som en integeret del af selve uddannel-

sen, dels de enkelte fag og dels studiemiljø-

et. Den optimale situation er, at såvel ud-

dannelsen som det kirkelige miljø under ud-

dannelsen kan medvirke til identitetsdannel-

sen. 

 

Den optimale situation for uddannelse af 

præster er en uddannelsesinstitution, hvor 

den wesleyanske teologi og identitet har 

plads i undervisningen, samt en metodistme-

nighed, som basismenighed og praktiksted 

under uddannelsen.  

 

Det er en klar opfattelse, at basisuddannelse 

for præster skal indeholde en bred og solid 

teologisk grunduddannelse i de teologiske 

hovedfag. Den samlede basisuddannelse kan 

i tillæg indeholde forskellige elementer af 

praktisk teologisk art og være forskellig 

afhængig af studentens evner og nådegaver 

samt af de behov, kirken for tiden måtte 

have og de for tiden mulige uddannelser. 

Det er et væsentligt krav, at den samlede ba-

sisuddannelse for præster er en teologisk 

grunduddannelse, hvortil kan føjes andre 

uddannelseselementer, som absolut kan væ-

re nyttige og vigtige for kirken.     

 

Metodistkirken i Danmark 

Metodistkirken i Danmark har ikke egen 

uddannelsesinstitution og må derfor benytte 

de uddannelsesmuligheder, som findes in-

denfor landets grænser og i nabolande. 

 

Forslag til uddannelsesforløb 

1) 

Studier til opnåelse af basisuddannelse på 

Bachelor niveau,  

BA / 3 års studier / 180 ECTS point, en af 

følgende: 

 PBKKK (Professionsbachelor i 

Kristendom, Kultur, Kommunikation 

 BA i teologi ved dansk universitet 

 BA ved Menighedsfakultetet i Oslo, har 

metodist-linie 

 BA ved Teologiska Högskolan Stock-

holm, har metodist-linie 

 

Krav til metodistisk indhold ved samtlige 

anbefalede studieretninger: 

 Studier i metodismens historie i metodist 

teologi og i Metodistkirkens liv i samme 

omfang som UMTSE (United Methodist 

Theological Seminaries Europe) e-

Academy. 

 Studier i dansk kirkehistorie og dansk 

metodisme efter ROTs godkendelse.   

 

2) 

Studier i tillæg til BA til opnåelse af Master 

niveau,  
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MA /  3 + 2 års studier / (180 ECTS) + 120 

ECTS point, en af følgende: 

 MA ved Menighedsfakultetet i Oslo, har 

metodist-linie 

 MA ved Wesley College i Bristol, 

England 

 MA / Cand. Theol. ved dansk universitet 

 MA ved UMC related Divinity School i 

USA, eller USA Divinity School med 

wesleyanske rødder, f.eks. Vanderbilt 

University eller Asbury Seminary 

 Cand. Theol. ved UMC seminary i 

Reutlingen 

 

Kandidat til tjenesten som ordineret 

Ved ansøgning om kandidatur til tjenesten 

som ordineret udvælger ROT en tutor (stu-

dievejleder), som skal hjælpe kandidaten 

med at foretage studievalg, pensumvalg og 

tilrettelægge specialer og selvvalgte opgaver 

under hensyntagen til Metodistkirkens tradi-

tion og teologi.  

Ligeledes knyttes kandidaten til en uddan-

nelsesmenighed, hvori kandidatens tjeneste 

som lægprædikant kan udøves og oplæring i 

ledelsesfunktioner kan finde sted. Kandida-

ten står under tilsyn af uddannelsesmenighe-

dens ansvarlige ældste. 

 

Økonomiske konsekvenser 

For studenten: 

Statens Uddannelsesstøtte kan kun opnås 

ved uddannelser ved dansk universitet. I 

princip burde det være muligt at få SU ved 

studier i teologi ved universiteter indenfor 

EU, men praksis viser, at den danske SU-

styrelse ikke godkender andre teologiske 

uddannelse som SU berettigede end studier 

ved danske universiteter. 

 

For Metodistkirken: 

Hvis Metodistkirken går ind som part i en 

uddannelsesinstitution vil der være en fast 

årlig omkostning, som kirkens selv fast-

sætter. Et forsigtigt, men realistisk niveau 

for årlig betaling til uddannelsesinstitution 

er 300.000,- kr.  

 

Hvis Metodistkirken godkender, at en kan-

didat til tjenesten modtager uddannelse ved 

anden institution end danske universiteter, 

bør kirken bevilge scholarship i størrelses-

orden tuition plus SU. Et forsigtigt, men 

realistisk niveau vil være 200.000,- kr pr 

student pr studieår.   

 

Tuition: 

Uddannelser ved danske universiteter er 

gratis.  

Uddannelser ved Menighedsfakultet i Oslo 

og THS i Stockholm er gratis. 

Ved uddannelser ved Divinity Schools u-

denfor Skandinavien skal der betales tuition, 

hvilket  i 2008 ligger på niveau: 500 $ pr. 

point. Hvert studieår svarer til 40 point. Det 

vil sige hvert studieår koster 40 x 500 $ = 

20.000 $ eller 100.000,- kr.  

 

Afsluttende økonomisk helhedsvurdering 

Metodistkirken i Danmark har haft en ret 

konstant udgift til grunduddannelse for 

præster på ca. 300.000,- kr. Beløbet har ikke 

været stigende i flere år.    

 

Hvis kirken beslutter dels at være part i en 

uddannelsesinstitution med fast årlig udgift, 

og dels at give scholarship til uddannelse 

andre steder, så vil det årlige udgiftniveauet 

ligge på 300.000,- kr  til 500.000,- kr, med 

udsving, når der er mere end een student ad 

gangen.  

 

Hvis kirken beslutter at være part i en ud-

dannelsesinstitution med fast årlig udgift og 

ikke yde scholarship til anden uddannelse, 

så vil det årlige udgiftniveau ligge konstant i 

størrelsesorden 300.000,- kr. 

 

Hvis kirken beslutter kun at yde støtte til 

den enkelte student efter ansøgning, kan ud-

giftsniveauet reguleres på flere måder: 1) En 

fast årlig pulje, som ikke må overskrides. 

Fast-pulje princippet kan betyde, at nye 

studenter på vente indtil der igen er penge i 
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puljen. Ved fast-pulje princippet fastsættes 

et årligt beløb, f.eks. 300.000,- kr. 2) Et fast 

antal studiepladser. Det betyder, at når en 

student er godkendt, må kirken forpligte sig 

på at støtte den samme student indtil studiet 

efter nogle år er afsluttet. Ved fast antal stu-

diepladser er det ikke så interessant, hvilken 

udgift, der årligt kommer, men hvor meget 

den enkelte student koster i hele studiefor-

løbet, f.eks. 1 million kr. pr. færdig uddan-

net præst.   

 

Hvis kirken vælger ikke at være part i ud-

dannelsesinstitution og ikke at betale scho-

larship til basisuddannelse, BA, men be-

grænse scholarship til MA uddannelser, kan 

udgiften ligge på niveau 200.000,- kr pr. 

MA uddannet præst.  

 

Kontraktligt forhold mellem student og 

kirke ved scholarship 

Det er ikke usædvanligt, at scholarship gi-

ves på betingelse af bestemte forudsæt-

ninger, som skal opfyldes. Det vil være ri-

meligt for kirken og den enkelte student, at 

der ved tildeling af scholarship af enhver art 

og længde indgås en kontraktlig aftage, som 

forpligter studenten til at anvende sin ud-

dannelse i kirkens tjeneste et antal år efter 

uddannelsens afslutning. Ligeledes at stu-

denten accepterer, at scholarship konverte-

res til et lån, som skal tilbagebetales, hvis 

studenten ikke vil indgå i kirkens tjeneste 

efter afsluttet uddannelse. 

 

Rådet for Ordineret Tjeneste & rektor for Øverås Jørgen Thaarup 
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Metodistkirkens Verdensmission
 

Congo 

Vi arbejder fortsat med forskellige projekter 

af både større og mindre karakter i og om-

kring Mulungwishi. En stor glæde er, at lo-

kale kræfter i Metodistkirken i Danmark har 

startet et nyt projekt i Congo under titlen: 

”Vand i Mununu”. De friske ildsjæle bræn-

der for at skaffe rent vand til folkene i Mu-

nunu, som er nabolandsbyen til Mulung-

wishi. Adgang til rent vand er livsvigtigt i 

forhold til sundhed og udvikling. Missions-

rådet alene har ikke ressourcer til at løfte 

opgaven, og medlemmerne af Rådet er der-

for glade for, at andre vil arbejde med opga-

ven. De har Rådets fulde opbakning.  

Det nye projekt er et direkte resultat af de 

menneskelige relationer, som er skabt mel-

lem Danmark og Congo gennem de sidste 

års projekter ”Den Gode Forbindelse”. 

Anders Flinck vil undersøge, hvordan pro-

jektet skal udføres, og hvor meget det vil 

koste. Ligeledes har han lavet gavebeviser, 

som Missionsrådet kan sælges af via Mis-

sionsrådets kasserer. Ønsket er at samle 

penge ind, gerne så der allerede i 2009 kan 

sendes 1-2 arbejdshold af sted til Mununu. 

I Mulungwishi er der nu kommet madrasser 

til klinikken, og brusekabinerne er ved at 

være på plads. Der har været nogen forsin-

kelse, hvilket skyldes, at prisen på varerne 

er steget meget derude, og det har derfor 

været svært at overholde budgettet.  

Bespisningsprogrammet har været sat i bero, 

da det amerikanske missionærpar, der driver 

det, har været på orlov. Missionærparret er 

nu vendt tilbage til Mulungwishi, program-

met er i gang igen, og vi støtter det fortsat.  

I året der er gået, har vi også sendt penge til 

en cykel til Mama Kat, som er den ansvarli-

ge for kvindeskolen, for at lette hendes ar-

bejde. Vi er desuden i gang med at få lavet 

en udgave af ”Tegn & Gæt” på fransk eller 

swahili, som skal bruges i undervisningsøje-

med bl.a. på kvindeskolen. Ligeledes er vi 

ved at fremskaffe videoen ”Der brænder en 

ild” og ”Passion of the Christ” på fransk. 

 

Indien  

Arbejdet i Indien er et andet bevis på, at 

missionsarbejde i høj grad er båret af per-

sonlige relationer. Her er det Indiens-venner 

i Århus, der udgør den primære drivkraft. I 

Rådet føler vi, at arbejdet er i gode hænder, 

og vi glæder os til at høre om de nye sam-

arbejdspartnere, der er kommet til, nu hvor 

søster Philomenas ikke lever længere.  

 

Letland 

I Letland vil vi fortsætte med at støtte øko-

nomisk både til præstelønninger og til 

HopeCenter. Vi har fået mulighed for at op-

bevare de ting, der samles ind, og som skal 

sendes med trailer af sted til Letland. 

Venner udenfor kirken har tilbudt deres ube-

nyttede stald til formålet. Det er dejligt at se, 

at der åbnes nye døre, som hjælper arbejdet.  

Desværre har vi erfaret, at HopeCenter i 

Straupe lukker i vintermånederne, da der ik-

ke er penge til opvarmning. Det er et stort 

problem for de piger, der er tilknyttet 

Centret, da nogle er nødt til at forlade det, 

før de er klar til det.  

Ældre i Letland har det meget svært, da pen-

sionen ikke rækker ret langt og her som alle 

andre steder i verden stiger madvarepriserne 

meget kraftigt. Boligerne er utætte og derfor 

dyre at opvarme, og det går ud over de æl-

dres sundhed. Vi ved, at der er et stort be-

hov for bl.a. vitaminer og tøj til disse men-

nesker. 

Vi håber stadig, at der kan komme en ar-

bejdslejr op at stå. Camp Wesley har så stor 

betydning for dem, og kan blive et stort 

aktiv for os tillige.  

Også i Letland er der mulighed for konkrete 

opgaver, der kan løses af en menighed eller 

enkeltpersoner. Der er mange renoverings-

opgaver, og der er derfor brug for både hæn-

der, materialer og penge.  
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Lokalt missionsarbejde i menighederne 

Flere steder i landet er menigheder begyndt 

at starte lokalt missionsarbejde. Nogle ek-

sempler er Århus, København og Odense, 

hvor menighederne viser et tydeligt mis-

sionsengagement og har startet egne pro-

jekter. Det er rigtig godt og spændende! En 

opfordring er at sende de indsamlede penge 

til Missionsrådets kasse, for at de så kan bli-

ve sendt videre herfra. Jo flere penge der 

bliver registreret i Missionsrådets kasse, jo 

flere tipsmidler kan vi søge næste år – og 

det vil komme både Rådet og det lokale 

missionsarbejde til gode!  

I året der kommer vil vi forsøge at skabe en 

bedre kontakt til de forskellige menigheder 

rundt i landet for at høre om deres mis-

sionsarbejde. Vi er meget interesserede i at 

høre, hvordan det går lokalt.  

Medlemmerne af Missionsrådet er også åb-

ne over for menigheder eller lokalpersoner, 

der har idéer eller brænder for særlige pro-

jekter. Har du en opgave, du føler, der bør 

løses, så fortæl os om det og lad os se på 

det. Det er ikke kun os i Missionsrådet, der 

ved, hvor der er behov for hjælp.  

I det kommende år vil vi fortsætte med at 

informere om Missionsrådets arbejde gen-

nem Himmel & Jord, ligesom vi håber, at 

lokale menigheder vil skrive om deres mis-

sionsarbejde.  

 

Missionsrådets økonomi 

Penge er hele forudsætningen for, at vi kan 

gøre den forskel, vi ønsker, for mennesker 

rundt om i verden. Vi vil gerne hjælpe me-

get mere, end vi gør. Her er det menigheder-

ne og os som enkeltpersoner, det kommer an 

på. Kun når vi hver især giver et økonomisk 

bidrag, kan Missionsrådets arbejde fortsæt-

te. Enhver gave er til stor glæde og hjælp. 

Både menneskelige og økonomiske ressour-

cer kan gøre en forskel, så vi vil opfordre al-

le til at hjælpe der, hvor de kan. 

 

Missionsrådets ledelse 

For Missionsrådet har året været præget af 

den nye struktur og den manglende for-

mand. Herudover har vi desværre måttet si-

ge farvel til vores trofaste kasserer gennem 

flere år Vibeke Brogaard. Vi har på den må-

de mistet to centrale kapaciteter, hvilket har 

gjort det forløbne år til en hård tid for Mis-

sionsrådet. Vi forsøger at finde en formand, 

der brænder for mission, og som har tid og 

lyst til opgaven. Dette har vist sig at være en 

ikke helt let opgave. Vi er et Missionsråd, 

der gerne vil gøre en forskel forskellige ste-

der i verden, men vi kan godt mærke, at vi 

mangler én til at samle trådene og have det 

samlede overblik. Mens vi mærker savnet af 

en formand, glæder vi os samtidig over sam-

arbejdet med vores nye kasserer Kjeld Mo-

gensen fra Odense. Vi glæder os til et godt  

samarbejde, og siger en stor tak for, at han 

har sagt ja til posten.   

 

 

Missionsrådet 

 

Forslag 

1. Julekollekten: Vandprojekt i Mununu. 

2. Februarkollekten: Præstelønninger i 

Letland. 

3. Missionskollekten i maj: Vandprojekt i 

Mununu.. 

4. Foråret 2009 deltagelse i salg af 

missionslodsedler.
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Regnskab 2007 

Indtægter    

Kollekter til videreforsendelse 5.495,75   

Julekollekt 2006 indkommet i 2007 24.873,75   

Kollekter modt.  30.369,50  

Kontingenter til missionsrådet   (MK) 5.475,00   

Bidrag fra menigheder 9.558,00   

Bidrag fra enkeltpersoner 11.620,25   

Kontingenter og bidrag  26.653,25  

Tipsmidler  83.104,82  

Fonde m.v. (Bededagskollekt)  0,00  

Ordinære indtægter   140.127,57 

    

Udgifter    

Kollekter videresendt  -5.495,75  

Kontorudgifter -2.834,85   

Bestyrelsesmøder -3.602,00   

Årbog 0,00   

Gaver -475,00   

Tips og lotto - revisor m.v. -3.500,00   

Administrationsudgifter   -10.411,85  

Ordinære udgifter   -15.907,60 

    

Ordinært resultat   124.219,97 

    

Finansielle poster    

Renteindtægter  8.764,11  

Gebyrer  -1.425,48  

Finansielle poster i alt   7.338,63 

    

Specielle projekter    

Lodsedler    

    

Lodsedler, salg 19.612,58 19.612,58  

Køb af lodsedler -5.000,00   

Forsendelse af lodsedler 0,00 -5.000,00  

Lodsedler, i alt   14.612,58 

    

DKR/DØK/DMR    

DKR -8.596,60   

DØK -8.729,24 -17.325,84  

DKR/DØK/DMR, i alt   -17.325,84 
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Himmel og Jord    

Himmel og Jord. Abonnementer  0,00  

Andel af Himmel og Jord -23.972,63   

Friabonnementer 0,00 -23.972,63  

Himmel og Jord, i alt   -23.972,63 

    

Rejser    

Rejser - Nordisk missionsråd, ECOM m.v.   -37.676,28 

    

Congo    

Studerende i Kolweshi 4.000,00   

Gaver/bidrag til vand og el Mulungwishi 21.464,62   

Gaver/bidrag til vand Mununu 14.161,00   

Gaver til menigheden i Mununu 1.265,00   

Klinik Mulungwishi incl. madrasser 16.120,00   

Brusekabiner Mulungwishi 48.557,25   

Skole - Mulungwishi 2.623,50   

Div. småprojekter 34.792,28   

Bespisningsprojekt (julen 2007) 35.049,50 178.033,15  

Til studerende i Kolweshi -4.400,00   

Drengehjem Likasi -4.200,00   

Vedligehold el og vand Mulungwishi -22.840,50   

Vand Mununu 0,00   

Menigheden i Mununu 0,00   

Klinik Mulungwishi incl. madrasser -6.746,55   

Brusekabiner Mulungwishi -42.780,00   

Skole - Mulungwishi -11.014,90   

Tata og Jaques - medarbejdere i Mulungwishi -16.830,00   

Div. småprojekter -18.183,13   

Sendt til bespisningsprojektet -11.271,13 -138.266,21  

Congo, i alt   39.766,94 

     

Letland    

Gaver - Partnermenigheder 4.790,00   

Hope Center 16.922,25   

Camp Wesley  22.300,25   

Container 3.096,50   

Div. småprojekter 900,00 48.009,00  

Partnermenigheder -4.790,00   

Containertransport -10.000,00   

Kalender/årbog -10.000,00   

Hope Center -16.922,25   

Camp Wesley strøm -22.300,25   

Kristine Hope Center Letland -900,00 -64.912,50  

Letland, i alt     -16.903,50 
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Indien     

Fadderskab  44.812,25  

Inderbørn fadderskab  -44.812,25  

Indien, i alt   0,00 

    

Diverse andre formål     

Arbejde i Estland 4.495,52   

Leve Børnene 1.272,00 5.767,52  

Estland 0,00   

Leve Børnene -1.272,00 -1.272,00  

Diverse andre formål, i alt   4.495,52 

    

Missionsstævne    

Deltagerbetaling 6.753,00 6.753,00  

Spejderbakken og forplejning -9.126,25   

Rejseudgifter -1.994,70   

Talere -5.150,00   

Indbydelser og workshops -997,50 -17.268,45  

Missionsstævne i alt   -10.515,45 

    

Specielle projekter    -47.518,66 

    

Nettoresultat   84.039,94 

    

Balance pr. 31/12 2007    

Aktiver     

Bankbeholdning   65.871,51 

Girobeholdning   77.845,66 

Bank Plus-konto   265.227,84 

OIKOS andelskasse   1.000,00 

Kassebeholdning   0,00 

Aktiver, i alt   409.945,01 

    

Passiver     

Egenkapital primo   325.905,07 

Årets resultat   84.039,94 

Egenkapital i alt   409.945,01 
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Egenkapital pr. 31/12 2007 fordelt således: Indtægt Videresendt Overført 2008 

MK's rejsekasse   7.715,52 

DR Congo    

Drengehjem Likasi rest 2006 1.340,00 -4.200,00  

Skoleprojekt Mulungwishi rest 2006 11.210,40   

Skoleprojekt Mulungwishi 2006 2.623,50 -11.014,90 2.819,00 

Brusekabiner 48.557,25 -42.780,00 5.777,25 

Madrasser Mulungwishi 16.120,00 -5.806,45 10.313,55 

Bespisningsprojekt rest 2006 51.149,59   

Julekollekt fra 2006 24.873,75   

Julekollekt 2007 35.049,50 -11.271,13 99.801,71 

Studerende Mulungwishi rest 2006 4.400,00 0,00 4.400,00 

Resultat 2007 195.323,99 -75.072,48  

    

Letland    

Gaver 4.790,00 -4.790,00  

Kalender/årbog/studerende 0,00 -10.000,00  

Hope Center rest 2006 5.975,00   

Hope Center 16.922,25 -16.922,25 5.975,00 

Camp Wesley 22.300,25 -22.300,25  

Containertransport 3.096,50 -10.000,00  

Sponsorater 900,00 -900,00  

Resultat 2007 53.984,00 -64.912,50  

    

Estland    

Spejder- ell. ungdomsarbejde 4.495,52 0,00 4.495,52 

Resultat 2007 4.495,52 0,00  

    

Indien    

Fadderskab (rest 2006) 450,00   

Fadderskab 44.812,25   

MK-fadderskab 2.000,00 -44.812,25 2.450,00 

Resultat 2007 47.262,25 -44.812,25  

    

Reserveret til kalender/årbog Letland   10.000,00 

Reserveret til imødegåelse af tab DMR   100.000,00 

Bundne midler i alt   253.747,55 

Disponible midler   156.197,46 

   325.905,07 
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Budget 2008 

 Indtægter Udgifter 

Kollekter 52.000 52.000 

Ordinære indtægter 140.000  

Administrationsudgifter  30.000 

Finansielle indtægter / udgifter 2.000 1.200 

Lodsedler 18.000 5.000 

Himmel & Jord  31.000 

Rejser  25.000 

DR Congo 60.000 60.000 

Letland 40.000 80.000 

Indien 75.000 75.000 

Andre foreninger  13.000 

 387.000 372.000 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
 

(Beretning til MBUF's delegeretmøde 2008) 

SÅ LANGT HAR GUD HJULPET OS ! 

(1. Samuel 7,12) 

Med disse ord fra GT vil vi sætte fokus på, 

at vende medlems-udviklingen i MBUF. 

Verset er hentet fra historien om Samuel, 

der, lille og svag som han er, redder israelit-

terne i en svær tid, fordi han er tro overfor 

Guds kald. Han placerer en store sten, på 

stedet hvor filistrene er blevet besejret og 

kalder den for Eben Ezer med begrundelsen: 

”Så langt har Gud hjulpet os”. Og dette blev 

vendepunktet. 

 

I MBUF er vi få og små, men hvis vi er tro 

overfor vores kald er der, om Gud vil, en vej 

frem. Et godt gammelt motto siger: ”Ved 

Guds hjælp og lidt håndkraft skal det nok 

gå”. Lad dette være til trøst og opmuntring, 

vi skulle gerne i tiden fremover vokse i stør-

relse, for dette vil blive alt afgørende for vo-

res overlevelse. Der sker en masse gode ting 

rundt omkring, hvilket denne beretning også 

vil afsløre, men når vi ser på medlemstal-

lene, er det meget dystert, det går alt for 

hurtigt tilbage – og i sidste ende er det 

medlemstallet som tæller, og ikke det at vi 

selv synes, vi gør det rigtigt godt. Antallet af 

medlemmer er nu faldet til kun lidt over 

400, fordelt på 4 arbejdsgrene i 11 byer, og 

kun ca. halvdelen er under 30 år. Det er en 

katastrofe, for vi mener stadig, at børne- og 

ungdomsarbejdet er den absolut vigtigste 

kilde til nye medlemmer af vores kirke, 

hvorfor enhver metodist nu må gå ind og 

tage ansvar. 

 

MBUF valgte sidste år en stort set ny 

styrelse med ny ledelse. Det forgangne år er 

derfor brugt på, at tale visioner, mål, midler 

og strategier med udgangspunkt i tidligere 

oplæg. Samtidig har styrelsen sammen med 

konsulenten lavet en del praktisk arbejde i 

form af foldere, regelsæt for ansøgninger, 

beskrivelser af opgaver samt nye forslag til 

strategier og metoder, hvorfor det fremtidi-

ge forhold til samarbejdspartnere og diverse 

strukturer er ændret væsentligt. 

 

MBUF har startet et tæt samarbejde med 

kirkens landsledelse, der er lagt helt nye pla-

ner for afholdelse af fælles årskonference og 

delegeretmøde fra 2009. Endvidere er der 

gjort væsentlige tiltag for at forbedre sam-

arbejdet med lokale enheder. 

 

Samtidig er alle MBUF’s ansættelser taget 

op til revision, her er lagt helt nye strategier, 

fremtidigt vil der blive tale om løbende pro-

jektansættelser med udgangspunkt i arbejds-

opgaver og lokalenheder. Der bliver herved 

et større fokus på det lokale arbejde og 

hjælp til at skaffe ressourcer og økonomiske 

midler. Blandt andet vil der blive gjort en 

større indsats for at gøre brug af kommunale 

støtteordninger samt støtte fra lokalmenig-

heden. Det er lokalt vi skal vokse, nu skal 

udviklingen vendes. 

 

Der blev ved sidste DM talt om en leder-

weekend, men en rundspørge til enhederne 

tilkendegav ingen eller meget lille interesse 

herfor, derfor valgte styrelsen at bruge kræf-

terne på andet arbejde. Den stort og fint 

planlagte fælleslejr 2008 måtte vi i februar 

desværre aflyse, idet der hen over efteråret 

og frem til jul var gået en del galt i informa-

tionen. Det var en svær beslutning at tage – 

det er heller ikke sikkert den var rigtig – 

men vi tror, at vi med de erfaringer og nye 

aftaler, der nu er lavet, står styrkede ved 

afholdelse af en stor fælles festival, som-

merkirke, jubellejr i 2009. Meget godt ma-

teriale er genbrugt, og der foreligger nu en 

fast køreplan med mange gode, engagerede 

folk. Så reserver allerede nu uge 31 i som-

meren 2009. 

 

I året som gik er der arbejdet med kommu-

nikations-strategien, den minimeres, men 
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der vil fremover blive taget fat i såvel hjem-

meside, som elektroniske nyhedsbreve, lige-

som der sammen med kirkens ledelse skal 

udarbejdes en fornyet plan for fællesbladet 

”Himmel og Jord”. 

 

I 2007 er der afholdt samtaler med DUF, og 

der er nu senest taget initiativ til et fælles-

møde med baptisternes og missionsforbun-

dets børne- og ungdomsorganisationer, alt 

sammen med det formål, at få vendt den 

nedadgående statistik og gøre brug af fælles 

erfaringer, strategier og initiativer. 

 

Desværre er det trods en ihærdig indsats i 

2007 ikke lykkedes at gøre brug af de bud-

getterede midler, dette selvom styrelsen har 

været særdeles rundhåndede med hensyn til 

bevillinger. Lokale enheder opfordres til at 

bruge MBUF og landsledelserne, det er ble-

vet nemt at ansøge, Såvel blanketter som 

retningslinier er let tilgængelige og mulig-

hederne er mange – kom bare i gang med 

nye tiltag, eller frisk de gamle op. Pengene 

er til for at komme ud at arbejde, de skal 

ikke stå passive på en bankkonto. 

 

Endelig skal rettes en stor tak til vore 2 an-

satte, som på hver deres felt har gjort en god 

indsats. Der er styr på det økonomiske, på 

forholdet til DUF og på vores ansøgninger 

om tipsmidler m.v. Hvad angår konsulenten 

har der været gjort en stor og uvurderlig 

indsats i forholdet til lokalforeningerne. Ik-

ke mindst det meget vigtige arbejde med at 

få sat gang i MU igen, synes at lykkes, en 

vigtig krumtap i MBUF og kirken. Der er 

ydet en formidabel indsats omkring udvik-

lingen af styrelsens arbejdsmetoder. Kon-

sulenten har arbejdet meget synligt over 

stort set hele landet. Der er arbejdet med 

den lokale lederudvikling, og lederplejen er 

fortsat sat i højsædet. Med sine fantastiske 

evner og gaver som forkynder og formidler, 

har konsulenten formået at engagere, forny 

og udfordre. Ikke mindst i andagtslivet og i 

arbejdet med det personlige gudsforhold, 

har den enkelte oplevet en udfordring og en 

tilskyndelse af stor åndelig værdi. Vi håber 

at kunne fortsætte samarbejde under en eller 

anden form.  

 

Sluttelig skal der naturligvis også lyde en 

stor tak opad for den berigelse, vi i det dag-

lige oplever i arbejdet blandt børn og unge. 

Tak til landslederne for et stort engagement 

og tak til hver enkelt i forbundet, som med 

sine forbønner og sin arbejdsindsats er fun-

damentet i MBUF, uden hverdagens lokale 

helte, var der ikke noget forbund eller nogen 

kirke.  

 

I det efterfølgende bringes konsulentens og 

arbejdsgrenenes selvstændige beretninger. 

Med dem ønsker vi, Guds rige velsignelse 

over enhver i vort forbund. Vi tror på, der er 

en fremtid. Måske kommer det ikke til at 

foregå helt så dramatisk som med Samuel i 

GT’s beretning, men selvom vi er små, kan 

vi i tro med Guds hjælp (og lidt håndkraft) 

kæmpe os større, for til stadighed at kunne 

påvirke børn og unge med evangeliet om 

Herren Kristus. Det bedste af alt er at Gud 

er med os, Han, som har hjulpet os så langt, 

Han vil fortsat hjælpe. Måtte dette tema væ-

re os alle til berigelse og opmuntring. 

 

Henrik Carlsen 

Konsulentens beretning

TUF 

Tro, Udvikling/Ungdom og Fællesskab. 4 

weekender over 2 år for konfirmerede. 

konfirmand.blogspot.com 

I september 2007 var der TUF for tredje 

gang, nu med 30 deltagere og 9 ledere, hvil-

ket var næsten mere en dobbelt så mange 

deltagere end de to første lejre. Vi inviterer 

omkring 100 unge personligt, så der er sta-
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dig noget at arbejde på. Til gengæld opleve-

de vi, at flere havde taget en ven med hjem-

mefra. Samtidigt er TUF nu ved at være 

godt kendt rundt omkring i forbundet og kir-

ken, og årets konfirmander, der vil blive in-

viteret til september-weekenden kan næsten 

ikke vente. Samtidig har vi nu en gruppe un-

ge, der opfatter sig selv som TUFfere og 

som efterspørger flere weekender for dem 

udover det 2-årige koncept. Vi arbejder på 

at tilbyde de ’gamle’ TUFfere en overbyg-

ning på TUF til næste TUFweekend, hvor 

de har en noget program for sig. 

TUF er stadig et MBUF-projekt med del-

tagere og ledere, der har baggrund i flere ar-

bejdsgrene. Der er også et godt samarbejde 

med kirkens præster. Der er ingen tvivl om, 

at den helt store motivationsfaktor for at ta-

ge på TUF er kammeratskabet, og det vil vi 

selvfølgelig støtte ved fortsat at lave et pro-

gram, der giver plads til at udvikle ven-

skaber. Samtidig oplever vi også positiv re-

spons på det åbne debatforum og eks-

perimentarium, som TUF er med hensyn til 

formidling af tro. Vi forsøger at give de 

unge redskaber til at forholde sig til tro i et 

klima, der er præget at åbenhed og frihed, 

men også udfordring.  

  

Lederuddannelse 

Brug af den lokale lederuddannelse var min-

dre i 2007 end året før, men der er kommet 

nye aftaler til i foråret 2008. Det er altid 

spændende at komme ud og møde de lokale 

ledere. Det er ikke alle foreninger, der har 

fået besøg af mig i min ansættelsestid, mens 

nogle har brugt mig flere gange. Ikke for at 

fremhæve nogen… men spejderne i Køben-

havn må siges at være superbrugere af 

konsulenten med hele 6 besøg siden 2006. 

Der er stadig mulighed for at få en aftale i 

forsommeren, hvis I ønsker undervisning, 

inspiration eller blot en samtale om arbejdet 

i lokalforeningen. Kontakt mig, og vi finder 

ud af noget. 

Hvis vi skal vende udviklingen i MBUF har 

vi brug for mere udannelse både lokalt og 

på landsplan. Det virker til, at der ikke altid 

er overskud til at reflektere over det, vi gør. 

En del af opgaven som leder af det lokale 

arbejde er også at opmuntre til og skabe  

muligheder for uddannelse. Nogle gange er 

vi bare for få til at skabe ordentlig, kontinu-

erlig uddannelse. Spejdernes patruljefører-

træning er en stor og glædelig undtagelse. 

De enkelte arbejdsgrene i MBUF kan med 

fordel kigge efter mere inspiration fra andre 

organisationer og kirker i fremtiden. 

 

Kontakt 

2007 var et lejrår, hvor jeg deltog i spejder-

lejr, børnelejr og teenageweekend, samt 

spejdernes patruljeførertræning. Det har væ-

ret et stort privilegium at være med. Jeg har 

oplevet betydningen af at have længere tid 

til kontakt. Det har givet en god kontakt til 

især de helt unge, som jeg klart kan bruge i 

min forberedelse af undervisning og forkyn-

delse. Tid til kontakt og samvær fører også 

til gode samtaler om liv og tro. 

 

Knas 

26. - 28. oktober 2007 afholdtes weekend 

for unge voksne i Ebeltoft. Knas er sødt, 

men der skal også være noget at tygge på, så 

weekenden bød på hygge, god forplejning, 

undervisning og åndelig fordybelse. Ca. 26 

unge i alderen 20-40 deltog i weekenden, 

der foregik på vandrehjemmet. Deltagerne 

var både ledere på landsplan i MBUF og le-

dere, engageret i lokale menigheder.  

Der var gennemgående meget positiv inte-

resse for og respons på arrangementet, og 

der arbejdes på en ny weekend i foråret 

2008. 

 

Himmel & Jord 

Bladet har to spejdermedarbejdere og en 

ungdomsmedarbejder. Der mangler fortsat 

nogle, der kan skrive om gospel. Jeg skriver 

børnesiden og bidrager til temaer og andet 

fra MBUF. Det er sjovt at skrive artikler, og 

jeg bruger mine ture rundt om i landet og 

deltagelse i lejre til at finde stof og billeder. 
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Jeg får respons, men ikke så meget fra 

MBUFferne. Læser I bladet? Hvilke tanker 

har I om det? Hvem vil fremover skrive til 

børnesiden og om gospel? 

 

Ved slutningen af min ansættelse 

Jeg har nu i snart tre år arbejdet for MBUF 

– på tværs af arbejdsgrene og har haft den 

glæde at møde mange forskellige mennesker 

og opleve, hvordan de forskellige arbejds-

grene har forskellige styrker. Lad mig bare 

nævne nogle få: 

Gospelkorene når ugentligt hundredvis af 

mennesker i alle aldre, der kan lide at synge. 

De udlever en anden form for kirke, hvor 

budskabet opleves og videregives med krop-

pen. 

Spejderne er et stærkt fællesskab både 

blandt ledere og deltagere. Et fællesskab, 

der giver gode kræfter og ideer til at nå børn 

og unge ude i byerne og til at skabe nogle 

gode landsarrangementer. 

Børnearbejdet er mest synligt ude i menig-

hederne. Her brænder man for og er gode til 

at formidle evangeliet for børn på en sjov og 

vedkommende måde.  

Ungdomsarbejdet er på vej frem igen. De 

samler deltagere på tværs af arbejdsgrenene 

og giver dem mulighed for oplevelser på 

tværs af hobbyer.  

Især MS og MU har en stor styrke i 

landsarbejdet, og der skabes blandt især 

teenagerne mange kontakter på tværs af 

landet. 

 

Tanker om MBUF 

I MBUF har vi blandt ledere såvel som del-

tagere nogle, der brænder for deres særlige 

arbejdsgren og nogle, som er engageret i 

flere arbejdsgrene. Det er naturligt. MBUF 

er et fællesskab, der formes af dets medlem-

mer, men også af dets relation til Metodist-

kirken. 

Flere ret små forbund kan i en organisation 

som MBUF hjælpe hinanden økonomisk og 

ressourcemæssigt. Det giver fx større mulig-

hed for ansættelser, men også for gensidig 

sparring. Fx har styrelsesmedlemmerne ar-

bejdet med at give hinanden sparring på 

tværs af arbejdsgrenene.  

MBUF er et udtryk for, at vi ikke bare kan 

én ting, men vores historie viser os, at visio-

nen om at fortælle om Gud til børn og unge 

kan skabe nye arbejdsgrene alt efter de be-

hov, vi møder.  

Jeg håber, at MBUF om 5 år kan sige: så 

meget længere har Gud hjulpet os! 

 

Tine Gjessø 

 

Metodistkirkens Børnearbejde (MB)

Tilbageblik 

Tiden flyver af sted og før man får set sig 

om er endnu et år gået. 2007 har været et 

dejligt år i MB, hvor der er sket ting og 

sager.  

Der har været børnelejr med temaet ”Skat-

ten i himlen”, som blev holdt på Solborgen. 

Det var en uge med skønt vejr, glade og en-

ergirige børn, smilende og opmærksomme 

unge og voksne som hyggede sig. Det var 

rigtig dejligt, at der igen var en børnelejr, og 

vi håber, at vi igen kan komme ind i en fast 

rytme. 

I september var der MB sang- og musikdag i 

Århus, hvor vi havde besøg af Søren 

Brynjolf og Christian. Der var fuld fart over 

feltet hele dagen. Christian var sammen med 

den ældste gruppe børn, som spillede på 

trommer, sang og dansede. Søren Brynjolf 

havde sin abe med, fortalte gode historier og 

legede sanglege med børnene. 
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Så er MB’s nyhedsbrev blevet søsat. Det 

kommer ca. hver 3. måned og er tiltænkt 

ledere i børnearbejdet.  

 

Frem over stepperne 

I 2008 vil der fortsat komme nyhedsbreve. 

Vi håber, de giver lidt inspiration og er med 

til at give en følelse af, at vi ude i lokal-

foreningerne hænger sammen på et større 

plan. Vi vil gerne have flere historier ude fra 

jer lokalt, så hvis I har en god historie fra 

jeres arbejde, vil vi gerne høre fra jer! Det 

tror vi giver både inspiration, men også en 

følelse af fællesskab. 

Vi vil gerne i dette år sætte fokus på ledere 

og uddannelse af dem med hovedvægt på 

nye unge ledere. Forhåbentlig får vi arran-

geret en weekend, hvor der vil blive tid til 

fællesskab, inspiration og lidt ny viden. Der-

udover kommer der også børnemedarbejder-

konference (BMK) igen. Sæt allerede nu 

kryds i kalenderen d. 7-9. november 2008.  

Metodistkirkens børnearbejde på landsplan 

vil vi gerne, er præget af et godt fællesskab 

både blandt børnene og de voksne, og er et 

forum, hvor Guds evangelium bliver for-

kyndt. Vi håber I har lyst til at hjælpe os 

med dette! 

Til sidst vil vi gerne sige tak til jer, som gør 

et stort stykke arbejde med børnene ude 

lokalt. Det er et stort og vigtigt arbejde at få 

udfordret børnenes tro, så de kommer til at 

kende Gud bedre og bedre og elske ham 

mere og mere – men også super sjovt og 

spændende! 

Vi ønsker jer Guds velsignelse i jeres 

arbejde!

 

Claudia Mørch og Christina K. Sørensen 

 

Metodistkirkens Musikarbejde (MM)

Endnu engang har det været et yderst aktivt 

år i MM. Der er stadig stor interesse for at 

synge gospel i et af Metodistkirkens mange 

gospelkor – og det er da noget at glæde sig 

over!  

Som altid har korene været flittige og aktive 

og har arrangeret en masse workshops og 

undervisning, som MM velvilligt og gerne 

bidrager til. I det forgange år har der lige-

ledes været stor interesse for indkøb af nyt 

lyd- og lysudstyr til forskellige kor. Det er jo 

altid positivt at korene gerne vil udvikle 

deres fremtræden og gøre deres koncerter 

endnu bedre gennem brug af forskelligt 

udstyr. Men indkøb af lyd- og lysudstyr har 

været til stor diskussion i MM af flere grun-

de. Ikke bare fordi sådanne indkøb er vold-

somt dyre og forholdsvis let forgængelige, 

men også fordi MBUF kan komme i van-

skeligheder. Det er nemlig ikke alle midler 

MBUF får tilført udefra, som er tilladt at 

bruge til sådanne slags indkøb. Styrelsen er 

endnu ikke sikker på, hvordan udfordringen 

kan løses, men der arbejdes på sagen. Lige 

nu er der forskellige løsningsforslag i støbe-

skeen og vi håber det bliver løst på en måde 

så alle bliver tilfredse.  

Et andet emne, der har været fokus på i det 

forgange år, er korene som har valgt ikke at 

være medlem af MBUF. MM vil gerne i 

dialog med disse kor og høre deres bevæg-

grunde for fravælgelsen af MBUF-med-

lemsskabet, og finde ud af hvordan vi even-

tuelt kan ændre deres holdning til medlem-

skabet.  

Ja, som I måske kan fornemme, har der væ-

ret nogle tunge emner oppe og vende på 

årets møder, som langt fra er uddebatteret. 

Derfor er det også med stor glæde, at MM 

midt i alle diskussionerne og ansøgningerne, 

har formået at gennemføre flere af de tiltag 

der blev fremlagt på DM 2007. For eksem-

pel er der til stor glæde for mange blevet 

afholdt en lovsangsdag. Det var en vellykket 
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og givende dag, som vi håber, kan blive til 

en årlig tradition. Ligeledes er der blevet 

indkøbt gospel cd’er med tilhørende noder, 

som med tiden skal indgå i en ”omrejsende” 

nodebank. Derudover er der selvfølgelig sta-

dig gang i både Copenhagen Gospel Festival 

og Young Copenhagen Gospel Festival og 

en hel masse andre tiltag; såsom at lave en 

fælles kordag for alle Metodistkirkens kor 

og opbygge et adressekartotek så der kan 

sendes MM nyhedsbreve rundt.  

Selvom MM sommetider kan være en svær 

størrelse at arbejde med, glæder vi os meget 

til endnu et fantastisk år fyldt med udfor-

dringer og ikke mindst input fra jer sangere 

derude!

 

Sara Alsted og Anne Kaehne 

 

Metodistkirkens Spejdere (MS)

2007 var et spejderår, et spejder jubilæums-

år. Vi har set tilbage, vi har set frem ad, men 

først og fremmest har det været vigtigt for 

os at også 2007 blev et år pakket med gode 

oplevelser for børn og unge i MS. 

 

Under en uges sommerlejr på Krogsholt 

havde mange af os årets mest intensive spej-

deroplevelse, men 2007 bød naturligvis også 

på andre spejderarrangementer, hvor sove-

posen, uniformen og det gode humør blev 

luftet. 

 

Når man fylder 100 år kommer man til at 

tænke på mange ting, f.eks. hvorfor man 

stadig er her, hvad man skal bruge fremtiden 

til og om man stadig er i Verden nogle år 

ude i fremtiden. Disse ting har vi også tænkt 

over i MS og vil fortsat gøre det. 

 

Landsledelsens svar på disse fundamentale 

overvejelser er, at spejderarbejdet stadig har 

sin berettigelse i Danmark. Der er mange 

børn og unge, der ikke har det godt i de so-

ciale sammenhæng de er i, der er mange der 

har en holdning til Jordens natur, men der er 

få der er vant til at opholde sig i den, og der 

er mange der i spejderarbejdet finder en me-

ningsfyldt måde at være kristen på. Det er 

derfor vi stadig tror på en fremtid for spej-

derarbejdet i Danmark og i Metodistkirken. 

Det arbejde der foregår i de lokale grupper 

og det der foregår når vi mødes til lands-

arrangementer, er et arbejde på højt kvali-

tativt niveau. Når man snakker med børn og 

voksne i spejderuniform er det langt over-

vejende positive oplevelser, der gives udtryk 

for. Naturligvis er der på alle områder plads 

til forbedringer, men sådan vil det nok altid 

være og det er landsledelsens opfattelse, at 

det arbejde, der foregår, er noget vi alle kan 

være stolte af. 

 

Alligevel står vi ved dette DM med en 

statistik, der ikke yder retfærdighed til den 

kvalitet vi mener der er i spejderarbejdet. 

Efter at vi i 2006 kunne konstatere en lille 

fremgang må vi i år erkende, at det atter er 

gået den forkerte vej. Og igen i år må vi 

konstatere, at vi ikke har fundet frem til lige 

præcis de forhold vi skal ændre for at blive 

flere. 

Vi skal ikke måle os selv på om vi er mange 

eller ej og vi skal ikke bilde os selv ind, at 

alting bliver let når bare man er mange, men 

vi må også se i øjnene, at hvis vi ikke for-

mår at vokse så er det et spørgsmål om tid 

før vi er så små, at et landsarbejde på det 

nuværende niveau ikke er muligt. Mister vi 

de landsdækkende arrangementer bliver det 

overalt vanskeligt at opretholde det lokale 

arbejde og vi er på den måde afhængige af 

hinanden, store grupper som små. På inspi-

rationsmødet i år vil vi derfor bruge tid på at 

drøfte, hvordan vi løfter spejderideen ind i 

fremtiden. 
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Inspirationsmødet kommer også til at handle 

om en organisatorisk tilpasning. I de år 

MBUF har haft sin nuværende forretnings-

gang har vi i spejderarbejdet manglet et 

arnested til nye ideer og vilde projekter. I år 

har vi i form af Spejderrådet fået et organ, 

der skal tage sig af netop disse ting, og 

Spejderrådet har i starten af år 2008 udsendt 

et inspirationshæfte over årstemaet ”Frem-

tiden”.  

DM besluttede i 2007, at der skal arbejdes 

frem mod at afholde kirkens årskonference 

og MBUFs delegeretmøde sammen for at 

opnå større samhørighed mellem kirken og 

MBUF. Dette arbejde er godt i gang, men 

det stiller også nogle udfordringer til spej-

derne. Vi kan næppe fortsætte med at bruge 

en hel dag på vores inspirationsmøde og det 

er derfor landsledelsens håb, at den del af 

inspirationsmødet, der har forretningsmæ-

ssig, koordinerende og besluttende karakter 

kan ligges et andet sted, så vi i stedet kan 

bruge inspirationsmødet på at inspirere hin-

anden. Landsledelsen vil på inspirationsmø-

det i år foreslå at spejderrådet bliver det 

sted, hvor de forretningsmæssige, koordine-

rende og besluttende opgaver lægges. Med 

dette forslag følger også nødvendigheden af 

at bemyndige spejderrådet på en formel må-

de.  

 

Spejderarbejde er karakteriseret ved, at man 

ikke blot snakker om tingene, man gør også 

noget ved det. Derfor vil vi ikke nøjes med 

at snakke om fremtiden, vi vil i 2008 be-

væge os ind i den på nogle af de møder og 

ture vi skal på.  

Lands Patrulje Konkurrencen, hvor landets 

bedste patrulje skal findes, vil i år tage 

deltagerne med til fremtidens spejderarbej-

de, spejderrådet vil følge op med inspira-

tions materialet og udsende endnu et inspi-

rationshæfte således, at planlægningen af et 

par møder eller en patruljetur kan gøres lidt 

lettere. 

 

Landsledelsens håb for dette arbejdsår er, at 

alle MS’ere vil deltage i diskussionen om 

fremtiden samt, at alle MS’ere vil få en op-

levelse af, hvad fremtiden ser ud som, føles 

som og smager af og vi er spændte på hvil-

ken fremtid Gud leder os ind i. 

 

Peter Uth og Louise Hjort 

 

Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU)

Landsorganisationen 

Karen Brogaard har valgt ikke at stille op til 

posten som MU-landsleder i år. Tak for det 

lange seje træk og for at have holdt MU i 

kog gennem tre år. Andreas Morsbøl, der 

har været vicelandsleder i et år, stiller op til 

ny landsleder. 

 

Appel 

Tager man på DM i fortvivlelse og usik-

kerhed? Er der nogen der spørger: Er der 

virkelig ikke flere ungdomsforeninger i 

Danmark? Har vi virkelig halveret antallet 

af foreninger på et år? Hvorfor bliver der ik-

ke startet nye foreninger, når de melder om 

fuldt hus på lejrene?  

 

Siden sidste år er der ikke sket nogen med-

lemsfremgang i lokalforeningerne, men i 

Esbjerg har der i mere end et år samledes en 

lille gruppe unge, og de søger nu om op-

tagelse i MBUF. Siden efteråret har man la-

vet aktiviteter for unge i MU-stil i Køben-

havn. Ser man på ungdomsarbejdet på 

landsplan, er der stor deltagelse i lejrene, 

planer om højere frekvens af lejre og en ge-

nerel tilslutning til landsarbejdet. Der er 

godt held med at rekruttere nye ledere og 

koncepter udvikles og afprøves. Derfor er 
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det officielle tal for MU’ere meget misvi-

sende, og det er ikke en måde at måle MUs 

størrelse. 

 

Vil man tage pulsen på det eksisterende 

ungdomsarbejde i Metodistkirken, adskilt 

fra spejder og kor, er man selv nødt til at 

deltage i et arrangement for denne gruppe. 

Deltager man, vil man se; der er kontakt til 

mange unge på landsplan, og det er ikke 

gennem det lokale arbejde. Informationer 

om lejre kommer delvist ud lokalt, men en 

stor del foregår nu per e-mail, blad og In-

ternet, og derfor kan det se ud som om, der 

ikke er brug for lokale ungdomsforeninger. 

 

Men behøver vi så ikke andet MU end det 

nationale? Det er op til den lokale menig-

hed. Ønsket skal komme fra de unge, der 

har været på lejre, det medgives, mens ar-

bejdet med at starte det op, ikke kan løses af 

de unge alene.  

For tiden afholdes ikke så mange stævner og 

lejre årligt, og det er svært at få et tilhørs-

forhold til MU. I et år med få lejre, er en 

lokalforening essentiel for MUs overlevelse. 

Det lokale og det nationale arbejde bør un-

derstøtte hinanden, således arbejdet med at 

holde på unge spredes lokalt, og at man un-

derstøtter lejre i en gruppe der kender hinan-

den. 

 

Derfor vil vi fra landsledelsen udsende ny-

hedsbreve til præster, MBUR og ledere på 

landsplan med start umiddelbart før DM. Vi 

vil styrke kommunikationen mellem menig-

hederne og ledere på landsarrangementer, 

således deltagerlisten bliver så lang, så lang 

og ingen føler sig skuffet over manglende 

information. Dette vil som sagt ske gennem 

nyhedsbrev, men også på internettet, e-mails 

og i bladet.  

 

Lejre 

MU lever delvis af spejdernes succes. Det er 

mange gengangere fra spejderarbejdet, men 

også andre ikke-spejdere. Når man dertil 

ved, at spejderarbejdet trods alt er større, må 

MU indordne sig under, spejdernes planlag-

te arrangementer. Det at der kommer nogen 

til MU vidner om, at det har en berettigelse 

og altså kan noget, som MS ikke kan. Det at 

tage på lejr, hvor man ikke behøver sove i 

telt, ikke skal vaske op i et skybrud, ikke 

skal forholde sig til en patrulje og ikke be-

høver løbe på perleløb, er naturligvis til-

trækkende for unge under ombygning. For-

holder man sig i programmet til emner og 

spørgsmål, relevant for målgruppen, må be-

rettigelsen siges at være velbegrundet. 

 

Det er målet at holde 6-7 lejre/stævner i 

løbet af 2 år:  

- Nytårslejr hvert år 

- Sportsweekend hvert år i okt/nov  

- MU Sommerlejr, når der ikke er Spejder-

sommerlejr  

- Forårsweekend i april/maj, muligvis kun 

når der ikke er Landspatruljekonkurrence 

for spejderne 

Som sagt er denne plan under udvikling, da 

den kvikke delegat vil se, der kun har været 

2 lejre i år, nemlig Sportsweekenden i no-

vember og Nytårslejren i nytåret. 

 

Sportsweekend 

Tidligere kaldt teenageweekend, nu sports-

weekend, har uanset navn lige stor succes. 

Genoptaget fra sidste år samlede sports-

weekenden på Lægården i år endnu flere 

deltagere, omkring 40. Der var bold, klat-

ring, spring og Wii-sports, og selvfølgelig 

gensyn med gamle venner. Tak til Strandby 

MU for initiativet igen i år. Skulle andre 

have lyst til at deltage i planlægningen, 

kontakt landslederne. 

 

Nytårslejr 

Lige som sportsweekenden, malkede Nyt-

årslejren sidste års succes. Med stort held. 

Stort set samme lederstab tog tråden op fra 

sidste år og gjorde optakten til det nye år til 

3 helt specielle, hyggelige og eksotiske dage 

på Solborgen. Med bowling, rundbold, nin-
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tendo, hygge, film, god mad og gensyn med 

gamle venner, blev Nytåret noget intimt og 

særligt for omkring 40 unge mennesker.   

 

Til sommer 

Metodist-lejren er blevet udskudt og del-

tagerbetalingen for unge under 25 på Meto-

distkirkens Årskonference er væk: MU 

crasher årskonferencen og udforsker Århus 

by og omgivelser på en lejr, hvor de unge 

larmer, når de voksne drikker kaffe, og ikke 

gider sidde stille til lange møder! 3. - 6. 

august 2008 i Århus Metodistkirke. 

 

Tak for arbejdsåret 2007. Vær beredt på det 

uforudsigelige og godt nyt-arbejds-år 2008! 

 

 

 

Andreas Morsbøl og Karen Ærenlund Brogaard 
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Regnskab 2007 

Indtægter 

DUF   880.000,00 

Renter   65.762,50 

§45 midler   27.985,00 

Kontingenter   20.225,00 

Indsamling til mission   10.971,25 

Lejre og stævner (note 1)   27.376,55 

Diverse   29.601,98 

   1.061.922,28 

 

Udgifter 

Ansatte + medarbejder relaterede udgifter (note 2)   390.948,33 

Styrelse og administration (note 3)   66.768,57 

Publikationer (note 4)   147.999,55 

Mission / støtte til inderbørn    18.722,00 

Revision   54.521,33 

Delegeretmøde + Årskonference   57.650,44 

Lederweekend / Knas   23.833,90 

Bevillinger (note 5)   97.789,90 

TUF   31.113,54 

Udlandsaktiviteter (note 6)   2.617,35 

Dåbsklub   16.000,00 

Diverse (note 7)   27.124,00 

   935.088,91 

Til fordeling mellem arbejdsgrenene (note 8)   376.621,24 

   1.311.710,15 

 

Resultat   -249.787,87 

 

Aktiver 

Foreningskontonr. 478 00 64949   9.664,69 

BG Invest (kursværdi ved anskaffelse)   1.079.678,76 

Aftale Indlån   1.075.000,00 

Giro kontonr. 701 4740   4.852,71 

Specielt anbragte: 

Præmieobligationer   200,00 

Kassebeholdning   0,00 

Udlæg   10.000,00 

Lån til Vejle (Virkefonden I)   42.066,09 

Lån til Farmen (Virkefonden II)   63.370,00 

Forudbetalinger   0,00 

Tilgodehavender   5.515,77 

Inventar   0,00 

   2.290.348,02 
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Passiver 

Egenkapital primo  2.407.791,23 

Årets resultat  -249.787,87 2.158.003,36 

Skyldig A-skat   5.863,00 

Skyldig AM- og SP-bidrag   1.801,00 

Skyldig ATP   886,34 

Skyldig diverse   40.294,32 

Hensat, revision 2005 & 2006   50.000,00 

Feriepengeforpligtelse   33.500,00 

   2.290.348,02 

 

Note 1 - Lejre og stævner 

Lederweekend, KNAS   4.800,00 

Delegeretmøde   22.576,55 

   27.376,55 

 

Note 2 - Ansatte + medarbejderrelaterede udgifter 

Uddannelseskonsulent   239.202,15 

Forretningsfører   71.172,84 

Materialekonsulent   15.000,00 

Medarbejder relaterede udgifter   65.573,34 

   390.948,33 

    

Note 3 - Styrelsen 

MU   0,00 

MS   0,00 

MB   0,00 

MM   0,00 

MBUF   66.768,57 

   66.768,57 

Note 4 - Publikationer 

Himmel & jord   145.934,55 

DM Guide   540,00 

Årbogen   1.525,00 

   147.999,55 

    

Note 5 - Bevillinger 

Koraktiviteter, Strandby    27.985,00 

MS Esbjerg, uddannelsesstøtte   3.600,00 

MB Svendborg, 20 års jubilæum   5.000,00 

MS Strandby, 60 års jubilæum   10.000,00 

Kefas, CD   35.000,00 

MM kordag, København   8.000,00 

MBUR Århus, aktivitetsting   8.204,90 

   97.789,90 
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Note 6 - Udlandsaktiviteter 

Kontingenter   0,00 

MS   2.617,35 

   2.617,35 

    

Note 7 - Diverse 

Forsikringer   18.974,00 

Kontingenter, DUF, DØF   8.150,00 

   27.124,00 

 

Note 8 - Fordelingen 

MU   51.970,38 

MS   235.475.86 

MB   49.402,96 

MM   39.772,04 

   376.621,24 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 
 

I det konferenceår, der er gået, har vi holdt 

to bestyrelsesmøder, hvoraf det ene blev ar-

rangeret som en arbejdsweekend. På sidst-

nævnte koncentrerede vi os næsten udeluk-

kende med det i Årbogen 2007 omtalte nor-

ske materiale. Vi har fået tilladelse fra Nor-

ge (RUSfri – Kristenfolkets Edruskapsråd) 

til henholdsvis, efter eget valg, at oversætte 

hele programmet eller dele af det, eller e-

ventuelt kun at bruge det som idegrundlag 

for udarbejdelse af en dansk udgave. Vort 

ønske er at udarbejde et materiale, der pri-

mært vil være egnet til brug i konfirmand-

undervisningen. Da programmet med DVD 

med videre vil have et ikke konfessionelt 

sigte, har vi valgt at forhøre os i folkekirke-

ligt regi om programmets egnethed. Derfor 

vil det i månederne op til årskonferencen 

være til gennemsyn og udtalelse hos hen-

holdsvis en sognepræst og biskop i Folke-

kirken. Med det signalerer vi, at muligheden 

for at andre kirker kan benytte materialet vil 

være til stede. 

Vi har udarbejdet en plan for forløbet, men 

er samtidig klar over, at det betyder hårdt 

arbejde med at få det hele på plads. Når 

projektbeskrivelsen er klar, tager vi fat på at 

søge fonde om økonomisk støtte, da beløbs-

rammen for projektet overstiger vor egen 

formåen. Her håber vi også på, at vor egen 

kirke vil være med i opgaven. Måske var det 

en idé for MBUF at være med i projektet. 

Vi er fortsat medlem af Alkoholpolitisk 

Landsråd (AL), hvor undertegnede er næst-

formand i bestyrelsen. Ligeledes er vi med i 

NordAN, som er et netværk af frivillige or-

ganisationer i Norden og Baltikum som ar-

bejder for en mindskning af forbruget og 

skaderne af alkohol og narkotika. Sidste år 

var den årlige konference og årsmøde hen-

lagt til Island. I år vil konferencen finde sted 

i Tallinn i Estland. Det var blandt andet på 

NordANs konference i Oslo vi fik kendskab 

til det norske materiale vi nu arbejder med. 

Men i begge ovennævnte organisationer 

henter vi megen inspiration og hjælp. Det er 

gennem AL vi sender Misbrugspolitisk Ma-

gasin gratis til vore menigheder og enkelt-

personer. 

Vore indtægtskilder har gennem de sidste 

par år blevet forringet. Vi modtager tilskud 

fra Tips og Lottepuljen for sygdomsbekæm-

pende organisationer, og har tillige mulig-

hed for at søge tilskud til projekter i A-for-

sikringsfonden. Fra sidstnævnte får vi intet 

tilskud i år, men håber på at kunne få tilskud 

til det ovenfor planlagte projekt næste år. 

Når vi læser Metodistkirkens Sociale Prin-

cipper, ser vi, at vor kirke er unik når det 

gælder udtalelser og stillingtagen til mis-

brugsproblemer og dets følger. Derfor har vi 

et kald og en opgave at bevare. Dette vil vi i 

Rådet for Folkesundhed bestræbe os på at 

efterkomme, når det gælder oplysning og 

vejledning. 

 

Knut Bjarne Jørgensen 
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Regnskab 2007 

Indtægt   

Renter  911,26  

Gebyrer i bank -15,00  

 896,26  

Tilskud   

Tips og lotto 12.204.40  

A-forsikringsfond 6.000,00  

Bispekontoret til temadage 8.043,14  

 27.143,80 27.143,80 

   

Udgifter   

Kontormateriale 895,70  

Porto og gebyrer 445,75  

Administration 2.500,00  

Bestyrelses- og udvalgsmøder 5.217.70  

Andre møder 5.984,50  

Diæter 179,25  

Rejser 3.924.80  

Internet 1.894,00  

Abonnementer, service 450,00  

Temadage 13.111,60  

Gaver 300,00  

Årbogen 1.525,00  

Diverse 841,69  

Revision 2.000,00  

Revisorassistance  vedr. tips og lotto 1.000,00  

Udgifter -40.269,99 -40.269,99 

Årets resultat  -13.126,19 

   

Status   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845 – 107013-6 52.293,69  

Formue ultimo 2007 52.293,69  

   

Formueforklaring   

Egenkapital primo 2007 65.419,88  

Årets resultat -13.126,19  

Balance 52.293,69  
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Kurér-Forlaget 

Kurér-Forlagets aktiviteter har været de 

samme som tidligere, bortset fra Salme-

bogen, som der har været et mindre salg i. 

 

Bogsalget ligger på ca. samme niveau, men 

sidste år var ekstra opgave med at skaffe de 

mange bøger fra U.S.A. til ”School of Con-

gregational Development. 

I år er der udkommet ”Bibelen på Hverdags-

dansk” og Bibelselskabets ”En ny aftale” 

disse kan købes gennem forlaget, men det 

har ikke været den store interesse. 

Vi er altid behjælpelig med at fremskaffe 

bøger efter ønske, men hvis det er enkelt-

stående ordre, er avancen ikke så stor, så det 

må overvejes at pålægge porto ved de stør-

ste takster. 

 

Himmel & Jord kan lige løbe rundt, men 

det skyldes bl.a. nedskæring udgivelsesan-

tallet. Forsendelsesporto er meget høj og 

steget igen i år, men vi håber det lige kan 

klares, da vi gerne vil undgå abonnements-

forhøjelse.  

Da MK er ophørt, vil deres tilskud bort-

falde, og vi har kontaktet de medlemmer, 

som ikke tidligere abonnerede på bladet om 

at blive abonnent. Samtidig forhandles med 

Missionsrådet om en anden løsning. 

 

Dagens Ord er stadig et stort problem, da 

der er alt for få abonnenter og samtidig et  

meget lille  tilskud fra ”The Upper Room” 

bl.a.  på grund af, at kursen er lav, og i år 

endnu lavere. 

Problemet har været forelagt Landsledelsen, 

da vi må overveje at stoppe udgivelsen. Dog 

har vi foreløbig fået lov til også at udgive i 

2010, da den danske udgave netop fylder 50 

år. 

Så skal det fortsætte er det abonnenter, der 

skal til. 

 

Administration  

De fælles udgifter har været lidt mindre end 

tidligere. Angående forsikring af bøgerne 

(Salmebøger, Historiebøger og Missionshis-

torie) som ligger i kirken i Århus vil der 

blive mulighed for at lageret blive lagt oven 

på den lokale menigheds indboforsikring, da 

denne model er meget billigere end en 

selvstændig forsikring. 

 

Dåbsklubben fungerer stadig, nu på 15. år 

og er nået over 300 børn, men det bliver 

dyrere at skaffe gaverne og portoen er også 

stiegende, men sålænge MBUF vil støtte 

dåbsklubben, fortsætter den.  

Alf Hansen 
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Regnskab 2007 

Salg af bøger    

Indtægter    

Varesalg   84.787,31 

    

Udgifter    

Varelager 1/1 119.335,45   

Salmebog 1/1 168.317,44   

Varekøb  57.511,29  

Importkøb  12.461,97  

Varelager 31/12 -121.127,57   

Salmebog 31/12 -164.812,80   

Varelagerforskydning  1.712,52  

Vareforbrug   71.685,78 

Bruttoavance bøger   13.101,53 

Porto, fragt, indpakning   - 5.568,50 

Resultat   7.533,03 

    

Himmel & Jord    

Indtægter    

Abonnementer  62.643,20  

Tilskud MBUF og MK  129.206,54 191.849,74 

    

Udgifter    

Trykning  89.933,25  

Layout  35.000,00  

Porto  56.812,63  

Redaktionsomkostninger  2.834,46  

Girokort / porto  3.000,00 - 187.580,34 

Resultat   4.269,40 

    

Dagens Ord    

Indtægter    

Abonnementer  43.658,66  

Tilskud, The Upper Room  13.626,70 57.285,36 

    

Udgifter    

Trykning  46.676,00  

Porto  19.275,16  

Redaktionsomkostninger  2.583,01  

Girokort / porto  1.000,00 - 69.534,17 

Resultat   - 12.248,81 
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Administration    

Udgifter    

Renter  69,73  

Kontor  9.434,32  

Årbogen  1.525,00  

Forsikring  1.693,00  

Afskrivning, PC administration  0,00 - 12.722,05 

Resultat   - 12.722,05 

    

Underskud   - 13.168,43 

    

Status pr. 31.12.2007 

Aktiver    

Likvide midler    

Kassebeholdning  - 270,56  

Checkkonto  4.620,95  

Girokonto  2.289,57 6.639,96 

Tilgodehavender    

Himmel & Jord  0,00  

Bogsalg/debitorer  7.650,83 7.650,83 

Forudbetalinger    

Udfordringen  548  

Dagens Ord nr. 1  8.836,00 9.384,00 

Varelager    

Varelager, Bogsalg   121.127,57 

Varelager, Salmebogen   164.812,80 

Varelager, Dåbsklubben   11.659,65 

Varelager, Gospel for gospelfolk   14.018,40 

   335.293,21 

    

Passiver    

Ekstern gæld    

Forudbetalt, Dagens Ord  48.200,00  

Kreditorer  12.213,55  

Skyldig redaktionsomk.   550,00  

Skyldig porto   9.417,00  

Skyldig moms  11.769,30 82.149,85 

Intern gæld    

Depot for Dåbsklubben   16.726,48 

Depot for Gospel for Gospelfolk   14.018,40 

Formue    

Formue 1/1 2007  235.566,91  

Underskud  -13.168,43 222.398,48 

   335.293,21 
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Metodisthistorisk Selskab 

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 
 

Gennem projekt Springbræt, har vi gennem 

6 måneder haft en medarbejder, Desire 

Dinesen, tilknyttet 15 timer om ugen i job-

træning. I den periode er alle bibliotekets 

bøger og det meste arkiv materiale blevet 

registreret elektronisk i en database. Desu-

den er alle fotos scannet ind og ligeledes re-

gistreret i database. Dermed håber vi at kun-

ne gøre bibliotekets og landsarkivets ma-

teriale langt mere tilgængeligt i fremtiden. 

 

Mængden af arkivmateriale, vi har modtaget 

fra menighederne, har gjort det nødvendigt 

at udvide kapaciteten i arkivet. Vi arbejder 

på at finde en løsning på dette. 

 

Da Metodistkirken i Danmark i 2009 kan 

fejre sit 150 års jubilæum agter vi at lave en 

udstilling om Metodistkirkens første år i 

Danmark. Vi overvejer desuden at udgive et 

jubilæumsskrift. Jubilæet er også en oplagt 

mulighed for at henlede opmærksomheden 

på bogen ”Den Danske Metodistkirkes Hi-

storie” fra 2000. 

 

Chr. Alsted 
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) 

År 2007 blev for mig et særligt år i forbin-

delse med det Økumeniske arbejde. I juni 

deltog jeg i World Day of Prayer Internatio-

nal i Toronto. Her var jeg sammen med 

kvinder fra 97 lande, og det blev en meget 

stor oplevelse. 

Bededagen afholdes ca. 55 steder i Dan-

mark, og i år på bededagen blev der indsam-

let 109.808 kr. som fordeles på projekter i 

Liberia (Den lutherske Kirke) og i Grønland 

(Apostolsk Kirke) desuden modtager vores 

Bededagspartner i Ukraine, Litauen og Ma-

lawi støtte hvert år. 

Temaet for Fællesskabets Dag var ”Mange 

lemmer, et legeme i Kristus”. Karin L. 

Christiansen fra Baptistkirken holdt er med-

rivende foredrag. Elisabeth Krarup de Me-

deiros fra Kirkernes Integrations Tjeneste 

(KIT), kunne også tryllebinde deltagerne. 

Pilgrimsvandring til byens kirker under le-

delse af Maria Bræstrup Aaskov, blev der 

udtrykt stor glæde over.  

 

Se mere på www.kvindebededag.dk 

 

Lene Bræstrup 

 

Det Danske Bibelselskab  

Bibelselskabets mest omtalte udgivelse i 

2007 har uden tvivl været Den Nye Aftale – 

Det Nye Testamente på nudansk. Den ud-

kom 16. november, og har vakt en del debat. 

Sproget er nudansk og bibelske begreber er 

derfor forsøgt gengivet med nudanske ord, 

således er ´salige’ blevet til ’heldige’. For-

målet er at nå mennesker helt uden kirkelig 

baggrund med Det Nye Testamentes bud-

skab. Udgivelsen skal således ses som et 

supplement til den autoriserede oversættel-

se. 

Midt i april blev Bibelselskabets nye hjem-

meside www.bibelselskabet.dk taget i brug. 

Den indeholder bl.a. en forbedret boghan-

del. 

Bibelselskabet er stadig meget aktiv med bi-

belarbejdet ude i verden. Det kræver natur-

ligvis penge, hvorfor Bibelselskabet altid 

har indsamlinger i gang, så mennesker, der 

ikke selv har mulighed for at købe en bibel, 

kan få en forærende. 

Der har været nyvalg til Bibelselskabets 

stiftsudvalg. I hvert stiftsudvalg sidder en 

person fra frikirkerne udpeget af Danske 

Kirkers Råd. Metodister repræsenterer fri-

kirkerne i to stifter nemlig Viborg Stift 

(Niels Urup Nielsen) og Århus Stift (Ove 

Sørensen). 

 

  

Ove S Sørensen 

 

Danske Kirkers Råd (DKR) 
 

Danske Kirkers Råd vokser sig stærkt som 

det bredeste og største økumeniske netværk 

herhjemme. Vi har i det seneste år styrket 

samarbejdet med pinsekirkerne, ligesom vi 
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har optaget en ny ortodoks menighed i Rå-

det. Fællesskabet i Mellemkirkeligt Ar-

bejdsforum er udvidet med Folkekirkens 

AIDS-tjeneste, Youth for Christ, Alpha-

Danmark, Vor Frue Kirke i København, 

Danmission og Herlev Fælleskirkelige Ud-

valg. DKR tæller dermed 14 kirkesamfund 

og 41 organisationer.  

 

Danske Kirkedage blev i 2007 afviklet med 

stor succes i Haderslev i Kristi Himmelfarts-

ferien, hvor omkring 1500 tilrejsende var 

med sammen med mange fra egnen. Det 

blev gennemført med et fint overskud, som 

er et godt grundlag for Danske Kirkedage, 

der i 2010 holdes i Viborg. Et af budska-

berne fra arrangørerne er, at der her ønskes 

en større involvering af frikirker. 

 

Der har været holdt tre Rådsmøder i en ryt-

me, hvor hvert møde begynder med et op-

læg til debat om fælles anliggender, hvoref-

ter det egentlige møde begynder. Ved det 

sidste møde var emnet migrationsmenighe-

der, hvorfra der deltog to ledere. 

 

Rådet har været aktivt i forbindelse med den 

nye forkynderlov. Stramningen af regerin-

gens politik over for mindretalskirkerne 

blev imødegået, og vi kan især takke Kirker-

nes Integrationstjeneste og Den katolske 

Kirke får aktiv påvirkning af lovgiverne.  

 

Rådet har drøftet det arbejde, som Arbejds-

gruppen Frihed og Lige Vilkår har præsen-

teret i en rapport, som omhandler centrale 

konflikt-potentielle emner mellem kirkerne. 

Det drejer sig blandt andet om civilregistre-

ring, SU-berettigelse og opkrævning af 

medlemskontingenter over skattebilletten. 

DKR er i drøftelse med relevante ministeri-

elle embedsmænd.  

 

DKR deltager i dialogen mellem kristne og 

muslimer med baggrund i en henvendelse til 

den kristne verden fra 138 muslimske ledere 

og lærde. Vort svar danner baggrund for en 

polemik i dagspressen med kredse i Fol-

kekirken. På sit møde i juni vil DKR søge 

afklaret spørgsmål, man måtte have som føl-

ge heraf. 

 

Metodistkirken er repræsenteret i Danske 

Kirkers Råd af Ole Birch og Henning Bjer-

no.  Rita Jørgensen er valgt som en af de 

fem repræsentanter fra Mellemkirkeligt Ar-

bejdsforum, der samler alle de kirkelige or-

ganisationer. Herfra er hun indvalgt i 

DKR’s forretningsudvalg. 

 

Ole Birch       Henning Bjerno 

 

Danske Kirkedage 
 

Danske Kirkedage 2007 var der sat store 

forventninger til. Alene flytningen af tids-

punktet til Kristi Himmelfarts-weekenden 

gjorde, at mange mente tilslutningen ville 

blive ringe. Men alle betænkeligheder blev 

gjort til skamme. Kirkedagene i Haderslev 

blev en god og minderig oplevelse for de 

mange deltagere. 

Stor er derfor forventningen til Kirkedagene 

i 2010 som skal holdes i Viborg fra 12.-16. 

maj. 

Der er nedsat en kirkedagsstyrelse som tæl-

ler 5 personer med sognepræst i Lemvig, 

Poul Erik Knudsen, som formand.  

Pastor Thomas Frank, Viborg er udpeget 

som sekretær for komiteen.  

Ved den festlige afslutningsgudstjeneste 

søndag den 20. maj overdrog komiteen bag 

Kirkedage 2007 arrangementet 2010 på 

symbolsk vis med et vintræ til baptistpræst 

Poul A. Beck og Kirkedagsbibelen til bis-

kop Karsten Nissen, Folkekirken.  
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På Internettet kan man se mere fra Danske 

Kirkedage 2007 på adressen: 

www.danskekirkedage.dk  

Nu da datoen er fastsat skal der lyde en op-

fordring til alle metodister, om at afsætte tid 

til deltagelse på Danske Kirkedage i Viborg 

2010, enten alle dagene eller kun ved en-

kelte arrangementer.  

Man bliver opmuntret, glad og styrket i sin 

tro i fællesskabet med kristne fra andre kir-

ker end sin egen. 

 

Knut Bjarne Jørgensen 

 

Evangelisk Alliance 
 

Evangelisk Alliance er mest kendt for bede-

ugen i januar, hvor mennesker samles til 

bøn på tværs af de sædvanlige kirkeskel. I 

2008 var temaet forfulgte kristne. 

 

Evangelisk Alliance arbejder med en bred 

vifte af studier og projekter og  vil i de kom-

mende år sætte fokus på frivillighed. De fri-

villige kirkelige organisationer er i dag un-

der pres, men samtidig er der organisationer, 

som ser tilstrømning af nye frivillige, fordi 

de tilsyneladende kan tiltrække og fastholde. 

Spørgsmålet er, hvordan vi som ledere i 

kirken og i de kirkelige organisationer kan 

blive mere opmærksomme på frivilligheds-

problematikken og finde måder, hvorpå vi 

kan tiltrække og fastholde vores frivillige?  

 

Oprettelse af ”Netværk for kristen tænk-

ning”, NKT - En imødegåelse af bl.a. den 

militante ateisme som forsøger at rejse sig i 

vor tid.  

 

Troen ud af det offentlige rum, modstillin-

ger mellem tro og fornuft, etiske udfor-

dringer m.m. kalder på os som kristne til at 

give et positivt bidrag, så den kristne tro og 

grundværdierne ikke drukner i den tiltagen-

de sekularisering.  

 

I foråret 2008 vil der blive gjort et forsøg på 

at etablere et sådant netværk. Et ekspert-

panel, website, nyhedsbrev og en årlig kon-

ference vil være nogle af ingredienserne i 

NKT. 

NKT ønsker i sammenhæng hermed at give 

ansigt til en reflekteret og nuanceret kristen-

tro gennem et målrettet forsøg på at påvirke 

samfundsdebatten og –livet på centrale om-

råder. NKT ønsker at skabe synlighed om 

kristne værdier og temaer i det offentlige 

rum. 

 

De foreløbige tanker blev fremlagt på re-

præsentantskabsmødet den 2. april. Tanken 

er at netværket kan etableres i maj-juni i år.  

Et uafhængigt netværk af kristne viden-

skabsfolk og akademikere, der ønsker at gi-

ve et systematisk og afbalanceret svar på 

spørgsmål og udfordringer rettet mod funda-

mentet for den kristne tro og indholdet af 

den kristne praksis. 

 

NKT skal ikke være tilknyttet en bestemt 

trosretning eller et bestemt trossamfund, po-

litisk parti, organisation eller institution. 

 

NKT afgrænses i sin forståelse af den krist-

ne tro af den protestantiske og katolske kir-

kes bekendelser. 

 

Willow Creek arbejdet er formelt organise-

ret under EA’s vinger. Willow Creek kom-

mer gennem sit landskontor i kontakt med 

mange kirker og antallet af abonnement-

kirker er stigende. Disse kirker modtager et 

månedligt nyhedsbrev med et link til en lyd-

fil med Defining Moments, som er et 

”radioprogram” hvor Willow Creek i Chica-

go deler ud af deres erfaringer om alt mel-
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lem himmel og jord.  Desuden deltager a-

bonnementkirkerne billigere i Willow 

Creeks kurser som f.eks. A2 og Global Lea-

dership Summit.   

 

Det er svært at opretholde en fornuftig øko-

nomi ved at drive Willow Creeks landskon-

tor i Danmark, så endnu engang må besty-

relsen ud i overvejelser om, hvordan arbej-

det kan gøres billigere.  

 

Næste Lausanne Konference holdes i okto-

ber 2010 i Cape Town. Metodistkirken i  

Danmark bør overveje om vi skal være en 

del af den danske delegation og hvem vi i 

givet fald skal sende.  

 

Thomas Risager 
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Eksekutivkomite 

og Biskopskomite 
 

1. Møder og valg af lederskab 

Centralkonferencens Eksekutiv- og Bis-

kopskomite har afholdt to ordinære møder i 

2007/2008. Begge møder blev afholdt i Oslo 

i Norge, i september 2007 i marts 2008. 

Lederskabet har afholdt fire telefonmøder. 

Følgende lederskab er valgt for kvadrienniet 

2005-2009: 

Formand: Biskop Øystein Olsen. 

Næstformand: Biskop Hans Växby. 

Næstformand i Eksekutivkomiteen og for-

mand for Biskopskomiteen: Per-Endre 

Bjǿrnevik 

Sekretær: Bimbi Ollberg. 

 

Der er medlemmer fra alle årskonferencer, 

provisionale årskonferencer og distrikts-

konferencer i Norden og Baltikum. Den rus-

siske årskonference har 2 medlemmer. An-

tallet af medlemmer i Eksekutivkomiteen 

blev diskuteret på Centralkonferencen og 

der vil til næste Centralkonference blive 

foreslået en omorganisering. 

Komiteen har siden marts 2006 arbejdet i 2 

arbejdsgrupper. 

 

2. Eksekutivkomiteen 

 

2.1 Økonomi 

Følgende regnskaber for Centralkonferen-

cens fonde er blevet godkendt, regnskabsaf-

slutning er taget til følge, og de ansvarlige 

personer er bevilget ansvarsfrihed:  

Biskopskassen, Moskva 2007 

Biskopskassen, Oslo 2007 

Centralkonferencekassen, Oslo 2007 

Centralkonferencekassen, Sverige 2007 

Areakassen 2007 

 

Eksekutivkomitteen har fortsat arbejdet med 

opgaven med bidrag fra årskonferencerne til 

biskopskassen. 

2.2 Uddelinger fra Centralkonferencens 

fonde 

Lederne vil distribuere uddelingerne til se-

minarierne. 

 

2.3 De baltiske præsters Lønsystem 

Centralkonferencen i Moskav enedes om, at 

påbegynde et arbejde vedrørende den øko-

nomiske situation for præsterne i Baltikum. 

De baltiske præsters Lønsystem blev intro-

duceret for årskonferencerne i de nordiske 

lande 2006 og årskonferencerne blev udfor-

dret til at opbygge relationer og venskaber, 

hvilket også inkluderer økonomisk støtte. 

Årskonferencerne i de nordiske lande blev 

ligeledes udfordret til at budgettere med en 

ekstra præsteløn, der kunne sendes til de 

baltiske præsters Lønsystem. 

Landsledelserne og de enkelte menigheder 

blev opfordret til at bidrag til fonden. For at 

skabe tættere forbindelser, opfordres de lo-

kale menigheder til at skabe venskabs-

aftaler. 

En PowerPoint præsentation og 2 brochurer 

er udarbejdet til dette formål af Oslo-kon-

toret og præsenteret for årskonferencerne i 

2006 og 2007. 

 

2.4 Rapporter 

Eksekutivkomiteen har modtaget rapporter 

fra Centralkonferencens Råd, fra repræsen-

tanterne i Generalkonferencens forskellige 

råd - som sidder der for Den Nordeuro-

pæiske Centralkonference - og fra repræ-

sentantanterne i World Methodist Councils 

eksekutivkomite, World Evangelism, Africa 

University, European Commission on Mis-

sion (ECOM), European Methodist Council 

(EMC), Fund mission in Europe, the 

Conference of European Churches (CEC) 

og the Community of Protestant Churches in 

Europe (CPCE). 
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2.5 Kontakt med landledelserne 

Referaterne fra møderne i Eksekutivkomi-

teen og Biskopskomiteen sendes til Lands-

ledelserne i de forskellige lande og udgives 

på www.umc-northerneurope.org. Der har 

ikke været møder mellem lederne i Lands-

ledelserne i perioden. 

 

2.6 Centralkonferencen 

Komiteen har arbejdet med opfølgning på 

beslutningerne truffet på Centralkonferen-

cen i Moskva i 2005. Et udvalg arbejder 

med organiseringen af Centralkonferencen 

mellem sessionerne og vil præsentere en 

rapport til Centralkonferencen. Planlæg-

ningen af Centralkonferencen i Strandby, 

Denmark den 18. - 22. februar 2009 er 

igang. Temaet for Centralkonferencen vil 

blive ”At tjene nutiden”. 

Eksekutivkomiteen har drøftet nominerings-

proceduren for valg af ny biskop 2009. 

Den russiske årskonferencen har indsendt et 

forslag til Generalkonferencen i 2008 om at 

blive en provisorisk Centralkonference. 

Den svenske årskonference er i proces med 

Missionsforbundet og Baptistkirken i Sveri-

ge om at skabe et ny økumenisk kirkesam-

fund. Eksekutivkomiteen har fortløbende 

fulgt denne proces og der vil blive præsente-

ret en rapport til Centralkonferencen i 

Strandby. 

 

3. Biskopskomiteen 

Biskopskomiteen har de samme medlemmer 

som Eksekutivkomiteen. Per-Endre Bjǿrne-

vik er formand for Biskopskomiteen. 

 

3.1 Den årlige konsultation med biskop-

perne 

 

3.1.1.  Biskop Hans Växby 

Biskop Hans Växby præsenterede sin per-

sonlige rapport på mødet i marts 2008 og 

Biskopskomiteen havde sit årlige møde med 

ham (Se BoD §635:3).  

 

3.1.2.  Biskop Øystein Olsen 

Biskop Øystein Olsen præsenterede sin 

personlige rapport på mødet i marts 2008 og 

Biskopskomiteen havde sit årlige møde med 

ham (Se BoD §635:3). 

 

Øystein Olsen,  Hans Växby Per-Endre Bjǿrnevik, 

Formand for   Næstformand for Formand for 

Eksekutivkomiteen  Eksekutivkomiteen Biskopskomiteen  
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Petitions to the Central Conference  

The United Methodist Church Northern 

Europe Central Conference will meet in 

Strandby, Denmark, February 19-22, 2009. 

 

All members, groups of members, 

disciplinary entities, and organizations of 

The United Methodist Church in Northern 

Europe have the right to submit petitions to 

the Central Conference.  

 

Deadline for petitions is: November 15, 

2008. 

 

All petitions must be submitted digitally: by 

e-mail or CD to:  

biskop@umc-northerneurope.org 

 

The Episcopal office 

P.O. Box 2689, St. Hanshaugen 

N-0131 Oslo 

Norway 

 

Petitions will be included in the pre-

conference material, which will be sent the 

delegates and published at the web site 

(www.umc-northerneurope.org) December 

1, 2008. 

 

 

 

mailto:biskop@umc-northerneurope.org
http://www.umc-northerneurope.org/
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Nomination and election of bishop in 2009  

1. Book of Discipline Provisions 

The NEBOD 2005 has the following 

procedures concerning nomination and 

election of bishops: 

 

§406. Election and Consecration of 

Bishops—1. Nomination—An annual 

conference, in the session immediately prior 

to the next regular session of the 

jurisdictional or central conference, may 

name one or more nominees for episcopal 

election. Balloting at jurisdictional and 

central conferences shall not be limited to 

nominees of annual conferences nor shall 

any jurisdictional or central conference 

delegate be bound to vote for any specific 

nominee. Each jurisdictional or central 

conference shall develop appropriate 

procedures for furnishing information about 

nominees from annual conferences. This 

shall be done at least two weeks prior to the 

first day of the jurisdictional or central 

conference. Similar procedures shall be 

developed for persons nominated by ballot 

who receive ten votes, or 5 percent of the 

valid votes cast, and the information shall be 

made available to the delegates at the site of 

the conference. 

2. Process—a) Jurisdictional and central 

conference delegates, in electing bishops, 

shall give due consideration to the 

inclusiveness of The United Methodist 

Church with respect to sex, race, and 

national origin. In addition, consideration 

shall be given to the nature of 

superintendency as described in §§401-402. 

b) The jurisdictional and central conferences 

are authorized to fix the percentage of votes 

necessary to elect a bishop. It is 

recommended that at least 60 percent of 

those present and voting be necessary to 

elect. 

c) Consecration of bishops may take place at 

the session of the conference at which 

election occurs or at a place and time 

designated by the conference. The 

consecration service may include bishops 

from other jurisdictional and central 

conferences. It is strongly urged that the 

consecration service also include 

representatives from other Christian 

communions (see §§124, 427.2, 1901). 

 

543. Powers and Duties— 

2. A central conference, when authorized by 

a specific enabling act of the General 

Conference, may elect one or more bishops 

from among the traveling elders of The 

United Methodist Church. The number of 

bishops to be elected by each central 

conference shall be determined from time to 

time by the General Conference. 

3. When a central conference shall have 

been authorized to elect bishops, such 

elections shall be conducted under the same 

general procedure as prevails in the 

jurisdictional conferences for the election of 

bishops. A central conference shall have 

power to fix the tenure of bishops elected by 

the said central conference.  

 

2. Nomination and Election Guidelines 

The Northern Europe Central Conference is 

composed of two episcopal areas: Nordic 

and Baltic Area and Eurasia Area. When the 

Northern Europe Central Conference meets 

in Strandby, Denmark on February 18-22, 

2009, there will be election of a new bishop 

for the Nordic and Baltic Area. 

 

All members, groups of members, 

disciplinary entities, and organizations of 

The United Methodist Church in Northern 

Europe can place a nomination to the 

election after reception of consent of the 

nominee. All nominations shall be made in 

writing to the Central Conference 

Committee on Episcopacy, c/o Per-Endre 

Bjørnevik, Kaprifolveien 34, N-4022 
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Stavanger, Norway, e-mail per-

endre.bjornevik@lyse.net 

 

All ordained Elders in full membership with 

a United Methodist annual conference and 

in active service are eligible to the 

episcopacy. Bishop Øystein Olsen has 

served since 2001. He is eligible for an 

additional foour-year period, but has 

informed the Committee on Episcopacy that 

he will not accept nomination. 

 

All nominations, when submitted to the 

Central Conference Committee on 

Episcopacy, shall be accompanied by a 

presentation of the candidate in writing – 

half a page A4 (500 words, 30 lines). The 

chairperson of the Committee must approve 

the presentation before further distribution. 

The nominees will be presented in press 

release together with pictures sent out from 

the Bishop’s office in Oslo. 

 

Nominations including presentations 

submitted before 1st of December 2008 will 

be included in the pre-conference material. 

The Northern Europe United Methodist 

magazines will follow the nomination 

process on their own initiative from a 

journalistic perspective. Both nominators 

and nominees can make themselves 

available for additional information.  

3. At the Central Conference  

Nominators, in cooperation with the Central 

Conference Committee on Episcopacy, shall 

make it possible for the nominees to be 

present at the central conference. A public 

hearing will be held at the Central 

Conference. Nomination will be closed after 

the first ballot at the Central Conference. 

Debate and election speeches are allowed 

until nomination is closed. 

 

Election 

 Election takes place in a session set by 

the central conference by written ballots.  

 Bishop Rosemarie Wenner presides at 

the election 

 Persons assigned by the conference will 

count the votes.  

 The ballot is secret and personal. 

Delegates cannot be bound to vote for 

any specific nominee.  

 Two thirds of given and valid votes are 

necessary to elect a bishop. 

 

4. Consecration and assuming of office 

The new bishop will be consecrated in the 

Sunday Worship Service at the Central 

Conference. The date for assuming of the 

office is May 1, 2009. 

  

 

   



 
 90 

Biskopkassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2007 2006 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2007: 100 NOK = 93,51 DKK)  

 

Inntekter 

Tilskudd fra GCFA   1.165.400 1.146.810 

Tilskudd fra Danmark   88.973 101.677 

Tilskudd fra Finland F   35.954 51.910 

Tilskudd fra Finland S   37.693 36.614 

Tilskudd fra Norge   348.000 430.000 

Tilskudd fra Sverige   162.128 136.000 

Andre inntekter   55.498 50.409 

Sum inntekter  1.893.646 1.953.421  

 

Kostnader 

Lønninger   1.291.060 1.253.269 

Sosiale kostnader   84.015 78.745 

Reisekostnader   1.797 11.041 

Revisjon og regnskapsbistand   111.735 94.493 

Kurs   7.037 5.665 

Husleie   105.000 109.125 

Telefon   81.504 82.519 

Bankgebyrer   4.334 3.788 

Kontorrekvisita  14.091 9.782 

Kontorinventar   13.532 0 

Andre kostnader   116.156 105.382 

Sum kostnader  1.830.261 1.753.839 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   24.986 13.174 

Rentekostnader   -355 0 

Sum finansielle poster   24.631 13.174 

 

 

Årets resultat  88.015 212.755 

  

Overføringer og disponeringer 

Overført fra annen egenkapital  88.015 212.755 

Sum overføringer og disponeringer  88.015 212.755 
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Balanse pr. 31.12  2007 2006 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   616.976 507.004 

Andre kortsiktige fordringer   14.814 77.751 

Sum fordringer  631.790 584.755 

 

Bankinnskudd og kontanter   658.849 609.875 

    

Sum omløpsmidler   1.290.639 1.194.630 

 

Sum eiendeler   1.290.639 1.194.630 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Reservefond  306.492 218.477 

Reservert for bosted  571.928 571.928 

Sum egenkapital   878.421 790.405 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  54.248 12.964 

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift   106.182 93.833 

Feriepenger   117.620 116.842 

Annen kortsiktig gjeld  134.169 180.585 

Sum kortsiktig gjeld   412.219 404.225 

 

Sum gjeld   412.219 404.225 

 

Sum egenkapital og gjeld   1.290.639 1.194.630 
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Areakassen 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2007 2006 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2007 100 NOK = 93,51 DKK)  

 

Inntekter 

Latvia   190.037 155.370 

Litauen  0 500 

Danmark  90.571 38.403 

Narkotika-arbeid   0 609.255 

Baltiske støttekassen   335.419 211.327 

Andre inntekter   0 3.650 

Sum inntekter   616.027 1.018.504 

  

Kostnader 

Latvia   190.029 178.590 

Litauen  0 13.311 

Danmark  102.517 55.941         

Narkotika-arbeid   152.914 397.581 

Baltiske støttekassen   246.638 85.950 

Administrasjon   623 4.121 

Sum kostnader   692.720 735.493 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter  42.228 20.833 

Sum finansielle poster   42.228 20.833 

 

Årets resultat  -34.465 303.844 

  

Overføringer og disponeringer 

Overføring til annen egenkapital   -34.465 303.844 

Sum overføringer og disponeringer   -34.465 303.844 
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Balanse pr. 31.12  2007 2006 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Finansielle anleggsmidler 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Andre fordringer  2.650 65.692 

 

Bankinnskudd og kontanter  1.042.708 998.479 

    

Sum omløpsmidler  1.045.358 1.064.171 

 

Sum eiendeler   1.045.358 1.064.171 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Estland 

Tallinn   2.650 2.650 

Pärnu   1.745 1.745 

Sum Estland   4.395 4.395 

Latvia   30.591 30.583 

Danmark   19.380 31.325 

Norge  1.343 1.343 

Narkotika-arbeid   357.196 510.110 

Baltiske støttekassen   463.350 374.569 

Litteratur   22.445 22.445 

Annen egenkapital   99.006 57.401 

Sum annen egenkapital   993.311 1.027.776 

Sum egenkapital   997.706 1.032.171 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld   47.652 32.000 

 

Sum gjeld  47.652 32.000 

    

Sum egenkapital og gjeld   1.045.358 1.064.171 



 
 94 

Centralkonferencekassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2007 2006 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2007: 100 NOK = 93,51 DKK)  

 

Inntekter 

Finland F   10.786 16.616 

Finland S   11.709 16.616 

Danmark   26.547 33.232 

Norge   118.505 49.847 

Sverige   38.839 49.847 

Russland   12.964 25.563 

Estland   1.160 6.391 

Litauen   1.888 3.195 

Latvia   2.667 3.195 

Sum inntekter   225.066 204.502 

Kostnader 

Eksekutivkomitéen   74.641 83.423 

World Methodist Council   12.308 21.784 

Europarådet   38.713 37.713 

Andre kostnader   586 55.607 

Council of European Churches   5.286 5.336 

Tap på fordringer  2.000 20.575 

Sum kostnader   113.534 224.438 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   15.562 7.448 

Sum finansielle poster   15.562 7.448 

 

Årets resultat, fond  107.094 -12.489 

 

  

Årets resultat  107.094 -12.489 

 

Overføringer og disponeringer 

Overføring til (fra) annen egenkapital  107.094 12.489 

Sum overføringer og disponeringer   107.094 12.489 
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Balanse pr. 31.12  2007 2006  

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   148.343 165.288 

  

Bankinnskudd og kontanter  450.785 290.845 

  

Sum omløpsmidler  599.128 456.133 

  

Sum eiendeler  599.128 456.133 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Egenkapital, fond  528.828 421.734 

Egenkapital, Kirkeordningen   782 782 

  

Sum egenkapital   529.610 422.516 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld  69.518 33.617 

 

Sum gjeld   69.518 33.617 

 

Sum egenkapital og gjeld   599.128 456.133 

 



 
 96 

Fondskassen, Sverige 

Resultatregnskap 01.01 - 31.12  2007 2006 

(beløp I SEK, kurs 31/12 2007: 100 SEK = 78,92 DKK)  

 

Inntekter 

Utbytte  79.886 83.923 

Renteinntekter   2.699 589 

Sum inntekter   82.584 84.512 

 

Kostnader 

Forvaltningskostnader  5.465 5.358 

Andre kostnader   0 36.482 

Sum kostnader   5.465 41.840 

Årets resultat  77.119 42.672 

  

Overføringer og disponeringer 

Overført til annen egenkapital  77.119 42.672 

Sum overføringer og disponeringer  77.119 42.672 
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Balanse pr 31.12   2007 2006 

(beløp i svenske kroner)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Aksjer og andeler  2.282.821 2.282.821 

Sum anleggsmidler  2.282.821 2.282.821 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Banksinnskudd   169.608 92.488 

Sum omløpsmidler   169.608 92.488 

Sum eiendeler  2.452.429 2.375.309 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Bunden egenkapital 

Madsen's fond  859.036 853.784 

Wahlström's fond  73.749 73.191 

Odd Hagen's fond  462.886 460.984 

Sum bunden egenkapital  1.395.671 1.387.959 

Fri egenkapital959 

Madsen's fond  672.382 672.382 

Wahlströms fond   71.458 71.458 

Odd Hagen's fond   243.509 243.509 

Annen egenkapital  69.407 0 

Sum fri egenkapital   1.056.757 987.349 

Sum egenkapital  2.452.428 2.375.309 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld  0 0 

Sum egenkapital og gjeld  2.452.428 2.375.309 
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Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium - Överås 
 

En historisk tidsepoke 

Den viktigste hendelsen i året som gikk var 

at etter en inngående prosess har Överås gått 

sammen med Teologiska Högskolan, Stock-

holm (THS).  I august 2006  ble det avholdt 

et seminarium på Överås om akademisk 

teologisk utdannelse og de utfordringer som 

pastors- og presteutdannelsen står overfor. 

Deltakere var presidiene i Metodistkyrkan, 

Svenska Baptistsamfundet og Svenska 

Missionskyrkan, samt representanter fra 

Teologiska Högskolan, Stockholm og 

Överås.  

Senere fulgte et felles møte med de tre pre-

sidiene der det ble samtalt om Metodist-

kyrkans interesse og mulighet for å gå inn 

som huvudman i THS. Baptistsamfundets 

og Missionskyrkans representanter ga tyde-

lig uttrykk for at de var interessert i et 

utvidet samarbeid i THS, ettersom en felles 

pastorsutdannelse også kan betraktes som et 

pluss på lokalplanet, der mange forsam-

linger lever sammen i ulike ekumeniske 

konstellasjoner. En bredere base for THS 

kan også innebære teologisk stimulanse og 

økonomisk forsterkning.   

 

En arbeidsgruppe med Göran Alm og Inge-

mar Nordieng som Metodistkyrkans repre-

senter har fra høsten 2006 av forberedt vår 

deltakelse som huvudman i THS. De har og-

så vært med på å utarbeide nye statutter, nytt 

oppdragsdokument og en ny avtale mellom 

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptist-

samfundet och Svenska Missionskyrkan. 

 

Vid THS´ årsmøte den 31 mars 2008 ble 

Metodistkyrkan hilst velkommen som ny 

huvudman. Dette innebærer at utdannelsen 

av pastorer, som har foregått på Överås 

siden 1924, er overført til THS fra skoleåret 

2008/09. Selv om dette først og fremst berø-

rer Sveriges del av Metodistkyrkans nordi-

ske pastorsutdannelse, finnes det muligheter 

til fortsatt nordisk metodistisk samarbeid 

også på THS.   

 

Høstterminen 2007 

Høstterminen var intensiv og velfungerende. 

Studiemiljøet var inspirerende og bar ikke 

preg av at det er siste år med klasseunder-

visning. Lærere i tillegg til rektor (40 % un-

dervisning) har vært: Ingrid Svensson (40 % 

stilling) og Tord Ireblad (timelærer, 70 ti-

mer). Studentenes oppslutning har vært til-

fredsstillende.  

 

Vårterminen 2008    

Vårterminen 2008 begynte godt. Den avslut-

tende studietermin har færre undervisnings-

timer. Det betyr at de fleste uker er det un-

dervisning to dager, og i noen uker kun un-

dervisning en enkelt dag. Ingrid Svensson 

(35 % stilling) og rektor (40 % undervis-

ning) ivaretok all undervisning og veiled-

ning. I gruppen av Master-studerende har fi-

re studenter avsluttet sine studier.  

28 -  31 mai 2008 var intensive studiedager, 

hvor åtte Bachelor-studenter og fire Master-

studenter fremla sine eksamensoppgaver. To 

lokalpastorer avsluttet sitt fjerde og siste 

studieår og begynner på sine avslutnings-

projekt. To oppgraderings-studenter til Ba-

chelor deltok i studiedagene.  

 

D.Min. program 

I samarbeid med Wesley Theological Se-

minary, Washington, tilbys et nytt Doctor of 

Ministry- program i 2009. Studieprogram-

met omfatter fire intensive dobbelte studieu-

ker over tre år, herav den første og den siste 

i Washington, den andre i Reutlingen, mens 

den tredje er ikke plassert ennå. Studiestart 

er i mai 2009. Krav for opptak på studiet er 

Master of Divinity eller tilsvarende utdan-

nelse, samt fem års tjeneste i kirken.  
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e-Academy 

De metodistiske teologiske seminarier i Eu-

ropa - UMTSE (United Methodist 

Theological Seminaries Europe) - har 

sammen med GBHEM og de europeiske 

biskoper initiert utviklingen av et e-learning 

program i metodistisk teologi over Internet. 

Under navnet e-Academy tilbys de første 

kurs høsten 2008 på engelsk og tysk. Det er 

planlagt seks kurs, henholdsvis to kurs i 

metodismens historie, to kurs i 

Metodistkirkens lære og to kurs i Metodist 

ekklesiologi (Kirkens liv og funksjon).  

e-Academy er etablert for å gi undervisning 

til studenter som ikke har mulighet for å stu-

dere ved en metodistteologisk utdannelses-

institusjon.  

Roar Fotland og Jørgen Thaarup har ansvar 

for undervisningen i Methodist Doctrinal på 

engelsk, som blir tilbudt våren 2009.   

 

Kontakt med THS 

Rektor har hatt kontakt med THS’s rektor 

om de studenter som ikke blir ferdige ved 

utgangen av vårterminen 2008. Det er enig-

het om at det enkleste vil være at studentene 

kan gjøre utdannelsen ferdig i Överås-syste-

met, da det er så lite som gjenstår. 

 

Fremtidsperspektiv for Överås 

Det er nå en realitet at nye studenter på Ba-

chelor utdannelsen henhenvises til THS, 

som heretter ivaretar Metodistkyrkan i Sve-

riges presteutdannelse. Metodistkirkens Te-

ologiske Seminarium, Överås, vil likevel 

forsatt eksistere, med følgende oppgaver:  

1) Veiledning af Bachelor-studenter og 

Master-studenter.  

2) Lokalpastor-kurs: Hvert år en ukes kurs i 

mai  

 

Personale 

Styret vedtok på sitt vårmøte 2008 at rektor 

(50% i 2008) og  Studierektor (35% i 2008) 

ble ansatt i nåværende stillinger for vårter-

minen 2008, deretter i  0% stilling, men med 

timehonorar og reisegodtgjørelse i nåværen-

de form frem til 2010. Bibliotekar og 

administrator oppsies i nåværende stilling 

og ansettes i ny stilling, definert og 

utarbeidet af Prosjektgruppen for Det Nye 

Överås. Øvrig personale er det også Pro-

sjektgruppen som fatter beslutning om. 

 

Skjæringsdatoer 

Videre ble det bestemt at Styret for Det Teo-

logiske Seminarium, Överås har det fulle 

ansvar for alle aktiviteter frem til 31. mai 

2008. Deretter overdras alt ansvar for virk-

somhet og forvaltning av eiendom, samt å 

utvikle og drive nye aktiviteter i eiendom-

men Överås, til Prosjektgruppen for Det Ny-

e Överås. Styret vil i fremtiden omdannes til 

et representantskap, et årsmøte, som samles 

en gang årlig med følgende agenda: 

- godkjenne regnskaper og revisjon 

- fastsette budsjett 

- motta rapport fra Projektgruppens aktivi-

ter, som videresendes til Årskonferensene 

- tildele Projektgruppen fornyet fullmakt til 

å drive Det Nye Överås.   

Ved Årskonferansen i 2009 vil det bli lagt 

frem forslag til reviderte statutter, med ut-

gangspunkt i den endringen i organisasjonen 

som nå påbegynnes.Det vil også foreligge 

utkast til ny kontrakt om eierforholdet 

mellom de fire årskonferansene som 

sammen står som eiere av Överås. 

 

Øvrige oppgaver for rektor og studie-

rektor  

- Studiereise til USA for THS-ledelse og 

Kirkeledelsen i MK, SB og SMK, 7 - 14 

april 2008.  

Hensikten var å knytte forbindelse mellem 

THS og kirkesamfunnene som eier THS, 

samt UMC’s  teologiske institusjoner i 

USA. (Atlanta, Nashville, GBHEM, Van-

derbilt, Washington, GBCS). Rektor organi-

serte turen og deltok som reiseleder. 

 

Øystein Olsen, Biskop og formand 
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 Regnskab 

I svenske 1000-kroner (kurs 31/12 2007: 100 SEK = 78,92 DKK) 

 

Budget-08 

Fastigheten  

Budget-08 

Seminariet 

Utfall-07 

 

Budget-07 

 

Intäkter     

Bidrag SST  100 194 194 

Kollekt, anslag, gåvor   1 10 

Administration- kursavg.  5 18 15 

Bidrag Årskonferenser  1128 1128 1129 

Intäkter för tjänst, lönebid.  40 61 35 

Övriga intäkter 50 10 14 5 

Bidrag SKY  300 300 300 

Matintäkter  10 23 10 

Försåld litteratur, kop.  3 7 2 

Hyror 775  409 350 

SUMMA INTÄ 825 1596 2155 2050 

Kostnader     

Mat, fika                    3 15 19 20 

El och gas 75  112 65 

Värme och bränsle 125  84 250 

Vatten och avlopp 30  23 30 

Renhållning 55  44 35 

Fastigh., förbrukn, hyra inv.                200 30 425 140 

Sotning 5  2 6 

Kontorsmaterial, annonser mm  32 28 32 

Försäkringar 70  69 68 

Telefon och datakommunik  20 18 20 

Porto  4 3 4 

Bank och postgirokostnader 1 5 5 5 

Hyrekostnader  200   

Elevsoc. åtgärder, examen  3 2 10 

Bibliotek  3 6 10 

Övriga kostnader                   5 25 43 20 

Nordiska Seminaiestyr  4 3 10 

Löner inkl soc avg o pension               255 775 1118 1119 

Resekostnader, reseersättn. 26 34 98 115 

Grupplivförsäkring   7 7 6 

Övriga pers.kost, fortbild  15 37 25 

Räntekostnader, ccheckkredit 89  42 35 

Revisionsarvoden 15 15                25 25 

Teol.sem.utb. 2009 och 2010                50   

Årets resultat            - 129   375 -58  

SUMMA KOSTNADER                825 1601 2155 2050 
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

Foreningen 

Efter godkendelse på Årskonferencen 2007 

fusionerede Betaniaforeningen og Marie-

lundfonden med Betaniaforeningen som den 

fortsættende fond. Betaniaforeningen har 

nedsat et udvalg for at undersøge mulighe-

derne for at ombygge hovedbygningen på 

Marielund. Der er blevet udarbejdet tre for-

skellige indretningsforslag alle med henblik 

på at indrette ældrevenlige boliger. Ingen af 

forslagene har været økonomisk rentable, 

hvorfor bestyrelsen i øjeblikket undersøger 

muligheden for at afhænde huset enten til 

Marielund ældreboliger eller ved et egent-

ligt salg. 

Betaniaforeningen er glad for fortsat at støt-

te studier ved diakoni- og sjælesorgsuddan-

nelsen ved Kolonien Filadelfia . Foreningen 

har også ydet støtte til socialt arbejde i Let-

land samt socialt arbejde anvist af Metodist-

kirken i Danmark. 

 

Betaniahjemmet i Århus 

Vi  har afholdt en høring, for at få så mange 

ideer som muligt inden det endelige formål 

for hjemmet bliver fastlagt. 

Foreningen har dog samtidig fået en hen-

vendelse fra endnu et Selvejende Plejehjem 

om leje af Betania, mens dette plejehjem 

bliver ombygget. Bestyrelsen har valgt at 

indgå en lejeaftale på to år, hvor vi i mod-

sætning til tidligere får en rimelig husleje, 

således at vi kan begynde at renovere de de-

le af huset, som vi forventer fremover for-

trinsvis skal anvendes til andet formål end 

beboelse, da disse ligger i gadeniveau, og 

derfor ikke er egnede til beboelse.  Samtidig 

har vi fået mulighed for at den lokale me-

nighed kan låne lokaler til de arrangemen-

ter, som ikke kan rummes i kirkebygningen. 

Derudover disponerer vi over det meste af 

kælderen, som bruges til Letlandsprojektet 

og til et par gæsteværelser. 

Bestyrelsen mener stadig at den bedste an-

vendelse af bygningen vil være at indrette et 

kombineret handicap- og ungdomskollegi-

um, da dette vil give den bedste synergi ef-

fekt for kirken, samtidig med at det kun 

kræver få ansatte, som vi bedre kan hente 

fra egne rækker.                                              

Bestyrelsen ser gerne, at der til hjemmet 

knyttes en social- og familierådgivning. 

  

Betaniahjemmet på Frederiksberg: 

Året 2007 var præget af megen langtids-

sygdom hos personalet, vores sygestatistik 

ser ellers fin ud. Men sygefravær koster 

penge, og derfor er vi kommet ud af året 

med et underskud. På trods af disse besvær-

ligheder, har ledelsen formået i fællesskab 

med personalet at holde fanen og arbejds-

glæden højt til gavn for beboernes trivsel og 

livsglæde.                                                       

Vi er det plejehjem på Frederiksberg med 

længst venteliste, der er dejligt. 

Vi har en helt fantastisk personalestab, som 

yder en stor del af sig selv. Det giver glæde 

og sammenhæng i hverdagen. Den glæde 

smitter så meget, at det ikke har været svært 

at få veluddannet personale. 

I årets løb har vi også sat mange projekter i 

gang blandt andet et musikterapiprojekt og 

frivillighedsprojekt du kan læse mere om på 

www.betaniahjemmet.dk                               

Den 15. juli 2007 blev bestyrelsen ramt af 

den store sorg at miste formand Thomas 

Hjorth, Thomas var en aktiv medspiller, fri-

villig medarbejder og Thomas satte alt ind 

på at beboere og personale skulle have det 

så godt som muligt.  Ære være Thomas 

Hjorth`s minde. 

Her i foråret 2008 er Betaniahjemmet blevet 

udvalgt til en fin pris som et veldrevet pleje-

hjem. Der er Frederiksberg Fonden, der har 

udvalgt os. Med prisen følger en check på 

100.000 kr., en prisfest og en stor fest for 

beboerne her på plejehjemmet. 

 

Ove Sørensen 
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Regnskab 2007 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 3.856.166 

Finansielle indtægter 117.972 

 3.974.138 

Udgifter  

Ejendomsudgifter 939.931 

Finansielle udgifter 792.387 

Projekteringsarbejde vedrørende ombygning Århus 94.943 

Andre driftsomkostninger 102.825 

 1.930.086 

Årets overskud 2.044.052 

 3.974.138 

  

Aktiver, bundne  

Ejendomme (Fr.berg 55.000.000, Århus 22.300.000, Marielund 2.250.000) 79.550.000 

Obligationer og investeringsforeningsbeviser 1.595.506 

Aktier (Danske Bank, 400 stk.) 79.816 

Aktiver, disponible  

Periodiserede renter og andre tilgodehavender 6.680 

Likvide beholdninger 1.239.584 

 82.471.586 

  

Passiver  

Fondskapital (heraf disponibel 1.474.934) 68.840.778 

Prioritetsgæld 13.114.898 

Kortfristet gæld 89.014 

Hensat til vedligeholdelse 426.896 

 82.471.586 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital) 1.880.015 

Årets uddelinger, øvrige  

Metodistkirken i Danmark,  Forsendelsesomk. Til Letland 6.490 

Metodistkirken i Danmark, socialt arbejde i Letland, Camp Lesley 4.928 

Tilskud til diakoni- og sjælesorgsuddannelsen 38.500 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 50.000 

 1.979.933 
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus 

Resultatopgørelse   

Renteindtægter, bank  3.164 

Landskassen vedrørende repr.bilag + div. vedligeh.  5.000 

Advokat  0 

Porto + kontorartikler  - 685 

Repræsentation, bestyrelsen  - 210 

Rejseudgifter, bestyrelsen  0 

Mødeudgifter   - 1.059 

Gebyrer, bank  - 220 

  5.990 

   

Specifikation af bygningsudgifter   

Reparation og vedligeholdelse  - 16.552 

Køkkeninventar m.v.  - 26.670 

  - 43.222 

   

Årets resultat  - 37.232 

   

Aktiver   

Bankbeholdninger  211.519 

Andre tilgodehavender  0 

  211.519 

   

Passiver   

Egenkapital  211.519 

  211.519 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  25.695.006 

Servicepakke, beboere  2.486.884 

Renteindtægter  48.684 

  28.170.574 

   

Udgifter:   

Lønninger  22.744.222 

Øvrige omkostninger  6.564.977 

Renter og afdrag, Frederiksberg Kommune  0 

Udgifter i alt  29.309.199 

For lidt modtaget driftstilskud *  - 1.138.625 

  28.170.574 

   

Aktiver:   

Tilgodehavender  1.732.959 

Likvider  76.884 

  1.809.843 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619 

Kortfristet gæld  1.784.224 

  1.809.843 

* For lidt modtaget skyldes momsbeløb, der er budgetteret for lavt, som udlignes af kommunen. 

Derfor kun et reelt underskud/for lidt modtaget på kr. –733.387,-, som forventes dækket af 

kommunen. 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Bestyrelsen har været samlet til to ordinære 

møder i 2007. Thomas Hjorth, som blev 

genvalgt til bestyrelsen ved Årskonferencen 

2007, døde kort tid efter. I hans sted valgte 

Betaniaforeningens bestyrelsen at indsætte 

Anders Kyst.  

 

Renteindtægterne har i 2007 været på kr. 

340.182.  

 

Der er efter ansøgning bevilget  Betaniafor-

eningen kr. 135.000 til Havestue på Beta-

niahjemmet på Frederiksberg. 

Til Betaniahjemmet på Frederiksberg er be-

vilget kr 42.588,62  kr til drift af en af hjem-

mets busser, og kr. 60.000 til projekt 

musikterapi. 

Til Metodistkirken i København er bevilget 

kr. 135.000 til elevator projekt, herunder 

projektering af elevator.  

 

I det årelange juridiske tovtrækkeri, som har 

stået på siden fondets oprettelse, er der i juli 

2007 indgået forlig, som betyder, at Sand-

vangs Fond har modtaget netto kr. 175.000 

med tillæg af procesrente på 5% regnet fra 

2002, i alt kr. 242.361.81. Heraf tilskrives 

kr. 103.068 fondets hovedstolen. 

 

Forliget er indgået fordi der ikke var udsigt 

til en afslutning på sagen. Tværtimod så det 

ud til, at der skulle foretages en ny runde 

vurderinger af de ejendomsforhold, som var 

uenighedens kerne. Samtidig stod det klart, 

at de personer, som kunne vidne til fordel 

for Sandvangsfond, faldt fra, hvilket ville 

svække en afgørelse i retten. Under de ud-

sigter foretrak bestyrelsen forliget, som gav 

et konkret økonomisk resultat, selvom det 

var betydeligt lavere end krævet i sagsan-

lægget, frem for at føre sagen til doms med 

en stadig voksende usikkerhed om resulta-

tet.   

  

Med indgåelse af forliget med bobestyreren 

af arven efter Sonja Sandvang, som døde 

10. februar 1998, er processen med oprettel-

se af fondet afsluttet. Herefter kan bestyrel-

sens arbejde samles om det, der er fondets 

formål: at uddele fondets afkast efter ansøg-

ning. 

 

Fondets forretningsfører er: Henning Bjer-

no, Birketoften 7, 3500 Værløse. 

Fondets revisor er: Leif Holst, Arnakvej 14, 

8270 Højbjerg. 

Fondets advokat er: Advokatfirmaet Nordia, 

Morten Bruus, Stockholmsgade 41, 2100 

København Ø.  

 

 

Anders Kyst, næstformand 

Nils Marqversen, sekretær  

Jørgen Thaarup, formand  

 

 

Regnskab 2007 

Indtægter:    

Renter   340.182 

Kursregulering af obligationsbeholdning   - 256.584 

Forlig med bobestyrer   242.362 

   325.960 

Udgifter:    
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Bestyrelseshonorar   0 

Administrationsomkostninger   9.775 

Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer   65.937 

Revision og regnskabsmæssig assistance   12.156 

Depotgebyr/formueforvaltning   7.472 

   95.340 

Årets resultat   230.620 

   325.960 

    

Resultatsdisponering:    

Årets resultat   230.620 

Overførsel fra forrige år   160.405 

eller i alt til disposition   391.025 

    

er anvendt således:    

Henlagt til fondets bundne kapital   - 256.584 

Andel i forlig tilbageført til bunden kapital   103.068 

Uddelt til Betaniahjemmet   237.589 

Elevatorprojekt, Metodistkirken i København   135.000 

Overført til næste år   171.952 

   391.025 

    

Aktiver:    

Bundne midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551400  103.198  

Obligationer  7.131.537 7.234.735 

Disponible midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551397  8.380  

Tilgodehavende renter  173.572 181.952 

Aktiver i alt   7.416.687 

    

Passiver:    

Bundne midler:    

Egenkapital ved årets begyndelse   7.388.251 

Kursregulering af obligationer   - 256.584 

Andel i forlig med bobestyrer   103.068 

Bunden kapital   7.234.735 

Disponible midler:    

Overført iht. resultatopgørelsen  160.405  

Skyldige omkostninger  21.547 181.952 

Passiver i alt   7.416.687 
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Ældreboligerne Marielund, Vejle 
 

Ældreboligerne er veldrevne og i god stand 

både indvendigt og udvendigt, og beboerne 

udtrykker glæde ved at bo der. 

Det er desværre stadig ikke muligt at have 

regelmæssige fællesaktiviteter. Betaniafore-

ningen har stillet i udsigt at støtte udflugter 

mv., hvis beboerne selv kan arrangere det. 

Det fremgår af regnskabet at driften gav et 

lille overskud på  kr. 1.881 i 2007. 

 

Ove S Sørensen 

Regnskab 2007 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.335.727 

Andre driftsindtægter 776 

 1.336.503 

  

Udgifter  

Administrationsomkostninger 118.844 

Lokaleomkostninger 74.677 

Ejendomsomkostninger 331.596 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom 102.000 

 627.117 

Resultat før finansielle poster 709.386 

  

Finansielle indtægter 17.749 

Finansielle udgifter 725.254 

Resultat 1.881 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Driftsmidler 54.572 

Tilgodehavender 70.064 

Likvide beholdninger 447.291 

 18.736.787 

Passiver  

Egenkapital 178.014 

Hensættelser 2.263.403 

Langfristet gæld 15.704.732 

Kortfristet gæld 590.638 

 18.736.787 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 
 

Barmhjertige og retfærdige gerninger 

I ethvert samfund uanset hvor velfungeren-

de det er, vil der altid være relationer mel-

lem mennesker - sociale forhold - der kan 

opnå et højere kvalitets niveau. Det danske 

samfund anses generelt for at give mulig-

heder for gode sociale og sundhedsmæssige 

forhold. Når nogle mennesker lever under 

forhold, som flertallet i samfundet finder for 

ringe, forarges man, eller man føler sig 

forpligtet til at gribe ind. I disse situationer 

tænker man også over årsagerne til disse 

medmenneskers dårlige forhold: Hvem har 

skylden? Som kirke er vi ikke ukendte med 

dette begreb om skyld som årsag til elendig-

hed. I kirken taler vi gerne om skyld og 

ansvar og om både om det personlige og 

kollektive ansvar. Når vi taler om skyld, er 

det ikke for at vi ønsker at fordømme, for 

det er ikke kirkens eller det sociale arbejdes 

rolle at stille sig til dommer. Spørgsmålet 

om skyld og ansvar skal være dét, der får 

det enkelte menneske til at se på sine egne 

muligheder for at ændre på forhold, som 

kun den enkelte kan ændre på. Det er i den 

betydning, vi i det sociale arbejde også tilla-

der os at bruge disse begreber i en overord-

net sammenhæng for at give den enkelte 

bruger redskaber til at forstå og bearbejde 

sin egen livssituation. For langt hellere vil 

vi se på det enkelte menneske og den enkel-

te familie, som skabt i Guds billede og der-

for som Guds skabninger være berettiget til 

omsorg og kærlighed. Derfor er kirkens so-

ciale arbejdes udgangspunkt heller ikke et 

spørgsmål om hvem der har skylden til de 

miserable forhold, vi ser. Vor bevæggrund 

er, at vi ikke kan lade være med at gribes af 

et ønske om forandring til det bedre for den 

enkelte person eller familie, vi møder. Vi 

må også forholde os kritisk til, om den nød, 

vi møder og som er mest synlig, nu også er 

den nød, vi skal beskæftige os med, eller om 

der findes personer og grupper, som der ik-

ke fokuseres så meget på, men alligevel har 

det svært. Derfor må vi altid overveje om vi 

bruger vore ressourcer rigtigt. De senere år 

har vi fokuseret på hjemløse og misbrugere. 

Gennem vort arbejde med juleuddelinger 

har vi også fået øjnene op for de eneforsør-

gere, der lever på overførselsindkomst og 

ikke mindst de, der lever på kontanthjælp. 

Vi har ud fra det set, at der må være mulig-

hed for at også vi kan hjælpe med til bryde 

den sociale arv, der let kan true barnet og 

den unge i en familie, der har få ressourcer, 

økonomiske og menneskelige, til sin rådig-

hed. På langt sigt kan det aldrig være til-

fredsstillende alene at yde nødhjælp og 

barmhjertighedsgerninger. Disse hører sig 

til og er en arv fra Jesu egen måde at møde 

mennesker i nød på. Det er en arv, vi gerne 

vedkender os, og som vi håber, vi levende-

gør i vort arbejde, hvor mennesket er i cen-

trum. I al hjælpearbejde er der en fare for, at 

man føler sig god, og at man har gjort sit, 

fordi man hjælper andre med den umiddel-

bare nød. Der er intet galt i at føle en glæde 

ved at hjælpe andre, tværtimod - glæden 

skal bare ikke resultere i selvtilfredshed. 

Når den umiddelbare nød er afhjulpet, må 

det være ønskeligt, at den der hjælpes også 

hjælpes til at bruge sine egne ressourcer og 

tage ansvaret for eget liv alvorligt. Med 

andre ord ikke kun barmhjertighedsgernin-

ger, men også retfærdighedsgerninger. Det 

er ikke nok at hjælpe den lille familie med 

en julepakke en gang om året, der bør også 

ydes hjælp til at situationen kan forandres 

radikalt for familien. 

 

Aktiviteterne 

Vi har derfor planlagt et projekt til efteråret 

der ikke i første række sigter mod vore tra-

ditionelle brugere, men netop på den gruppe 

af eneforsørgere, som vi har haft kontakt 

med gennem julehjælp og sommerlejre. Det 

er tanken, at vi gennem foredrag og aktivite-

ter skal tilbyde redskaber, der sætter den en-

kelte forsørger i stand til at udvikle sine 
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ressourcer og tage sit ansvar op på en mere 

fremadrettet måde. Velfærdsministeriet er 

søgt om penge til formålet. Derudover fort-

sætter vi med sommerlejr for eneforsørgere 

sommeren 2008, incl. diverse småarrange-

menter og uddeling til julen 2008. 

Bespisninger i krypten er blevet udviklet 

med mere frugt og grønt, idet vi gennem en 

anonym donation fik mulighed for ekstra 

indkøb. Denne udvikling af tilbudene vil vi 

fortsætte i den kommende sæson. Gennem 

en annoncekampagne fik vi en del nye fri-

villige medarbejdere til kryptarbejdet. Det 

har været til rigtig god gavn for arbejdet. 

Derfor kan vi kun opfordre enhver, der har 

tid tilovers til at prøve arbejdet som frivillig 

medarbejder hos os. Man oplever et godt 

arbejdsfællesskab og kontakt til brugerne, 

som værdsætter den frivillige indsats, fordi 

den vidner om, at et medmenneske er inter-

esseret i ens person og gerne vil hjælpe og 

være sammen med en. Det er måske her vi 

har vores største force, som frivillig organi-

sation, at det er ganske almindelige menne-

sker, som ser et medmenneske, der har brug 

for støtte og sympati. 

Gennem salg af ejendommen H.C. Lum-

byesgade 57, i København, blev det muligt 

at indrette et nyt bofællesskab i Rigensgade-

komplekset i tidligere erhvervslokaler. I 

løbet af sommeren 2007 flyttede beboere fra 

H.C. Lumbyesgade sammen med nye beboe-

re i det nye bofællesskab. Hensigten med at 

knytte det nye bofællesskab til det tidligere 

bofællesskab i Rigensgade var at give mu-

lighed for mere regelmæssigt tilsyn. Det har 

vi også fået, og kan nu tilbyde et bofælles-

skab, hvor vi har lettere ved at følge op på 

den enkelte beboers problemer. 

Café Den Varme Stue er ved at blive ud-

videt, idet det tidligere tøjdepot er blevet 

flyttet og tøjdepotets lokale er føjet til var-

mestuen. Det har været nødvendigt med en 

relativ bekostelig ombygning i den forbin-

delse på grund af understøttelse af bærende 

vægge og støbning af nye gulve. Men vi får, 

når ombygningen er fuldført, større mulig-

hed for at tilbyde vore traditionelle brugere 

et værested, hvor der ikke blot er plads til 

flere, men også tilstrækkelig plads til at man 

kan være sig selv med de særheder, man nu 

måtte have. Der bliver større mulighed for 

ro til at læse bøger og aviser. Vi planlægger 

et lille bibliotek med både nogle klassikere 

og de nyeste bøger på dansk. Fremdeles har 

vi nogle tidligere erhvervslokaler til rådig-

hed for det sociale arbejde, og vi arbejder 

stadig med planer om indretningen af disse. 

Flere tanker har været fremme i den forbin-

delse, men den endelige beslutning er ikke 

truffet endnu. Udflugter og ture er stadig en 

del af vore pædagogiske virkemidler. 

Genbrugsbutikken i Adelgade, København, 

har en lille gruppe af frivillige medarbejdere 

tilknyttet. På grund af huslejestigninger har 

overskuddet ikke helt kunne følge med de 

senere års gode resultater. Vi har desuden 

gjort indsigelse mod en varslet huslejestig-

ning på 40%, idet en sådan huslejestigning 

på sigt vil reducere overskuddet, så det vil 

være nytteløst at drive butikken. 

 

Ejendommene 

Her i indberetningen skal specielt omtales 

ejendommen Sofievej 26, Hellerup, idet vi 

har haft en del forhandlinger med Gentofte 

Kommune om vedligehold af bygningen på 

grund af nogle myndighedskrav om ændring 

af personalets arbejdsforhold. Der er des-

uden skiftet vinduer i hele bygningen, hvis 

udskiftning delvis er finansieret ved husleje-

stigning. 

Udlejning af Solborgen fortsætter på samme 

niveau, som sidste år. 

 

Personalia 

Leder af varmestuen Claus Kofoed Nielsen 

afsluttede sin projektansættelse pr 1/3 2008 

efter 2 års ansættelse. 

Efter mange år som tilsynsførende på Sol-

borgen afsluttede Kirsten Jensen sin ansæt-

telse 31/12 2007. I stedet har vi lavet en 

aftale med et firma, J. L. Ejendomsservice 

v/Jan Larsen, om at føre tilsyn med Solbor-
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gen. Jan Larsen bor tæt på Solborgen og 

skulle have gode muligheder for også at 

rykke ud ved pludselig opståede problemer. 

Endelig har vi skiftet revisor, således vore 

regnskaber nu revideres af Alsø og Brein-

holt, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 

 

Finn Uth 
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Regnskab 2007 

Indtægter til sociale aktiviteter   

Indsamlinger 190.058   

Forårsblomsten 10.000   

Overskud IgenBrug 24.724   

Tipsmidler 279.347   

Bostøttte 127.657   

Momsrefusion 12.675   

Bofællesskaberne 97.604   

MSA Bladet 14.190   

Weekend/ Normale hjemløse 45.000   

Café, salg 17.135   

Varmestue, PUF, Velfærdsmin. 400.000  1.218.390 

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Administration -313.389  

Bofællesskaberne -514.961  

MSA Bladet -65.090  

Weekend/ Normale hjemløse -56.646  

Bespisninger og møder -183.520  

Uddelinger i julen -184.068  

Øvrige uddelinger -5.432  

Bostøtte -11.796  

Varmestue og Rådgivning -533.235 -1.868.137 

Sociale aktiviteter i alt  -649.747 

Primære driftresultat af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 900.178  

Solborgen 131.255  

Gersonsvej 1 - 3 355.376  

Sofievej 26 -280.230  

Fjordbakken 288.246  

H.C Lumbyesgade 3.226  

Fremtidshåb 284.012 1.682.063 

Hensættelser til vedligehold   -545.400 

Administrationsudgifter   

Fælles administrations- og lønudgifter -581.054  

Adm. indtægter fra sociale aktiviteter og ejendomme 463.946 -117.108 

Finansielle poster   

Renter af prioritetsgæld incl. omprioriteringsomkostninger -662.821  

Afdrag på prioritetsgæld -417.355  

Renter 106.071 -974.105 

ÅRETS RESULTAT  - 604.297 

   

Aktiver, angivet i kr.   
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Rigensgade 21 og 21 A   15.400.000  

Solborgen 4.950.000  

Solborgen inventar 0  

Gersonsvej 1 og 3 7.250.000  

Sofievej 26  5.100.000  

Fjordbakken, Holbæk 4.550.000  

Fremtidshåb, Frederikshavn  1.980.000  

H. C. Lumbyesgade 57, salg ejendom 1/7 2007 4.995.000  

Mæglersalær - 110.000  

Renter deponering 3.650  

Tilgang 1/7 2007 9.435  

Overført til uddelingsreserver og afvikling boliglån -4.898.085 39.230.000 

Obligationer  2.734 

Bundne midler  8.621 

Likvid beholdning  6.237.806 

Depositum  25.363 

Periodeafgrænsningsposter  312.271 

Tilgovehavender andre debitorer  39.512 

Indretning Bofællesskab II  1.010.144 

Aktiver i alt  46.866.451 

   

Passiver, angivet i kr.   

Egenkapital 1/1 2007 34.008.141  

Årets resultat -604.296  

Årets afdrag på prioritetsgæld 417.355  

Opskrivning ejendomsvurdering -4.200.000  

Salg H. C. Lumbyesgade 4.898.085 34.519.285 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 5.539.240  

Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi) 1.800.130  

Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi) 528.122  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 1.176.314  

Fremtidshåb (nom.værdi) 979.365  

H. C. Lumbyesgade salg ejendom 1/7 2007) 0 10.023.171 

Andre kreditorer ( ATP, skat, AM bidrag) 34.128  

Forudmodtaget tilskud 30.000  

Huslejedepositum 352.244  

Feriepengeforpligtelse 105.437  

Skyldig vedr. juleuddeling 121.375  

Skyldige feriepenge 2.962  

Skyldige udgifter 441.274 1.087.420 

Hensat til vedligeholdelse ejendomme  1.236.575 

Passiver i alt  46.866.451 
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Forårsblomsten 
 

Salget af Forårsblomsten steg med næsten 

37 % i forhold til 2006. Der er dog ingen 

grund til at juble særlig meget over denne 

stigning, da 2006 var et ualmindeligt dårligt 

år for Forårsblomsten. Selve salget af blom-

stermærket varetages primært af skolebørne-

ne fra Vajsenhuset. Vi vil dog stadig frem-

hæve steder så som Strandby, Vejle, Rønne 

og Århus, som stadig yder en indsats. Vores 

totale indtægter faldt med næsten 4 %, 

hvilket skyldes faldene støtte fra Tips- og 

Lottopuljen. 

I 2007 havde vi fornøjelsen af at arrangere 

en børnelejr i samarbejde med Metodistkir-

kens Sociale arbejde. 8 børn i alderen 10-14 

år og 4 ledere deltog i denne lejr på Solbor-

gen. 

Vi havde den glæde at støtte følgende: Øn-

skebrønden med kr. 10.000, Metodistkir-

kens Sociale arbejde julegaveuddeling med 

kr. 10.000 og familielejren med kr. 10.000. 

På nær nogle få faste støtter har indsatsen i 

2007 været minimal, men vi må dog fryde 

os over, at vi næsten har samlet kr. 62.000 

til glæde for børn og unge. 

Forårsblomstens bestyrelse overvejer at prø-

ve – i samarbejde med MU – at lave en fæl-

les ungdomslejr for socialt belastede unge 

og vore egne ”MU’er” 

 

Forårsblomstens bestyrelse 

Steffen Tvilling 
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Regnskab 2007 

  2007 2006 

Indtægter 

Indtægt ved samt salg af blomster   35.663 26.013 

Andre indtægter: 

Tipsmidler  25.745 38.033 

Renteindtægter giro  369 207 

  61.777 64.253 

 

Udgifter 

Administrationsandel  2.843 4.441 

Porto og gebyr  315 66 

Revisor  5.500 5.500 

Annoncer og reklame  2.130 1.115 

  10.788 11.122 

 

Årets resultat  50.989 53.131 

Overført fra sidste år  85.222 117.091 

I alt til disposition  136.211 170.222 

 

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således: 

Tjernobyls børn, Bornholm   30.000 

Centralmissionens virksomheder  20.000 50.000 

Børnelejr  25.160  

Ønskefonden  10.000 5.000  

  55.160 85.000 

Overført til næste år  81.051 85.222 

 

 

Aktiver 

Girobank konto.nr. 505-4303   60.872 52.689 

Tilgode, tipsmidler  25.745 38.033 

  86.617 90.722 

 

Passiver 

Saldo 1. januar  85.222 117.091 

Årets overskud  50.989 53.131 

  136.211 170.222 

Uddeling  - 55.160 - 85.000 

Egenkapital i alt  81.051 85.222 

Skyldige omkostninger  5.566 5.500 

  86.617 90.722 
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Indsamlingsregnskab for Forårsblomsten Maj 2007  2007 2006 

 

Strandby  6.111 5.382 

København (Jerusalem, Wesley, Vajsenhus  23.344 11.537 

Nexø  0 2.050 

Vejle  618 906 

Århus  2.020 905 

Andre  0 200 

Tjernobyls børn Bornholm  2.571 5.033 

  35.663 26.013 
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Den selvejende institution Willeruplund 
 

Willeruplunds bestyrelse forventer at 2008 

igen bliver et år med betydelige tilskud til 

børne- og ungdomsarbejde. Kor- og gospel-

arbejde udgør en betydelig del af vores til-

skudsramme, og det glæder os, at det ser ud 

til at bære frugt flere steder. Vi forventer at 

yde tilskud til de kendte områder, men der-

udover vil vi være åbne for de nye tiltag 

bl.a. i forbindelse med ekstra ansættelser, 

hvor der bliver behov for ekstra tilskud. I alt 

forventer vi at uddele tilskud på mere end 

kr. 225.000 indenfor de rammer, fondatsen 

giver mulighed for. 

 

Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksom-

heden til Odense Kommune, har fungeret 

ganske tilfredsstillende i år 2007. Odense 

Kommune vedligeholder og renoverer ejen-

dommen løbende, således at vi er sikre på at 

modtage en velholdt og tidssvarende institu-

tion, når lejekontrakten en gang udløber. 

 

I 2007 ydede Willeruplund betydelige til-

skud til kor-, børne- og ungdomsarbejde for 

i alt kr. 245.000. 

 

 

Bestyrelsen 
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Regnskab 2007 

Indtægter:   

     Husleje  285.292,50 

Udgifter:   

     Administration og revision 10.625,00  

     Gaver 245.588,58 -256.213,58 

Resultat før renter  29.078,92 

Renteindtægter specialaftale 8 mdr  38.731,17 

Kursregulering inkl. omkostninger vedr. obligationshandel  5.655,90 

Terminsrenter  -1.390,80 

Årets resultat / Overskud 2007  72.075,19 

    

Status pr. 31.12.2007   

Aktiver:   

Anlægsaktiver:   

     Ejendom 4.800.000,00  

     Inventar 200.000,00 5.000.000,00 

Likvider:   

     Kontanter 85,75  

     Bank 130.969,99  

     Bankindestående specialaftale 1.237.414,98 1.368.470,72 

     Tilgodehavende husleje  0,00 

Aktiver i alt  6.368.470,72 

    

Passiver:   

Egenkapital 31.12.2007  6.239.964.40 

Prioritetsgæld   33.506,32 

Skyldige omkostninger  35.000,00 

Skyldige uddelinger  60.000,00 

Passiver i alt  6.368.470,72 
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Generalkonferencen 
 

En fremtid med håb 

A Future with Hope 

 

Metodistkirkens Generalkonference fandt 

sted i april i Texas, USA. Det er et af de ste-

der i verden, hvor metodistbefolkningen er 

størst. Nogle menigheder har ligeså mange 

medlemmer, som begge biskopsområder i 

Nordeuropa har til sammen. I Texas er der 

285.000 metodister, eller ca. 200 gange flere 

end i Danmark. 

 

Generalkonferencen finder sted hvert fjerde 

år og er Metodistkirkens besluttende for-

samling på verdensplan. Siden sidste gene-

ralkonference er størrelsesforholdet mellem 

Metodistkirken i og udenfor USA forandret 

markant, hvilket kom tydeligt frem i konfe-

rencens sammensætning. Af de 1000 dele-

gater var ca. 1/3 fra Metodistkirken udenfor 

USA. Af de amerikanske delegater var en 

del fra etniske kirker, som ikke taler ameri-

kansk. Dermed afspejlede Generalkonferen-

cen med i alt seks parallelle fungerende 

sprog Metodistkirkens internationale karak-

ter. Trods forskelligheden var der udpræget 

godt fællesskab mellem delegaterne og stor 

forståelse i de mange vanskelige emner, der 

var til debat  -  en sand pinsekonference i 

forståelse, i kraft og i missionsiver.  

 

Fornyelse af kirkens indre liv 

Forhandlingerne var gudstjeneste. Gudstje-

nesterne var oplysende og undervisende. 

Musikken var klassisk og rock, rytmisk og 

meditativ, lovsang og koncert. Meningsud-

vekslingerne var konstruktive og forkyn-

dende. Bønner, symbolhandlinger, protester 

og bevægelse smeltede sammen til en hel-

hed. Konferencens arbejdsform vidnede om 

den vifte af fornyelse af kirkens liv, som 

finder sted på mange forskellige niveauer. 

Kirkens indre og ydre liv, når det er bedst, 

er forfriskende og forvandlende, som aldrig 

før.  

 

Budskaber 

Generalkonferencen modtager altid et antal 

budskaber til inspiration for hele kirken i det 

kommende kvadriennium. 

- Biskopsrådets budskab er et hovedbudskab 

til kirken. Heri behandles kirkens og ver-

dens situation, og heri angives retningslinier 

og visioner for kirkens liv. Biskoppernes 

budskab var denne gang fremført fuldt inte-

greret i kirkens nadverliturgi. Det var på een 

gang fejring af nadveren med den sakra-

mentale formidling af hele Kristi frelsesger-

ning og samtidig forkyndelse af Helligån-

dens mission og analyse af tidens udfordrin-

ger i Skaberens verden. Fantastisk! Her vi-

ser kirken sig at være profetisk og forvand-

lende på den mest fornyende måde. 

- Lægbudskabet, eller lægfolkets budskab, 

som den også kaldes. Dette er et budskab, 

som en lægperson fremfører til hele kirken. 

Indholdet handlede om den enkelte kristnes 

opgave i kirken og i samfundet. Kirken byg-

get af levende sten blev tydeliggjort. 

- Ungt budskab, også kaldet Young People’s 

Address, var et ny budskab, som ikke tidli-

gere har været på Generalkonferencen. En 

gruppe meget forskellige unge fremførte de 

unges budskab til kirken. Heri blev beskre-

vet, hvordan unge kristne ser på kirken og 

deres plads i den. Ligeledes havde de unge 

flere bud på, hvordan kirken må udvikles, 

og hvilke opgaver kirken skal engagere sig 

i. 

 

Celebration 

Sessioner med celebration eller fejring og 

højtid. Generalkonferencens program inde-

holdt en del celebrations: 

- Den sociale Bekendelse. I 1908 blev den 

første sociale bekendelse formuleret og ved-

taget til brug i Metodistkirken. Den er ble-

vet forandret og omformuleret i takt med, at 

De sociale Principper er udviklet. Med 100 

års fejringen vedtog Generalkonferencen en 

liturgisk version af Den sociale Bekendelse, 

en version, som er sat i musik og bedre kan 
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anvendes i gudstjenesten. 

- Nedlæggelsen af Central Jurisdiction i 

USA. I 1968, da United Methodist Church 

blev dannet ved at to metodistkirker fusio-

nerede, ophørte det, som fra 1939 til 1968 

hed Central Jurisdiction. Central Jurisdic-

tion var i USA en struktur for alle de sorte 

og farvede kirker, som man ikke ønskede 

med i den fælles struktur ved kirkeforenin-

gen i 1939. Central Jurisdiction i USA har 

på den ene side været de sorte metodisters 

styrke og fristed. På den anden side har det 

været et udtryk for racisme og undertrykkel-

se indenfor kirkens rammer. Metodistkirken 

i 2008 ser oprettelsen af the Central Juris-

diction i USA som kirkens synd og skam, og 

det er forbundet med meget smerte at se til-

bage på den tid. Generalkonferencen fejrede 

med glæde 40 året for nedlæggelsen af the 

Central Jurisdiction og alle etniske kristnes 

fulde integration i den ene og samme kirke. 

- Liberias præsident, Ellen Johnson Sirleaf, 

er Methodist og har altid været aktiv i sin 

kirke. Præsident Sirleaf var gæst og taler på 

Generalkonferencen. Det er i sig selv ene-

stående at være præsident i et afrikansk land 

på ottende år, at være sort kvinde, at være 

aktiv metodist og have en akademisk grad i 

nationaløkonomi fra Haward University. 

Sirleaf talte om verdens fattigdom, som en 

af de største udfordringer for kirken og ver-

denssamfundet. Den globale bæredygtighed, 

fred og retfærdighed samt migrationsproble-

merne overalt i verden hænger uløseligt 

sammen med fattigdommen. Mennesker, 

som er formet og dannet af det kristne evan-

gelium har en særlig forpligtelse og udrust-

ning til at kunne gå ind i opbygningen af 

samfundet, de steder i verden, hvor det or-

ganiserede samfund er brudt sammen og 

helvede sluppet løs. Sådan var det i Liberia, 

da ingen ville eller turde påtage sig politisk 

ansvar efter lang tid med borgerkrig og 

opløsning af samfundet. Sirleaf har nu ledt 

landet i en periode med voksende stabilitet, 

forbedret økonomi og genopbygning. Det 

samme sker i flere afrikanske lande. Sirleaf 

var ikke sen til at se kirken som den kraft, 

som transformerer enkelt personer, folk og 

lande. Generalkonferencen modtog præsi-

dent Sirleafs budskab og nærvær, som hun 

selv og hendes biskop sagde det, som en 

sand datter af Metodistkirken.    

     

Omstrukturering 

En hel pakke af beslutninger vedrører en 

omstrukturering af kirken, så det fremtidige 

mønster bliver: Generalkonferencen, som 

den øverste myndighed på verdensplan; 

Regionale konferencer, som udenfor USA 

skal tage Centralkonferencernes plads, og i 

USA give mulighed for en national konfe-

rence; Jurisdiktioner, som i USA er en fort-

sættelse af de nuværende Jurisdiktioner, og 

udenfor USA skal give mulighed for opret-

telse af Jurisdiktioner uden at udskille nye 

konferencer. Denne pakke af beslutninger 

kan også forklares med, at Metodistkirken 

overgår fra at være en USA-centreret kirke 

til at blive mere international. 

 

Nødhjælp og udvikling 

Metodistkirken har omfattende hjælpepro-

grammer i gang rundt omkring i verden. 

Nogle af disse blev præsenteret for konfe-

rencen: 

- “Nothing But Nets” er kirkens hjælpepro-

gram for at udrydde malaria i verden. En 

mangfoldighed af initiativer er taget på alle 

niveauer i kirken for at skaffe net, som dis-

tribueres i malariaområder, så alle menne-

sker kan få et net at sove under og dermed 

undgå at blive smittet af malariamyggene. 

Efter få år kan resultaterne ses i statistikker-

ne over færre smittede med malaria. Under 

konferencen blev store beløb indsamlet, og 

en af metodistgæsterne, Bill Gates senior, 

doblede det største indsamlede beløb op, og 

dermed blev det en betragtelig sum, der 

kunne gå til malaria bekæmpelsen. 

- Hjælp efter Katrina-katastrofen. Metodist-

kirken har fortsat et stort hjælpeprogram 

efter flodbølge katastrofen i den Mexican-

ske Golf for nogle år siden. Generalkonfe-

rencen blev afholdt ikke langt fra katastrofe-

området, så mange deltagere er direkte in-
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volveret i dette arbejde. 

- Africa University, som er et fuldt udbygget 

universitet i Afrika, fik tildelt støtte på 10 

millioner $ i det kommende kvadriennium. 

Siden 1992 har Metodistkirken bygget med 

10 millioner $ pr. kvadriennium for at dette 

universitet skulle kunne fostre ledere til alle 

fagområder i det nye Afrika. 

- Generalkonferencen vedtog et pensions-

system for Centralkonferencernes præster. 

Det har ingen betydning for Europa. Men 

for kirken i Afrika og Asien betyder beslut-

ningen, at mange præster begynder at få 

pension fra kirken. Nogle steder i verden er 

de økonomiske forhold så dårlige, at præster 

i aktiv tjeneste ikke modtager nogen løn. 

Blandt de afrikanske delegater var der mel-

dinger om, at forslaget for dem betyder, at 

den nu bevilgede pension bliver de første 

penge, de modtager fra kirken, penge, som 

vil sikre, at de ikke havner i bundløs fattig-

dom, som gamle.  

 

Enighed om uenigheden 

Siden 1972 har Metodistkirken arbejdet med 

spørgsmålet om homoseksuelles stilling i 

kirken. Generalkonferencen 2008 behandle-

de en hel del forslag. Debatterne og beslut-

ningerne foregik i en atmosfære af vilje til 

at forstå modsatte synspunkter og vilje til at 

undgå splittelse. Der er sket en forandring i 

forhold til de tidligere meget aggressive og 

fordømmende holdninger, som prægede for-

handlingerne. Generalkonferencen beslutte-

de at værne om homoseksuelles civile rettig-

heder i samfundet og som medlemmer af 

kirken. Når det gælder homoseksuelles mu-

lighed for at blive præster i kirken, var Ge-

neralkonferencen enig om at være uenig. 

Det er udtalt, at kirken er delt på dette 

spørgsmål, delt i USA mellem nord og syd, 

og til dels delt globalt mellem nord og syd. 

Biskopsrådet er delt på spørgsmålet. Gene-

ralkonferencens holdning kom bedst til ud-

tryk i debatten og afstemningen, om kirken 

skal fjerne formuleringen i De Sociale Prin-

cipper: “The United Methodist Church does 

not condone the practice of homosexuality 

and consider this practice incompatible with 

Christian teaching.” 417 delegater var rede 

til at fjerne denne formulering, 501 delega-

ter var ikke rede til ændring.   

 

Faith and Order  

Generalkonferencen besluttede at oprette en 

permanent komite for teologiske studier, og-

så kaldet en Faith and Order Committee. 

Det er en komite, som skal udføre teologi-

ske studier og give teologiske svar, når bis-

kopsrådet har noget, der skal undersøges og 

besvares, eller når Metodistkirken i det øku-

meniske møde med andre kristne kirker og 

andre religioner skal svare på udfordringer 

og spørgsmål. Metodistkirken har ikke tid-

ligere haft en Faith and Order Committee.     

  

Metodistkirken 

Metodistkirken, eller United Methodist 

Church, som kirken hedder, tæller 11,8 

millioner bekendende medlemmer, heraf  

3,3 millioner i Afrika, 200.000 på Filippi-

nerne og små 70.000 i Europa. Sydtyskland 

er det sted på det europæiske fastland, hvor 

koncentrationen af metodister er størst med 

ca. 1/3 af UMC’s medlemmer. Metodistkir-

ken (United Methodist Church) er den stør-

ste medlemskirke af Metodistkirkens Ver-

densråd (World Methodist Council) som 

tæller over 80 millioner metodister, heri-

blandt de britiske metodister og Naza-

ræerens kirke, som er en metodistkirke, der 

findes i Danmark. 

 

www.umc.org 

På Metodistkirkens hjemmeside, 

www.UMC.org, er udlagt omfattende repor-

tager fra Generalkonferencen.   

 

Tak 

Som delegater vil vi udtrykke vores store 

taknemlighed til Årskonferencen, fordi vi 

fik betroet det privilegium at være danske 

repræsentanter ved Generalkonferencen 

2008.

Jørgen Thaarup & Susanne Thaarup           
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Konference om kirkens diakonale tjeneste  
 

MESSAGE 

Diaconal Network Conference 2008 

Liepa, Latvia, February 29 – March 2 

 

Humility, Mercy, and Justice: a call for 

holistic ministry in every community 

  

Poverty affects all of our communities, 

whether we encounter a poverty of physical 

resources or a poverty of tenuous 

connections. 

 

We, representatives from the Nordic and 

Baltic area of the United Methodist Church 

and its institutions, gathered in Latvia in 

March 2008 to share from our stories – our 

joys and our challenges – in ministry, 

specifically in the areas related to children 

and vulnerable families. 

 

We acknowledge that poverty results from 

scarcity – whether a lack of physical 

resources, a lack of spiritual formation, or a 

lack of emotional nurture – and this poverty 

affects all of our communities. 

 

We believe that our rich Biblical heritage 

and our Wesleyan theological and spiritual 

tradition challenge our lives, congregations, 

and ministries to act justly, love mercy, and 

walk humbly (cf. Micah 6:8) among the 

children and the vulnerable both within our 

immediate milieux and throughout the entire 

world. 

In the Sermon on the Mount, Jesus reminds 

us that the Kingdom of God is open to all 

persons, including the child, the outcast, the 

enemy, and the vulnerable. 

 

We encourage Acts of Piety (celebrating the 

sacraments and participating in the life of 

worship) and Acts of Mercy (meeting 

immediate and tangible physical, spiritual, 

and emotional needs), yet we also 

acknowledge that these two remain 

incomplete without Acts of Justice (cf. 

James 2:14-17). 

 

In our Wesleyan tradition, salvation 

involves the work of reconciling humanity’s 

broken relationship with God, and salvation 

in Wesleyan tradition also means that those 

who engage in Acts of Piety, Acts of Mercy, 

and Acts of Justice participate in God’s holy 

and salvific work of healing the world. 

  

To this end, we would want to challenge our 

Methodist brothers and sisters, as 

individuals and as congregations, to engage 

in dialogue (Christian conferencing) around 

our Social Principles in order to see the 

children and vulnerable anew and to hear a 

fresh challenge of engaging the unjust social 

structures that adversely affect the children 

and vulnerable throughout God’s creation. 
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Forslag 
 

Sted for afholdelse af Årskonferencer 

 

Årskonferencerne forslås afholdt regelmæs-

sigt hvert andet år på Idrætsefterskolen Læ-

gården, med start fra år 2010. 

 

Motivering:  

Da alle medlemmer af Metodistkirken i 

Danmark er medlem af skolekredsen og har 

stemmeret på skolens generalforsamling, vil 

det være en god ting at årskonferencen 

mindst hvert andet år holdes på skolen. 

Dermed sender kirken og skolekredsen et 

godt signal, til det lokale samfund skolen til 

daglig er placeret i, med ønske om et godt 

samarbejde. 

 

Knut Bjarne Jørgensen 
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Idrætsefterskolen Lægården 
Generalforsamling fredag den 4. juli 2008 kl.  11.00 

INDKALDELSE 

 
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling, i år i Metodistkirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C.   

 

Dagsorden 

1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Knud Kristensen (modtaget ikke genvalg). 

Frank Kronborg (udtrådt af bestyrelsen). 

Suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsens 

formand i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Af praktiske redaktionelle årsager bedes 

evt. forslag fremsendt til formanden snarest belejligt. 

Indkomne forslag bekendtgøres i bladet Himmel & Jord senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen udgøres af: 

 - skolekredsens medlemmer 

 - op til 5 medlemmer af Idrætsefterskolen Lægårdens Elevforening 

Skolekredsens medlemmer udgøres af 

 - alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark  

 - den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens bestyrelse. 

 

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter. 

 

På bestyrelsens vegne: Knud Kristensen, formand, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. (knud@bhutho.dk) 
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Bestyrelsens beretning  
 

I årsregnskabet 2007 kan vi glæde os over et 

tilfredsstillende overskud på 829.472 kr.   

 

De senere års stabile udvikling på Lægården 

fortsætter. Der er flere elever, forholdsvis 

færre udskiftninger og samtidig hermed fal-

dende omkostninger pr. elev. Vi kan altså 

glæde os over at være kommet ind i en po-

sitiv spiral.  

 

Likviditet/renovering 

Skolens p.t. største trussel har været, at vi 

satsede vor egen likviditet til bygning af 

springhallen, men med den større elevsøg-

ning kan der nu opnås overskud i regnska-

bet. 

Skal vi endelig finde noget bekymrende, er 

det, at de foretagne investeringer i elevfaci-

liteter m.v. lægger beslag på vor likviditet. 

Trods det er vi overbeviste om, at renoverin-

gen er et rigtigt valg, så vi fortsætter i 76-

bygningen trods stram likviditet. Derudover 

skal der også være en god plads til det sti-

gende antal elever. For at forbedre likvidite-

ten har skolen påbegyndt en lånesag på fore-

tagne forbedringer.  

  

I årsregnskab 2007 er likviditeten positiv 

men begrænset til 292.048 kr. Derudover 

har skolen en likvid reserve i form af en 

kassekredit hos Sydbank.  

 

Forventninger til de kommende år 

Tilmelding til de næste skoleår giver opti-

misme. Det stabile elevgrundlag giver mu-

lighed for en sund drift med luft til investe-

ring i udvikling samt genopbygge egen li-

kviditet, så vi ikke er så afhængige af kasse-

kredit. Udover idræt, som er understøttet 

med deltidsansættelser til håndbold og fod-

bold, overvejer vi mulighederne for at vide-

reføre og profilere de øvrige linier. 

Vedr. en evt. udvidelse af skolekreds efter 

opfordringen fra tidligere generalforsamling 

følger vi udviklingen og mulighederne. Det 

glæder os derfor, at Jan Handberg har stillet 

sig til rådighed for bestyrelsen et år mere.  

Overgangen til en ren røgfri profil har været 

gennemført uden voldsomme problemer. Vi 

ser det som en styrke, at der er holdninger 

bag skolens drift. 

 

I den løbende debat med medarbejderne og i 

bestyrelsen indgår, hvordan vi tiltrækker og 

fastholder elever. Vi ser med den nye profil 

flere målrettede elever, som vælger skolen 

til som førstevalg.  Opgaven er nu at fast-

holde de forventninger, eleverne og skolen 

har til hinanden i dagligdagen. 

 

2008-: Den nye hal bruges meget, og vi ser 

allerede starten på en ændring i lokalean-

vendelsen samt drømmer om en full-size 

håndboldhal. Vi må fortsat imødese omkost-

ninger til modernisering af klasselokaler og 

flere elevfaciliteter. Nu er vi kommet over 

det første seje træk – og kommer snart til 

det mere spændende, nemlig kreativitet med 

økonomi til at sætte bag. Vi arbejder løben-

de med en samlet vedligeholdelses- og in-

vesteringsplan, der er tilpasset skolens øko-

nomi og likviditet.  

 

2008: Generationsskifte. Nyvalg af 

bestyrelsesformand 

Bestyrelsesformand, forstander og vicefor-

stander er alle i alderen 60+. Derfor må der 

indenfor en kortere tidsfrist forudses ud-

skiftning på grund af alder. Som 1. led. - og 

for at undgå for stor samlet udskiftning fra-

træder bestyrelsesformanden nu. Ikke det 

væsentligste punkt for skolen, men dog en 

del af helheden og heldigvis med en sund 

driftsøkonomi og likviditet under genop-

bygning samt konkrete planer for renovering  

af elevfaciliteter.  

 

Der er fortsat store og væsentlige udfor-

dringer at behandle i bestyrelsen. Nogle kan 

vi behandle ud fra fakta, men mange har fle-
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re elementer af skøn, forventning og tro på 

hvad fremtiden vil bringe. Som det fremgår 

har bestyrelsen valgt at satse, for at Lægår-

den også fremover kan stå med et godt til-

bud til de kommende dages elever.  

EN STOR TAK til ansatte og ledelse for 

ihærdig indsats og udholdenhed i de svære 

tider. Det er lykkedes for jer at vende sku-

den. Vi har en aktuel skole og må prøve at 

bevare den indstilling.  

Jeg føler grund til igen at citere fra Filipper-

brevet kapitel 4: Glæd jer. Vær ikke bekym-

rede for noget, men bring jeres ønsker frem 

for Gud i bøn med tak, og fredens Gud vil 

være med jer. 

Det er godt at vide at der er en, der står bag 

og støtter.   

Med Guds hjælp – og lidt håndkraft skal det 

nok lykkes.    

 

På bestyrelsens vegne  

Knud Kristensen 
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Forstanderens beretning  
 

Udviklingen inden for efterskoleverdenen 

og på IL 

Det er stadigvæk meget populært at tage på 

efterskole. Antallet af elever, der hvert år 

starte på efterskole er støt og roligt steget i-

gennem en årrække. Efter vores profilæn-

dring til idrætsefterskole, har vi også mær-

ket en klar ændring i søgningen til skolen. 

Det giver os mulighed for at tænke lang-

sigtet, hvis vi fremover kan fastholde den 

elevsøgning, som vi har oplevet. 

  

Elevtallet                                                      

Elevtilgangen er stadigvæk voksende. I sko-

leåret 2004/05 havde vi 66,1 elever, året ef-

ter i 2005/06, havde vi 110,5 elever, i 

2006/07 blev det til 120,4 elever og i 

2007/08 regner vi med at kunne slutte med 

133 elever. Vi regner med at starte næste 

skoleår efter ferien med 150 elever, og vi 

har for øjeblikket ca. 50 elever på venteliste. 

Det er en situation, vi  har ønsket os i mange 

år, men den giver også visse problemer, for 

mange af dem, der står på ventelisten, ringer 

gang på gang, for at høre om de ikke snart 

kan blive optaget. Vi har sammen med de 

fleste andre skoler måttet indse, at eleverne 

og ikke mindst deres forældre ikke på sam-

me måde som før, føler sig forpligtet på, at 

have indgået en aftale om at eleven skal til-

bringe det næste skoleår på efterskole. Sam-

tidig må vi erkende, at vores venteliste ikke 

er meget værd, når først skoleåret er gået i 

gang, så vi arbejder på, at kunne starte med 

så stort et hold som muligt, så vi kan tåle at 

miste 5 – 10 elever, uden at det går ud over 

økonomien. 

 

Bygningerne 

Inden skoleåret 2007/08 blev Gl. Drenge-

gang totalrenoveret, og opstod som Ny Pige-

gang medplads til 12 piger på 3 4-mands 

værelser. Samtidig blev der etableret toilet 

og badeforhold, så Tilbygningen og Ny Pi-

gegang ikke længere skal deles om disse 

faciliteter. Endnu en lærerbolig blev inddra-

get til 6 drenge  og F- lokalet blev indrettet 

til 4 drenge. I foråret 2008 har vi startet re-

noveringen af værelserne i 76-bygningene i 

forårsperioden de kommende år. I forbindel-

se med dette er biblioteket blevet flyttet til 

et større lokale i kælderen i hovedbygning-

en, og det tidligere bibliotek er indrettet til 

drengeværelse for 4 drenge. Vi har også fået 

installeret ny og sikre trådløst netværk over 

hele skolen.  Men en skole er en levende or-

ganisme, ikke bare hvad elever og personale 

og ånden på skolen angår. Bygningerne er 

med til at skabe rammerne om det, som skal 

foregå på skolen. Vi er derfor klar over, at 

vi fortsat er nødt til at arbejde på at udbygge 

skolens bygningsmæssige faciliteter. Øverst 

på vores ønskeseddel står en hel boldspil 

hal, udvidelse af køkken og spisesal, men 

også nye undervisningslokaler og mere fæl-

les opholdsarealer til eleverne indendørs er 

der behov for, så der er nok at tage fat på. 

  

Personalet 

Vi har i de senere år været gennem en riven-

de udvikling fra almen efterskole til en I-

drætsefterskole med en kristen profil.  Per-

sonalet deltog aktivt i denne proces, og de 

arbejder fortsat meget engageret med at ud-

vikle vores skole i den rigtige retning. Vi 

kan være glade og stolte over det engage-

ment og den vedholdenhed de lægger i ar-

bejdet på skolen. Vi skal ansætte ny vicefor-

stander, da Kristen Kristensen har valgt at 

stoppe efter at have været på skolen siden 

1977. Desuden skal vi ansætte 1½ ny lærer 

til drengegymnastik. 

  

TUF og konfirmander på IL 

Vi har igen i år haft weekender, hvor både 

TUF og kirkens konfirmander har været på 

skolen. Det er altid en god oplevelse at have 

unge fra skolens bagland. Det er vigtigt for 

skolens tilknytning til kirken og MBUF, at 

vi er jeres bevidsthed. Så vi glæder os over, 
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at I viser os opmærksomhed og tænker på 

os. 

  

Fremtiden 

Der er efter min mening en tendens til, at de 

kommende elever og deres forældre i stigen-

de grad vil vælge efterskole ud fra de faci-

liteter skolen har, der kan understøtte de ak-

tiviteter eleverne kommer for at arbejde 

med. Det er selvfølgelig godt at drive en 

god skole, hvor eleverne trives og møder 

normer, som kan være med til at give deres 

liv en retning.  Men det er for øjeblikket ik-

ke nok til at tiltrække et tilstrækkeligt antal 

gode elever, så man kan have et sundt miljø 

at byde de elever, som har brug for omgivel-

sernes støtte.  Det er derfor vigtigt, at vi ar-

bejder på fortsat at udbygge skolen, så den 

fortsat kan være tidssvarende og attraktiv 

for kommende elever og forældre. 

Niels Urup Nielsen 

forstander 
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Regnskab 2007 

Indtægter  

Statstilskud 7.688.029 

Skolepenge 8.393.456 

Andre indtægter  607.063 

Indtægter i alt 16.688.548 

  

Udgifter  

Lønomkostninger undervisning 6.840.765 

Andre omkostninger undervisning 1.640.020 

Undervisning i alt 8.480.785 

Lønomkostninger ejendomsdrift 680.614 

Andre omkostninger ejendomsdrift 2.478.431 

Ejendomsdrift i alt 3.159.045 

Lønomkostning kostafdeling 1.096.261 

Andre omkostninger kostafdeling 1.070.160 

Kostafdeling i alt 2.166.421 

Lønomkostning administration 367.920 

Andre omkostninger administration 879.178 

Administration i alt 1.247.098 

Omkostninger vedr. drift i aly 15.053.349 

Resultat før finansielle poster 1.635.199 

Renteindtægter 4.618 

Renteomkostninger m.v. 810.345 

Finansielle poster -805.727 

Årets resultat  829.472 

  

Aktiver  

Grunde og bygninger 26.602.399 

Inventar og udstyr 583.799 

Tilgodehavender m.v. 785.300 

Periodeafgrænsningsposter 301.433 

Værdipapirer 70.382 

Likvide beholdninger 221.666 

 28.564.979 

Passiver  

Egenkapital 11.316.932 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 12.457.447 

Kortfristet gæld 4.790.600 

 28.564.979 
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Referat fra generalforsamling 

fredag den 4. juli 2008 
 

1. Konstituering 

Formand for bestyrelsen Knud Kristensen 

bød velkommen til Lægårdens generalfor-

samling. Jørgen Thaarup blev valgt til diri-

gent. Generalforsamlingen er indkaldt i rette 

tid. 

Mai Rasmussen blev valgt til referent. 

Stemmetællere blev Rasmus Holm og Maria 

Thaarup. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Knud Kristensen fremlagde beretningen 

med en række kommentarer.  

Ole Birch ønskede tillykke med fremgangen 

for skolen. Ønsket om en full-size hånd-

boldhal blev nævnt. Han udviste en betænk-

ning ved at bebygge grunden for meget. 

Skolens tilknytning til kirken har altid været 

svær, og kirkens nærvær i hverdagen er ikke 

nem at håndtere. Har man nogen idéer til 

hvordan det tackles. 

Benedicte Owens mente, at det ville være 

oplagt at have mere progressive tiltag i 

kredsen af unge på skolen. 

Beretningen blev godkendt. 

  

Knud Kristensen talte til Kristen Kristensen 

om hans lange engagement på Lægården. 

Kristen Kristensen har opsagt sin stilling, 

men bliver til nytår 2008 og overleverer 

viceforstanderposten til Inger Kudsk. Gene-

ralforsamlingen takkede Kristen Kristensen 

med blomster og lange klapsalver. 

Inger Kudsk ytrede sin glæde og forvent-

ning i forbindelse med den nye ansvarspost. 

Atter blomster og klapsalver. 

 

3. Forstanderens beretning 

Niels Urup Nielsen indledte fremlæggelse af 

beretning med en billedeserie fra årets akti-

viteter. Derefter viste han en liste over 

elevantallet gennem de sidste 20 år. Den 

viser er klar positiv vending i de seneste år. 

Skolen ønsker stadig et stærkt samarbejde 

med baglandet, Kirken. 

Med hensyn til Ole Birch betænkning, lod 

Niels Urup Nielsen vide, at det i høj grad 

indgår i skolens planer at tage hensyn til 

disse områder, men man må se hvordan og 

hvorhen udviklingen går. 

Tine Gjessø takkede for skolens velvillighed 

over for TUF-lejrene, og udtrykte ønske om 

fortsat at bruge skolen i vid udstrækning. 

Maria Thaarup uddelte TUF-badges til hele 

bestyrelsen. 

Henrik Carlsen ønskede skolen tillykke med 

fremgangen, og roste alle implicerede for 

deres store arbejde og engagement. Koncep-

tet er godt og med fremtid i. Henrik Carlsen 

takkede også for skolens interesse i Meto-

distlejren i 2009. 

Knut Bjarne Jørgensen spurgte, om man 

man kunne oprette en fløj til korterevarende 

kursustilbud. Han havde en hilsen med fra 

en tidligere elev, Henriette Jørgensen. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskab 

Knud Kristensen fremlagde regnskabet og 

kommenterede det. 

Christian Alsted spurgte til det lave beløb i 

inventar og bygninger. 

Knud Kristensen svarede at det handler om 

nedskrevne værdier. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 

6. Valg 

Afgående var Knud Kristensen og Benedic-

te Owens. Nye forslag var Helge Munk fra 

Odense og Erik Brogaard fra Aalborg. 

Begge blev valgt til bestyrelsen. 

Afgående var desuden Frank Kronborg 

Christensen. Nyt forslag til at indtræde på 
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hans plads i de resterende 3 år af valg-

perioden var Claus Kofoed Nielsen fra Kø-

benhavn. Han blev valgt til bestyrelsen. 

Afgående suppleant var Helle Petersen. Nyt 

forslag var Dorthe Carlsen fra Strandby. 

Hun blev valgt som suppleant. 

 

7. Valg af revisor 

Revisionsfirmaet Deloitte blev godkendt 

som revisor. 

 

8. Eventuelt. 

Kristen Kristensen takkede Knud Kristensen 

for samarbejdet gennem årene, med store og 

vanskelige beslutninger.  

Kristen Kristensen sagde tak for tilliden 

gennem årene. Det er en fantastisk ting at få 

lov til at arbejde med børn og unge på en 

efterskole, hvor man kan være med til at 

præge dem, og skolens udvikling. 

Tak til Niels Urup Nielsen for samarbejdet 

og tak til skolens bagland. 

 

Ejvind Triel talte til Knud Kristensen om 

ændringen af Lægården til Idrætsefterskole. 

Han takkede for den bærende kraft, Knud 

Kristensen har været gennem hele foran-

dringsprocessen. Et gavekort blev overrakt. 

 

Niels Urup Nielsen udtrykte også tilfredshed 

og glæde over det fælles arbejde med Læ-

gården, og Knud Kristensens deltagelse i det 

hele taget, i hele skolens velfærd. 

Niels Urup Nielsen roste og takkede Kristen 

Kristensen, samt bød velkommen til Inger 

Kudsk. 

 

Knud Kristensen holdt en kort afskedtale. 

 

Jørgen Thaarup 

Dirigent  
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Retningslinier vedrørende personvalg 
 

Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg (Se side 5) 

omhandler bestyrelser og personvalg af forskellig art. Hvor valgene vedrører bestyrelser, der 

er omfattet af egen vedtægt eller selvstændige organisationer og selvejende institutioner, 

følger valgene allerede angivne retningslinier. For andre er der ingen skreven valgregel. 

Hvor der henvises til "BoD" er det "The Northern Europe Book of Discipline of The United 

Methodist Church 2005". 

Hvor intet andet er anført, er det forslagskomiteen, der nominerer. 

Kvadrienniet dækker den bestemte 4-års-periode, der starter ved årskonferencen efter 

generalkonferencen.  

 

Distriktsforstanderne 

Ny distriktsforstander udpeges af biskoppen efter indstilling fra Landsledelsen, der 

modtager oplæg fra de hidtidige distriktsforstandere. Normal periode 6 år, dog max 8 år.  

 

Landsledelsens formand 

Se under Landsledelsen. 

 

Evangelisationssekretær 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen. 

 

Missionssekretær 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen. 

 

Konferencelægleder 

Vælges for kvadrienniet af lægfolket efter nomination fra forslagskomiteen.  

 

Hovedkasserer 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. Nomineres af Landsledelsen. (Se endvidere BoD 

§619). 

 

Statistisk sekretær 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere BoD § 603 stk. 7). 

 

Årskonferencens sekretær 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere BoD § 603 stk. 7). 

 

1. Metodistkirkens Landsledelse 

Metodistkirkens Landsledelse består af 13 personer: Kabinettet (Biskoppen og 2 distrikts-

forstandere),  evangelisationssekretæren, konferencelæglederen og hovedkassereren samt et 

antal medlemmer valgt af årskonferencen. Ud over biskoppen skal der være lige mange 

lægfolk og præster i landsledelsen. 

Metodistkirkens Landsledelse opdeles i 2 udvalg: 

- et udvalg på 6 personer hvis primære opgaver er evangelisation, gudstjeneste- og 

andagtsliv, aktiviteter, udgivelser, bladene m.v. (bestående af næstformand, 

evangelisationssekretær, konferencelægleder, 1 distriktsforstander samt et antal personer), 
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- et udvalg på 6 personer hvis primære opgaver er de administrative, økonomiske og 

bygningsmæssige opgaver (bestående af formand, hovedkasserer, 1 distriktsforstander samt 

et antal personer) 

De direkte valgte medlemmer (alle undtagen distriktsforstanderne, evangelisationssekretæ-

ren, konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af årskonferencen. Disse 

vælges direkte til de 2 udvalg, således at begge udvalg består af i alt 3 præster og 3 lægfolk. 

Såfremt der opstår vakance blandt distriktsforstanderne, evangelisationssekretæren, konfe-

rencelæglederen eller hovedkassereren f.eks. som følge af at samme person har flere sæder i 

bestyrelsen, skal der foretages suppleringsvalg for et år ad gangen. Valgene foregår ved 

skriftlig afstemning efter forslag af årskonferencens forslagskomité efter følgende orden: 

Der vælges en formand. 

Der vælges en næstformand. 

Til udvalget vedrørende evangelisation m.v. vælges yderligere 2 personer således, at dette 

udvalg i alt består af 3 præster og 3 lægpersoner. 

Til udvalget vedrørende administration m.v. vælges yderligere 3 personer således, at dette 

udvalg i alt består af 3 præster og 3 lægpersoner. 

Valgperioden er 3 år. 

Desuden foretages eventuelle suppleringsvalg for 1 år. 

Som suppleanter vælges 

Til udvalget vedrørende evangelisation m.v. 2 suppleanter for 1 år – 1 præst og 1 lægperson. 

Til udvalget vedrørende administration m.v. 2 suppleanter for 1 år – 1 præst og 1 lægperson. 

 

2. Metodistkirkens Verdensmission 

Missionsrådet består af den på årsmødet valgte Missionssekretær, der tillige er formand for 

rådet, samt af 5 medlemmer valgt af årskonferencen. Valgperioden er 4 år, og medlemmerne 

afgår på skift. Årskonferencen vælger en suppleant til rådet. 

 

3. Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

Vælges på MBUF’s delegeretmøde. 

 

4. Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

Der vælges på Metodistkirkens danske årskonference en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf 

2 er på valg hvert år. Nominering til valg foretages af årskonferencens forslagskomité efter 

samråd med rådets formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formand, 

næstformand, sekretær og kasserer.  

 

5. Forretningsfører for Kurér-Forlaget 

Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996. 

 

6. Redaktører 

Himmel & Jord  

Denne (disse) udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 

1996. 

 

Dagens Ord 

Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996. 
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7. Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 

Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges af årskonferencen for 4 år ad 

gangen og afgår skiftevis 2 og 2 efter tur, samt af menighedsforstanderen ved Jerusalems-

kirken. 

 

8. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg 

Danske Kirkers Råd. 

Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Danske Kirkers Råd. Valgperioden er 

3 år. Nomineres af Landsledelsen blandt Landsledelsens medlemmer.  

 

Mellemkirkeligt Arbejdsforum, der tillige omfatter Danske Kirkedage. 

Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Mellemkirkeligt Arbejdsforum. 

Valgperioden er 3 år. Nomineres af Landsledelsen. 

Nuværende praksis: Årskonferencen vælger de 2 repræsentanter fra Danske Kirkers Råd. 

MK og MBUF er selvstændige medlemmer af Danske Kirkers Råd og kan hver sende en 

repræsentant. 

 

Danmarks Økumeniske Kvindekomité 

Vælges af MK. 

 

Evangelisk Alliance.  

Årskonferencen godkender Metodistkirkens kontaktperson til Evangelisk Alliance. Indstilles 

af Landsledelsen. 

  

Det Danske Bibelselskab. 

Metodistkirken har ret til direkte at besætte 1 plads i repræsentantskabet. Desuden er der 

indenfor hvert stift et stiftsudvalg, hvortil Frikirkerådet tilsætter en person, som også er i 

DDBs repræsentantskab. Det betyder, at Metodistkirken kan være repræsenteret på flere 

måder. I 1996 besluttede Årskonferencen at minimere kirkens repræsentation.  

Nuværende praksis: Årskonferencen vælger en repræsentant. Det tilstræbes, at valget fore-

tages blandt dem, der i stifterne allerede er indvalgt i de mellemkirkelige stiftsudvalg. 

 

9. Betaniaforeningen i Danmark 

Betaniaforeningen i Danmark ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges af 

Metodistkirkens danske årskonference. Valg er gældende for tre år, og genvalg kan finde 

sted. 

 

10. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

Fondet ledes af en bestyrelse på 3 personer, der vælges således: Bestyrelsen for den selvej-

ende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg opstiller en kandidat til bestyrelsen. Besty-

relsen for den selvejende institution Betaniaforeningen i Danmark opstiller en kandidat til 

bestyrelsen, og Metodistkirkens landsledelse opstiller en kandidat til bestyrelsen. De tre kan-

didater godkendes af Metodistkirkens årskonference, der afholdes inden udgangen af juli 

måned. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 1 år ad gangen og genvalg kan finde 

sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Af hensyn til kontinuiteten i 

bestyrelsens arbejde bør det tilstræbes, at udskiftning af bestyrelsesmedlemmer sker med en 

ad gangen. 
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11. Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen 

MSA, Centralmissionen ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 7 medlemmer, der vælges af 

Metodistkirkens Danske Årskonference for 3 år ad gangen. Desuden kan der vælges et be-

styrelsesmedlem af hver af de københavnske metodistmenigheder. Menighedsvalgte besty-

relsesmedlemmer skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. 

 

12. Forårsblomsten 

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 2 medlemmer valgt af Års-

konferencen, 1 medlem udpeget af kirkens landsledelse og 3 medlemmer udpeget af MSA, 

Centralmissionens bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen skal 

godkendes af årskonferencen. 

 

13. Idrætsefterskolen Lægården 

Vælges af skolekredsens generalforsamling. 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, valgperiode 4 

år. Metodistkirkens Landsledelse og MBUF-styrelsen er forslagsstillere til Lægårdens gene-

ralforsamling. Forslagspraksis: Metodistkirkens Landsledelse foreslår personer til 3 pladser i 

bestyrelsen, MBUF-styrelsen foreslår personer til 2 pladser i bestyrelsen. 

 

14. Willeruplund, Odense 

Institutionen anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af Metodist-

kirkens danske Årskonference efter indstilling, således at 1 medlem indstilles af Landsledel-

sen for Metodistkirkens Ungdomsforeninger (MU), 1 medlem indstilles af landsrådet for 

Metodistkirkens Spejdere (MS) og 3 medlemmer indstilles af pastoratskonferencen for Me-

todistkirken i Odense. Valgperioden er 2 år og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift. 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer må som hovedregel være bosiddende i 

institutionens omegn. Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er fyldt 60 år. 

 

15. Den selvejende Institution “Marielunds Ældreboliger”, Vejle 

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer og 1 beboerrepræsentant. 

Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Centralmissionen udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af 

Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Centralmissionen skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen 

konstituerer sig med formand og sekretær. 

 

16. Rådet for Ordineret Tjeneste 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen. Skal bestå af mindst 

6 Ældste og 2 lægpersoner. Den samme person kan højst være medlem af rådet i 3 sammen-

hængende valgperioder. Se BoD § 634.  

 

17. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 635. 

 

18. Distriktskomite, Distrikt 1 

Denne komite skal være sammensat af 2 lægfolk, deraf en kvinde, en præst og et medlem for 

at sikre repræsentation af de unge, og desuden en udpeget af distriktsforstanderen. Af disse 
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fem skal mindst 2 være præster. Biskoppen eller en repræsentant godkendt af biskoppen skal 

være medlem af komiteen. 

I praksis vælges den ene præst af biskoppen og den anden præst af distriktsforstanderen. 

Årskonferencen vælger efter forslag fra Forslagskomiteen en lægmand, en lægkvinde og en 

ung. De valgte skal være bosiddende i distriktet. Se BoD §666. 

 

19. Distriktskomite, Distrikt 2 

Denne komite skal være sammensat af 2 lægfolk, deraf en kvinde, en præst og et medlem for 

at sikre repræsentation af de unge, og desuden en udpeget af distriktsforstanderen. Af disse 

fem skal mindst 2 være præster. Biskoppen eller en repræsentant godkendt af biskoppen skal 

være medlem af komiteen. 

I praksis vælges den ene præst af biskoppen og den anden præst af distriktsforstanderen. 

Årskonferencen vælger efter forslag fra Forslagskomiteen en lægmand, en lægkvinde og en 

ung. De valgte skal være bosiddende i distriktet. Se BoD §666. 

 

20. Forslagskomité 

Består af formand og 5 medlemmer samt 1 distriktsforstander og konferencelæglederen. 

Formand og de 5 medlemmer vælges for en valgperiode på 4 år af årskonferencen med føl-

gende procedure, der blev besluttet i 1997: Mundtlig nominering med mulighed for at træk-

ke sig. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af Kabinet-

tet. Genvalg er ikke mulig. 

 

 

Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år. 

 

21. Centralkonferencens Eksekutiv-  & Biskopskomite 

Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Cen-

tralkonferencen. Efter Centralkonferencens bestemmelse har Danmark 2 pladser i 

Eksekutiv- & Biskopskomiteen, 1 præst og 1 læg. Valgperioden er fra Centralkonference til 

Centralkonference, 4 år. jf. BoD § 549 & 550. 

 

22. Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium, Överås 

Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Cen-

tralkonferencen. Af praktiske årsager er det en fordel, at valget følger valg nr. 25. Bestyrel-

sesmøder i Eksekutiv- & Biskopskomiteen og i Överås' styrelse er som regel planlagt i 

direkte forlængelse af hinanden og finder sted i Göteborg. 

 

23. Delegater til Generalkonferencen  

Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 

absolut majoritet for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer. 

1 præst vælges. Valgbare er præster, der har fuldt medlemskab af den vælgende 

årskonference.  

1 lægperson vælges. Valgbare er medlemmer af kirken, som har været medlemmer i mindst 

2 år og aktive deltagere i kirken i mindst 4 år forud for valget.  

Anbefaling fra Centralkonferencens eksekutivkomite: Det anbefales, at mindst en af de 

valgte har erfaring med Generalkonferencens arbejde.  

Samme krav gælder suppleanter. 
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Ved valg af den præstelige delegat har kun de præster stemmeret, som er i fuld forening med 

Årskonference.  

Ved valg af den læge delegat har kun de læge medlemmer af Årskonferencen stemmeret. 

Se BoD §§ 34, 35 og 36.   

 

24. Delegater til Centralkonferencen 

Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 

absolut majoritet for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer. 

3 præster vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til Centralkon-

ferencen og er delegationens leder. De 2 øvrige præster, der vælges til Centralkonferencen, 

er suppleanter til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser.  

3 lægpersoner vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til Cen-

tralkonferencen. De 2 øvrige lægpersoner, der vælges til Centralkonferencen, er suppleanter 

til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser. 

De samme regler for valgbarhed og stemmeret, som gælder ved valg til Generalkonferencen, 

er gældende for valg til Centralkonferencen. 

Se BoD §§ 34, 35 og 36.   

Derudover vælges 6 suppleanter (3 præster og 3 lægfolk). 

 

25. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

26. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og Socialt 

Arbejde 

Indstilles af Landsledelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

27. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke 

sidde i  udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. Rådet består af præster og 

lægfolk. Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælges mere end 2 peri-

oder, ingen over 70 år kan vælges. Se BoD § 547.3.   

 

28. Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Eksekutiv-

komite.  

 

29. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd 

Indstilles af MK. Vælges af Centralkonferencen. 

 

30. Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Gode engelskkundskaber er nødvendigt samt kendskab til kirkens organisation på alle 

niveauer. Valgperioden bør følge arbejdet med først kommende nye nordiske kirkeordning.  

 

31. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd 
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Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen. 

 

32. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra Rådet for Ordineret Tjeneste. Vælges af Cen-

tralkonferencen. 

 

33. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomite 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke 

sidde i  udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. 

 

34. Medlem af Centralkonferencens komite for arbejdet med narkotika- og 

alkoholmisbrug 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. 
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Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer 
 

   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

 

Bhutho, Hans K. 26.10.1986 Vejle 1944 Pensioneret 69 

Biellstein, S.Hiell 06.11.1937 Odense 1899 Pensioneret 75 

Bjerno, Carl 21.03.1955 Randers 1919 Tjenstg. 63 

Bjerno, L.P. 06.02.1957 København 1911 Pensioneret 70 

Bjerno, Mogens 03.11.2001 Frederikshavn 1968 Pensioneret 62 

Christensen, J.J 29.07.1904 Svendborg 1874 Tjenstg. 59 

Christensen, Laust 20.11.1934 Hjørring 1890 Pensioneret 86 

Folden, S.C. 14.05.1924 Vejle 1901 Tjenstg. 49 

Gaarde, S.N. 22.05.1939 Randers 1892 Pensioneret 72 

Hansen, Hans 20.06.1911 Svendborg 1878 Pensioneret 69 

Iversen, J.C. 23.12.1944 København 1901 Tjenstg. 73 

Jacobsen, Harald 19.10.1999 Frederikshavn 1939 Pensioneret 90 

Jacobsen, Herman 31.05.1943 Svendborg 1882 Pensioneret 91 

Jensen, Chr. 08.11.1928 Århus 1892 Tjenstg. 64 

Jensen, P.M.S. 01.08.1927 Kalundborg 1878 Pensioneret 79 

Jørgensen, Vilh. 11.07.1959 Odense 1919 Pensioneret 70 

Kofoed, Johannes  06.07.1965 Holstebro 1927 Tjenstg. 65 

Kristoffersen, Erik 17.05.2006 København 1949 Pensioneret 86 

Kyst, Ejner 30.03.1970 Holbæk 1919 Pensioneret 75 

Kyst, Erik 26.03.1991 København 1948 Pensioneret 69 

Larsen, Emil 11.09.1992 København 1923 Pensioneret 92 

Larsen, L.C. 09.04.1956 Århus 1890 Pensioneret 88 

Lorenzen, Ludvig 22.12.1966 Hjørring 1927 Pensioneret 65 

Lylloff, Andreas 02.12.1978 Fr-havn 1927 Pensioneret 77 

Mann, Niels 13.11.1982 København 1913 Pensioneret 93 

Møller, Erik 22.07.1983 Randers 1981 Pensioneret 67 

Møller, M. 10.07.1939 Løkken 1909 Pensioneret  68 

Nielsen, C. 18.07.1946 Horsens 1892 Pensioneret 79 

Nielsen, Emil 19.06.1936 København 1898 Pensioneret 66 

Nielsen, Jens 11.05.1928 Århus 1885 Pensioneret 78 

Nielsen, N.P. 03.09.1942 Århus 1891 Pensioneret 80 

Nielsen, Robert 14.05.2005 Århus 1955 Pensioneret 77 

Olesen, Ole 28.10.1993 København 1923 Pensioneret 96 

Pedersen, Berger 11.06.1948 Aalborg 1919 Tjenstg. 59 

Pedersen, Rasmus 11.06.1927 Kerteminde 1892 Pensioneret 72 

Petersen, Carl 01.09.1959 Odense 1914 Pensioneret 73 

Poulsen, Harry 25.05.1952 København 1930 Pensioneret 55 

Poulsen, Poul 28.01.2005 København 1950 Pensioneret 92 

Rasmussen, P. 02.04.1950 Strandby 1899 Pensioneret  79 

Ried, Engelbrecht 27.03.1964 Vonge 1909 Pensioneret  78 

Rogert, A. 24.01.1949 Svendborg 1903 Pensioneret 71 

Rosendahl, S.S. 28.03.1947 Svendborg 1908 Pensioneret 66 
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   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

  

Schou, Karl 31.07.1889 Århus 1872 Tjenstg. 48 

Særmark, Herman 04.05.1949 København 1911 Tjenstg. 65 

Sørensen, Ejler 24.11.1976 Sønderborg 1914 Pensioneret 91 

Thaarup, Chr. 02.11.1918 Odense 1878 Pensioneret 67 

Thaarup, Fletcher 05.08.2006 Strandby 1955 Pensioneret 82 

Willerup, Chr. 18.05.1886 København 1850 Pensioneret 71 

Ørsnæs, Chr. 14.10.1937 Rudkøbing 1911 Pensioneret  55 
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Oversigt over årskonferencer 
 

År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

1878 Th. Bowmann København C.F. Eltzholtz 24. juni 

1879 J.W. Wiley København C.F. Eltzholtz 3. juli 

1880 S.M. Merril København C.F. Eltzholtz 2. sept 

 

1881 J.T. Peck Vejle C.F. Eltzholtz  26. aug 

1882  W.L. Harris Odense C.F. Eltzholtz 16. juni 

1883 R.S. Foster Svendborg C.F. Eltzholtz 14. juni 

1884 J.F. Hurst Frederikshavn C.F. Eltzholtz 1. aug 

1885 J.F. Hurst København C.F. Eltzholtz 18. juni 

1886 C.D. Foss København C.F. Eltzholtz 17. juni 

1887 W.X. Ninde Vejle J.J. Christensen 2. juni 

1888 W.F. Mallalieu Svendborg J.J. Christensen 28. juni 

1889 H.C. Fowler Frederikshavn J.J. Christensen 3. juli 

1890 H.W. Warren Odense C. Thaarup 26. juni 

 

1891 J.M. Walden Vejle  C. Thaarup 1. juli 

1892 J.W. Joyce Svendborg C. Thaarup 14. juli 

1893 J.H. Vincent København C. Thaarup 29. juni 

1894 J.H. Newmann Frederikshavn C. Thaarup 19. juli 

1895 J.N. Fitzgerald Odense C. Thaarup 25. juli 

1896 D.A. Goodsell Vejle C. Thaarup 12. aug 

1897 D.A. Goodsell Aalborg S.N. Gaarde 11. aug 

1898 J.M. Walden København S.N. Gaarde 13. juli 

1899 J.M. Walden Randers S.N. Gaarde 19. juli 

1900 J.H. Vincent Frederikshavn S.N. Gaarde 18. juli 

 

1901 A. Leonart Svendborg S.N. Gaarde 3. juli 

1902 C.C. McCabe Århus S.N. Gaarde 30. juli 

1903 J.H. Vincent Nexø S.N. Gaarde 29. juli 

1904 Wm. Burt Varde L.C. Larsen 20. juli 

1905 Wm. Burt Odense C. Nielsen 21. juli 

1906 Wm. Burt Horsens C. Nielsen 3. juni 

1907 Wm. Burt Kalundborg C. Nielsen 28. juni 

1908 Wm. Burt København C. Nielsen 21. juni 

1909 Earl Cranston Frederikshavn C. Nielsen 24. juni 

1910 Wm. Burt Vejle C. Nielsen 9. juni 

 

1911 Wm. Burt Svendborg C. Nielsen 29. juli 

1912 John L. Nuelsen Odense C. Nielsen 10. juni 

1913 John L. Nuelsen Randers C. Nielsen 4. juni 

1914 John L. Nuelsen Nexø C. Nielsen 17. juni 

1915 John L. Nuelsen Aalborg C. Nielsen 23. juli 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

1916 John L. Nuelsen København C. Nielsen 13. juni 

1917 Anton Bast Horsens C. Nielsen 29. juni 

1918 Anton Bast Århus C. Nielsen 21. juni 

1919 W.F. Anderson Vejle C. Nielsen 17. juni 

1920 Anton Bast Esbjerg C. Nielsen 14. juni 

 

1921 Anton Bast Frederikshavn C. Nielsen 15. juni 

1922 Anton Bast Holstebro L.P. Bjerno 14. juni 

1923 Anton Bast Kalundborg L.P. Bjerno 13. juni 

1924 Anton Bast Odense L.P. Bjerno 15. juli 

1925 Edgar Blake Silkeborg L.P. Bjerno 1. juli 

1926 Edgar Blake Vejle L.P. Bjerno 30. juli 

1927 Edgar Blake Varde L.P. Bjerno 6. juli 

1928 Raym. J. Wade Svendborg L.P. Bjerno 25. juli 

1929 Raym. J. Wade Nexø L.P. Bjerno 19. juni 

1930 Raym. J. Wade Randers L.P. Bjerno 25. juni 

 

1931 Raym. J. Wade Horsens L.P. Bjerno 1. juli 

1932 Raym. J. Wade Aalborg L.P. Bjerno 20. juni 

1933 Raym. J. Wade København L.P. Bjerno 22. juni 

1934 Raym. J. Wade Rønne L.P. Bjerno 20. juni 

1935 Raym. J. Wade Vejle L.P. Bjerno 26. juni 

1936 Raym. J. Wade Århus L.P. Bjerno 17. juni 

1937 Raym. J. Wade Holbæk Niels Mann 16. juni 

1938 Raym. J. Wade København L.P. Bjerno 15. juni 

1939 Raym. J. Wade Frederikshavn Niels Mann 14. juni 

1940 A. Rogert Odense Niels Mann 8. aug 

 

1941 A. Rogert Esbjerg Niels Mann 19. juni 

1942 S.S. Rosendahl Silkeborg Niels Mann 18. juni 

1943 A. Rogert Kalundborg Niels Mann 24. juni 

1944 A. Rogert Odense Ejner Kyst 22. juni 

1945 Th. Arvidson København Ejner Kyst 23. aug 

1946 Th. Arvidson Aalborg Ejner Kyst 11. juli 

1947 Th. Arvidson Varde Ejner Kyst 4. juni 

1948  Th. Arvidson Randers Ejner Kyst 16. juni 

1949 Th. Arvidson Holstebro L. Eskildsen 15. juni 

1950 Th. Arvidson Odense L. Eskildsen 21. juni 

 

1951 Th. Arvidson Nexø L. Eskildsen 30. maj 

1952 Th. Arvidson Svendborg G. Særmark 9. juli 

1953 Odd Hagen Odense A. Lylloff 10. juni 

1954 Odd Hagen Løkken A. Lylloff 26. maj 

1955 Odd Hagen Vejle A. Lylloff 8. juni 

1956 Odd Hagen Horsens P.E. Bjerno 6. juni 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

1957 Odd Hagen Odense Frede Brandt 19. juni 

1958 Odd Hagen Silkeborg Frede Brandt 28. maj 

1959 Odd Hagen Nexø Frede Brandt 3. juni 

1960 Odd Hagen Frederikshavn Frede Brandt 15. juni 

 

1961 Odd Hagen Randers Frede Brandt 7. juni 

1962 Odd Hagen Strandby Eigil Carlsen 30. maj 

1963 Odd Hagen Varde Frede Brandt 5. juni 

1964 Odd Hagen Hjørring Frede Brandt 17. juni 

1965 Odd Hagen Kalundborg  Frede Brandt 23. juni 

1966 Odd Hagen København (J) Frede Brandt 8. juni 

1967 Odd Hagen Århus Eigil Carlsen 24. maj 

1968 Odd Hagen Rønne Erik Kyst 6. juni 

1969 Odd Hagen Odense Erik Kyst 4. juni 

1970 Fr. Wunderlich København (B) Erik Kyst 3. juni 

 

1971 Ole E. Borgen Skåde Erik Kyst 22. juli 

1972 Ole E. Borgen Frederikshavn Henning Bjerno 15. juni 

1973 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 28. juni 

1974 Ole E. Borgen Silkeborg Henning Bjerno 27. juni 

1975 Ole E. Borgen Horsens Henning Bjerno 26. juni 

1976 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 24. juni 

1977 Ole E. Borgen København (J) Henning Bjerno 2. juni 

1978 Ole E. Borgen Strandby Henning Bjerno 22. juni 

1979 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 5. juli 

1980 Ole E. Borgen Nexø Henning Bjerno 5. juni 

 

1981 Ole E. Borgen København (J) Henning Bjerno 28. maj 

1982 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 1. juli 

1983 Ole E. Borgen Århus Henning Bjerno 23. juni 

1984 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 21. juni 

1985 Ole E. Borgen Odense Henning Bjerno 27. juni 

1986 Ole E. Borgen Århus Henning Bjerno 8. maj 

1987 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 2. juli 

1988 Ole E. Borgen Strandby Henning Bjerno 23. juni 

1989 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 22. juni 

1990 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 4. juli 

 

1991 Hans Växby Vejle Henning Bjerno 20. juni 

1992 Hans Växby København (J) Henning Bjerno 18. juni 

1993 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 8. juli 

1994 Hans Växby Frederikshavn Henning Bjerno 30. juni 

1995 Hans Växby Gladsaxe Henning Bjerno 29. juni 

1996 Hans Växby København  Henning Bjerno 20. juni 

1997 Hans Växby Holstebro Mogens Hansen 26. juni 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

1998 Hans Växby Strandby Mogens Hansen 25. juni 

1999 Hans Vâxby Holstebro Mogens Hansen 1. juli 

2000 Hans Vâxby Århus Mogens Hansen 29. juni 

 

2001 Øystein Olsen Holstebro Mogens Hansen 28. juni 

2002 Øystein Olsen Vejle Mogens Hansen 27. juni 

2003 Øystein Olsen Holstebro Mogens Hansen 25. juni 

2004 Øystein Olsen København Mogens Hansen 24. juni 

2005 Øystein Olsen Rønne Mogens Hansen 30. juni 

2006 Øystein Olsen Holstebro Mogens Flinck Hansen 29. juni 

2007 Finn Uth/Jørgen Thaarup Strandby Mogens Flinck Hansen 27. juni 

2008 Øystein Olsen Århus Mogens Flinck Hansen 2. juli 
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Præster i Metodistkirken i Danmark 
 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i pensioneret forhold: 

Optaget Optaget Pensio- 

Navn: Født på Prøve i Konf. neret 

Thomsen, Lilly 31.03.1917  1970 1983 

Carlsen, Eigil 04.03.1926 1956 1958 1987 

Rasmussen, Poul 29.06.1926 1956 1958 1993 

Jørgensen, Knut Bjarne 15.03.1941 1964 1968 2006 

Johansen, Freddy 03.08.1941 1968 1970 2006 

 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i aktivt forhold: 

Uth, Finn 20.02.1951 1974 1976 

Thaarup, Charlotte 21.06.1956 1979 1981 

Thaarup, Jørgen 23.01.1957 1980 1982 

Munk, Keld 20.06.1955 1981 1983 

Nielsen, Claus Kofoed 03.10.1956 1982 1986 

Lewis, Mark 18.08.1958 1982 1986 

Alsted, Christian  18.11.1961 1984 1986 

Sørensen, Ove Skjødt 30.07.1956 1985 1987 

Birch, Ole 10.12.1960 1987 1989 

Morsbøl, Carsten 13.03.1959 1988 1990 

Jensen, Lars Ulrik 16.01.1963 1992 1994 

Nielsen, Karen Anette 02.07.1957 1984 1996 

Risager, Thomas 17.06.1969 1996 1998 

Thompson, Anne 09.03.1981 2004 2007 

 

Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  

 

Prøvemedlemmer - indviede: 

Thompson, Duncan 16.08.1980 2004 

 

Lokalpræster – indviede: Indviet 

Kyeremeh, Joshua 30.01.1949 2000 

Gjessø, Tine 26.10.1968 2008 

 

Lokaliserede præster (ældste): Lok. 

Owens, Benedicte (Strandby) 01.02.1966 1990 1992 2006 
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Adresser 
 

Biskopper: 

Olsen, Øystein  

Kontor: Besøgsadresse: Akersbakken 37, N-0172 Oslo, Norge. 

 Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

 Tlf 0047 23 33 27 35. 

 Fax 0047 23 33 27 36. 

 E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

Privat: Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22. 

 E-mail: oystein.olsen@umc-northerneurope.org  

 

Tidligere biskopper: 

Borgen, Ole E., Torvgata 13 A, N-2000 Lilleström, Norge. Tlf/fax 0047 63 80 15 01. 

Växby, Hans, Khamonichesky val 24, strenie 2, Mosco 119048, Russia. 

 Tlf 007 499 242 1774. 

  E-mail: bishop@umc-eurasia.ru 

 

Præster : 

Alsted, Christian, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. 

 E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

Andersen, Ejler Busch, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07 11. 

 E-mail: ejler.busch.andersen@metodistkirken.dk 

Birch, Ole, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44. 

E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Carlsen, Eigil, Havnefronten 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 24 56. 

 E-mail: eigil.carlsen@metodistkirken.dk 

Gjessø, Tine, Helgenæsgade 11, st., 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61. Mobiltlf 61 60 69 93. 

 E-mail: tine.gjessoe@metodistkirken.dk 

Jensen, Lars Ulrik, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36. Mobiltlf 20 72 16 36. 

E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.dk 

Johansen, Freddy, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25. 

 E-mail: freddy.johansen@metodistkirken.dk 

Jørgensen, Knut Bjarne, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19. 

E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk 

Kyeremeh, Joshua, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45. 

E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk 

Lewis, Mark, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. 

 E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk  

Morsbøl, Carsten, Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 29 82 92 42.  

 E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk 

Munk, Keld, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 

Nielsen, Claus Kofoed, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

 Mobiltlf 22 33 11 15. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Nielsen, Karen Anette, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

E-mail: karen.anette.nielsen@metodistkirken.dk  
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Rasmussen, Poul, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26. 

Risager, Thomas, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Sørensen, Ove, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Thaarup, Charlotte, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

 E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk 

Thaarup, Jørgen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. 

E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Thompson, Anne, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Thompson, Duncan, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Thomsen, Lilly, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 56 49 41 65. 

Uth, Finn, Rigensgade 21, 4.th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.  

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

 

Præsteenker : 

Bhutho, Ellen, Skovgade 28, 1., 7100 Vejle. Tlf 75 83 25 97. 

Bjerno Lis, Koktvedvej 65, 3. th., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 35 55. 

 E-mail: bjerno@tiscali.dk 

Kristoffersen, Henny, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 36 44 14 41. 

Kyst, Karen, Rigensgade 21, 2., 1316 København K. Tlf 33 14 98 63. 

Nielsen, Julie, Merkurvej 7, 8270 Højbjerg. Tlf 86 14 91 14. 

 E-mail: julie-fjord-nielsen@stofanet.dk 
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Menigheder: 

 
Lprd = lægprædikant, 

ML = menighedens lægleder 

MF = menighedsrådets formand,  

MKa = menighedens kasserer  

MKv = menighedens kirkeværgeformand 

Mission = kontakt til missionsarbejdet  

 

 

Esbjerg: Skt. Johannes Kirken, Norgesgade 38, 6700 Esbjerg.  

Kontor: Norgesgade 38, 6700 Esbjerg. Tlf 75 12 19 78.  

 E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk 

Præster: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

 Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Lprd: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

ML: Gurli Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: gurli.brinch@esenet.dk 

MF: Anne Hedegaard, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12. 

  E-mail: haldan111@mail.tele.dk 

MKa: Britta Ørfjell, Storegade 191, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 12 12 13. 

  E-mail: orfjell@esenet.dk 

MKv: Kaj Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: kaj.brinch@esenet.dk 

Mission: Inger Nielsen, Paghs Allé 10, 6705 Esbjerg. Tlf 75 12 61 78. 

 

 

Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. 

  www.frederikshavn-metodistkirke.dk 

Præst: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

  E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk 

Lprd: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: henningclausen@mail.dk 

 Camilla Fredsby, Nørgårdsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 26 80 64 60. 

  E-mail: fredsby@privat.dk 

 Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: laila.horby@mail.dk 

 Bjørn Thomsen, Birke Allé 1A, 9320 Hjallerup. Tlf 98 48 18 40. 

  Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk 

ML: Vakant. 

MF: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: henningclausen@mail.dk 

MKa: Anders Clausen, Frejasvej 11, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 14 50. 

  E-mail: beermannclausen@mail.dk 

MKv: Vakant. (kontakt Keld Munk) 
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Mission: Elsebeth Rasmussen, Fælledvej 75, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 54 34. 

 

 

Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 

Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

 E-mail: holstebro@metodistkirken.dk 

ML: Lisbet Andersen, Lavhedevej 34, 7500 Holstebro. Tlf 97 40 37 50. 

MF: Niels Urup Nielsen, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: nurup@post.tele.dk 

MKa: Hanne Urup Engbjerg, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: engbjerg@post8.tele.dk 

MKv: Niels Urup Nielsen, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: nurup@post.tele.dk 

Mission: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

 E-mail: holstebro@metodistkirken.dk 

 

 

København: Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K. 

  www.jerusalemskirken.dk 

Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04. 

 E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk 

Præster: Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36.  

   Fax 33 12 96 04. E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

 Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

  Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Ejler Busch Andersen (præst på Betaniahjemmet), Forhåbningsholms Allé 19,  

 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07 11.  

 E-mail: ejler.busch.andersen@metodistkirken.dk 

Claus Kofoed Nielsen (hjælpepræst), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse.  

 Tlf 35 10 90 65. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Lprd: Georg Kronborg Christensen, Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73. 

  E-mail: gkc@mek.dtu.dk 

 Bo B. Depner, Olufsvej 14, 2100 København Ø. Tlf 35 26 12 52. 

 Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21. 

  E-mail: jkah@tdc.dk 

 Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdsvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26. 

  E-mail: madska@kff.kk.dk 

 Peter Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf  39 69 40 37. 

  E-mail: pmn@fuga.nu 

 Mai Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hylling. Tlf 46 41 21 12. 

 E-mail: mai.rasmussen@post.tele.dk 

 Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.

 E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk 

 Jens Chr. Tvilling, HumlebækCentret 27, 1. 1, 3050 Humlebæke. Tlf 49 70 99 26. 

ML: Menigheden har en anderledes struktur og ingen valgt lægleder 

MF: Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.

 E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk 
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MKa: Preben Christiansen, Strandgade 57, 1. tv. bolig 117, 1401 København K.  

 Tlf 36 77 44 25. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Bent Fredsby, Lundsgade 10, 2. tv., 2100 København Ø, Tlf 45 80 27 52. 

  E-mail: fredsby@get2net.dk 

MFinans: Leif Andersen, Nyholms Alle 8 C  1.th. 2610 Rødovre tlf 36 41 10 52. 

  E-mail: leif.andersen@drc.dk 

Mission: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

  Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

 

 

København, Den Internationale Menighed: Jerusalemskirken, Rigensgade 19,  

 1316 København K. 

Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 32 96 56. 

 E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk 

Præst: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.  

   Mob 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk 

ML:  

MF: Hannah O'Rielly, Murskeen 39, 2tv., 2630 Taastrup. Tlf 43 71 43 22. 

  E-mail: phebiana@hotmail.com 

MKa: Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51  

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk Giro 5 43 90 86. 

Mission: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.  

   Mob 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk 

 

 

Løkken: Skt. Peters Kirke, Kirkegade 9, 9480 Løkken. 

Kontakt: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59. 

Præst: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

 E-mail: loekken@metodistkirken.dk 

ML: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59. 

MF: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

 E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 

MKa: Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98. 

MKv: kirkeværgefunktiont varetages af menighedsrådet. 

Mission: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59. 

 

 

Odense: Emmauskirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf 63 12 04 09. 

  www.metodistkirken-odense.dk 

Præster: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.  

 E-mail: odense@metodistkirken.dk  

Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, st., 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61.  

 Mobiltlf 61 60 69 93. E-mail: tine.gjessoe@metodistkirken.dk  

Lprd: Helge Munk, Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

 E-mail: hm@munkhosting.dk 

 Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 
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ML: Vakant. 

MF: Shanti Digebjerg, Colbjørnsensvej 27, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07. 

  E-mail: digebjerg @mail.dk   

MKa: Kjeld Mogensen, Skt. Jørgens Gade 35, 5000 Odense C.  

  E-mail: kjeldmogensen@privat.dk 

MKv: Clyde Jensen (administration), Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev. Tlf 66 15 40 80. 

  E-mail: clyde@mail.dk 

 Anders Flinck (praktisk), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf  66 16 96 64. 

Mission: Sussi Lindberg, Alexandragade 6B, 5000 Odense C. Tlf 66 16 01 83. 

  Mobiltlf 30 70 01 83. E-mail: sussi-l@paradis.dk 

  

 

Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.  

Præst: Mark Lewis, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. 

 E-mail: roenne@metodistkirken.dk 

Lprd: Jørn Bech, Baneparken 8, Nylars, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 29 48. 

  E-mail: bechbornholm@private.dk 

 Henning Nielsen, Kapelvej 45, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 37. 

 Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. 

  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

ML:  

MF: Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

  E-mail: f.b.k@mail.tele.dk 

MKa: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. 

  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

MKv: Bent Kofoed, Zahrtmannsvej 27, 3700 Rønne. Tlf 56 95 44 96. 

  E-mail: ambk@mail.dk 

Mission: Lis Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41. 

  E-mail: lispoul@dlgpost.dk  

 

 

Solrød:  Solrød Frikirke, (menighedsplantningsprojekt) 

  www.solrodfrikirke.dk 

Præst: Lars Ulrik Jensen, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36, 

 Mobiltlf 20 72 16 36.. E-mail: solroed@metodistkirken.dk 

Lprd: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 

  E-mail: familien@tvilling.dk 

MF: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 

  E-mail : klingenberg@thomsen.mail.dk 

MKa: Alland Holm, Hylleholtvej 12, 4654 Fakse Ladeplads. Tlf 43 73 18 43. 

  E-mail: a-holm@tdcadsl.dk 

Mission: Michael Schæffer Larsen, Regstrup Parkvej 43, 4420 Regstrup. Tlf 59446893.  

  E-mail: postmaster@mrservice.dk 
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Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.  

  www.metodistkirken.dk/strandby 

Præster: Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

 E-mail: strandby@metodistkirken.dk 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. 

 E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Carsten Morsbøl, Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 29 82 92 42. 

 E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk 

Lok. ældste: Benedicte Owens, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85. 

  E-mail: b.owens@rn.dk 

Menighedskoordinator: Marianne Pedersen, Kirkens kontor, tlf 30 30 10 98. 

  E-mail: koordinator@strandby-metodistkirke.dk  

Lprd: Elisabet Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091.  

  E-mail: elisabet@post1.dknet.dk 

 Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. 

  E-mail: trofast@post.tele.dk 

 Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48. 

  E-mail: kirkevej1@post.tele.dk  

 Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84 

 Helle Thaarup Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91. 

  E-mail: p-c@vip.cybercity.dk 

 Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98. 

   E-mail: rughaven@worldonline.dk 

 Teddy Thomsen, Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06. 

 Bente Aalbæk, Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 9848 2741.  

  E-mail: jensmu@newmail.dk 

ML: Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

  E-mail: st@frederikshavn.dk 

MF: Anne-Mette Thomsen, Frederikshavnvej 465, Tolne, 9850  Sindal. Tlf 98 93 64 44. 

  E-mail: anne-mette@thomsen.mail.dk 

MKa: Birthe Rasmussen, Haldsvej 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 19 77. 

MKv: Christian Mandrup Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf 29 84 62 87. 

  E-mail: margitbrink@hotmail.com 

Mission: Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50. 

MFinans: Alice Morsbøl, Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 40 63 04 55. 

  E-mail: alice.morsboel@rn.dk 

 

 

Vejle:  Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle. 

Præster: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: vejle@metodistkirken.dk 

Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Lprd: Mette Munk, Fjordegade 3, st., 7100 Vejle. Tlf 30 23 11 98. 

  E-mail: mmunk@hotmail.com  

ML: vakant. 



 
 152 

MF: Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47. 

  E-mail: strand@nypost.dk 

MKa: Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

MKv: vakant. 

Mission: Lili Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf 75 82 95 47. 

  E-mail: lili.strand@nypost.dk 

 

 

Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C. 

  www.betlehemskirken.dk 

Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Lprd:   Christina Sørensen, Helgenæsgade 11, 3. 8000 Århus C. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: cha85@tiscali.dk 

 Christina Thaarup, Hans Broges Gade 3, 2. th., 8000 Århus C. Tlf 27 21 16 90. 

  E-mail: christinathaarup@hotmail.com 

ML: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

  E-mail: jeanette.holm@e-box.dk 

MF: Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16. 

 Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.dk 

MKa: Mikkel Gaarde, Tingvej 60, 8543 Hornslet. Tlf 86 78 66 99.  

  E-mail: aarhus.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Per Hougaard, Holmstruphøjvej 83, 8210 Århus V. Tlf/fax 40 85 92 99. 

  E-mail: hougaard@stofanet.dk 

Mission: Ditte Marqversen, L. A. Rings Vej 34, 8270 Højbjerg. Tlf. 86 27 20 73. 

  E-mail: dittem@webspeed.dk 

 

 

 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/
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Lejre, hytter m.m. 

 

ELLESHØJ, Bygaden 18, 3720 Åkirkeby. Tlf 53 97 50 35. 

Kontakt: Hans Mikkelsen, Haslevej 63, 3700 Rønne, Tlf 56 95 77 63. 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/69 

 

 

FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro.  

Kontakt: Jørgen Marqversen, L. A. Rings Vej  34, 8270 Højbjerg. Tlf 86 27 20 73.  

 E-mail: farmen@webspeed.dk 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/492 

 

 

SOLBORGEN, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. Tlf 59 31 52 88. 

Kontakt: Metodistkirkens Sociale Arbejde, Rigensgade 21 A, 1316 Købehavn K. 

 Tlf 33 93 25 96. Fax 33 93 65 39. E-mail: msac@image.dk  

 www.solborgen.dk 

 

 

KROGSHOLT, Søholtvej 10, 9750 Øster Vrå.  

Kontakt: Peer Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/562 

Udlejning: Marie Hjørne, Udegårdsvej 20, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 71. 
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Metodistkirken i Norden og Baltikum (United Methodist Church) 

 

Estland 

Eesti Metodisti Kirik, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 66 88497. 

 Fax 00372 66 88 498. E-mail: keskus@metodistikirik.ee 

 www.metodistikirik.ee 

Distriktsforstander: 

Tavi Hollman, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf (kontor) 00372 9 66 88 485.  

 mobil 00372 50 30 894. E-mail: taavi@bmk.ee 

 

 

Finland F 

Suomen Metodistikirkko, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland. 

 Tlf 00358 9 628 135. Fax 00358 9 622 4558. 

 E-mail: soumen @.metodistikirkko.fi 

Distriktsforstander: 

Timo Virtanen, Lapintie 4 B 2, FIN-33310 Tampere, Finland.  

 Tlf 00358 3 43 14 20. 

 E-mail: metodistikirkko@koti.soon.fi 

 

 

Finland S 

Finlands Svenska Metodistkyrka, Apollogatan 5, FIN-00100 Helsingfors, Finland. 

 Tlf 00358 9 449 874. Fax 00358 9 406 098. 

 E-mail: kyrkostyrelsen@ metodistkyrkan.fi 

 www.metodistkyrkan.fi 

Distriktsforstander: 

Tom Hellsten, Täktervägen 721, 10120 Täkter, Finland. Tlf 00358 9 221 4662. 

 E-mail: tom.hellsten@metodistkyrkan.fi 

 

 

Letland 

Latvijas Apvienotas Metodistu Baznica, Akas iela 13, LV-1011 Riga, Latvia. 

 Tlf 00 371 731 1442. Fax: 00 371 731 1442. 

 E-mail: gitamednis@aol.com 

 www.gbgm-umc.org/latvia 

Distriktsforstander: 

Gita Mednis. Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland.  

 E-mail: gitamednis@aol.com 
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Lithauen 

Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, J. Naugardo g-ve 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. 

 Tlf 00370 37 323 588. Fax 00370 37 323 819. 

 E-mail: gbgm@kaunas.omnitel.net 

 www.jmb.lt 

Distriktsforstander: 

John Campbell, Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 37 321 757.  

 Fax 00370 37 323 819. E-mail: revjohncambell@gmail.com 

 

 

Norge 

Metodistkirken i Norge, Postboks 2744, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

 Tlf 0047 23 33 27 00. Fax 0047 23 33 27 01. Besøgsadresse: Akersbakken 37. 

 E-mail: hovedkontoret@metodistkirken.no 

 www.metodistkirken.no 

Distriktsforstandere: 

Vidar Sten Bjerkseth, Ove Skades Vei 2, N-4823 Nedenes, Norge.  

 Tlf 0047 37 09 67 88. Mobil 00 47 41 33 89 99.  

 E-mail: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no 

Øyvind Helliesen, Alperoseveien 5, N-4022 Stavanger, Norge. 

 E-mail: oyvind.helliesen@metodistkirken.no 

 

 

Sverige 

Metodistkyrkan i Sverige, Överås, Danskavägen 20, S-412 66 Göteborg, Sverige.  

 Tlf 0046 31 73 37 840. Fax 0046 31 73 37 849.  

 E-mail: expedition@metodistkyrkan.se 

 www.metodistkyrkan.se 

Distriktsforstandere: 

Bimbi Ollberg, Ammunde, S-620-13 Stånga, Sverige. Tlf 0046 49 82 19 544. 

 Mobil 0046 70 72 18 956. E-mail: bimbi.ollberg@metodistkyrkan.se 

Åke Svensson, Karby, Roma, S622 54 Romakloster, Sverige. 

 E-mail: ake.svensson@metodistkyrkan.se 
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Nazaræerens Kirke (en anden Metodistkirke i Danmark) 

www.nazarene.org 

 

Greve 

Greve Frikirke, Solhegnet 2, 2670 Greve. 

www.nazarene.dk 

Præst: Kaj Ove Bollerup, Fasanvej 25, 2680 Solrød. Tlf 56 14 50 16.  

Email: kob@nazarene.dk 

 

 

 

 



 
 157  



 
 158  



 
 159 

 



 
 160 

 



 
 161 



 
 162 

Vejledninger 
Rejsegodtgørelse 

Rejsegodtgørelse i forbindelse med udvalgs-

møder i kirkens og MBUF's landsarbejde 

(Årskonferenceudvalg og MBUF's udvalg) 

 

- Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder 

på en sådan måde, at rejseomkostningerne 

bliver lave. Fællesrejse i bil eller togrejse 

benyttes, hvor det er muligt. De faktiske 

omkostninger dækkes efter regning. 

 

- Rejsegodtgørelse på op til standard tog-

billet kan altid udbetales, når den rejsende 

har valgt anden rejsemåde og ønsker at 

betale resten selv. 

 

- Hvor biltransport er hensigtsmæssig beta-

les godtgørelse efter statens lave takst. 

 

- Forplejning til rejsen kan udbetales efter 

statens takster når transporttiden er over 4 

timer. 

- Hvor rejsemåde ud over ovenstående er 

nødvendig eller fordelagtig i forhold til den 

pågældende bestyrelses samlede udgifter til 

det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen 

godkendes af formanden for den pågælden-

de bestyrelse. 

 

(Menighedsforstandernes kørsel i menighe-

dens tjeneste godtgøres efter regning  med 

statens højeste takst.) 

 

Satserne kan ses på ToldSkats hjemmeside 

www.toldskat.dk under skattesatser og 

erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. (I 

2008 er den høje takst kr. 3,47 og den lave 

takst kr. 1,83 pr. km.)
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Retningslinier for ansøgning om tilskud fra hovedkassen. 

Hvem kan søge? 

 Menigheder. 

 Enkelt personer kan ikke søge, men skal 

sende ansøgning til menighedsrådet, der 

så må vurdere om der skal sendes en 

ansøgning til landsledelsen. 

  

Hvad kan der søges til? 

 Præsteløn op til 40% i et givet pastorat. 

(Reduceres til 30% fra 2006/2007). 

 Løn til andre efter indstilling fra kabinet-

tet (efter samme retningslinier som præ-

steløn).    

 Løn i relation til et konkret tidsbegrænset 

projekt. 

 Kirkebygninger (Større renovering, om-

bygninger/nybygninger). 

 Præsteboliger (Større renovering, ombyg-

ninger/nybygninger). 

 Kurser for præster ud over den obligato-

riske efteruddannelse efter anbefaling fra 

Rådet for Ordineret Tjeneste. 

 Kurser for læg. 

 Projekter (udadrettet og/eller udviklende 

for menigheden. 

 

Hvad kan der ikke søges til? 

 Almindelig løbende drift ekskl. lønnin-

ger. 

 Almindelig vedligeholdelse af bygninger. 

 

Hvem skal ansøgningen sendes til? 

 Distriktsforstanderen. 

 Kopi til Landsledelsens formand. 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde? 

 Beskrivelse af den betydning tilskuddet 

vil få for menighedens fortsatte udvik-

ling. 

 Projekt/formålsbeskrivelse. 

 Forventet økonomi herunder egenandel 

og betalingsplan. 

 Ved bygninger skal der være indhentet 

vejledende tilbud fra håndværkere. 

 Menighedens egen forventning til frem-

tidig økonomisk formåen. 

 

Hvor meget kan der søges om? 

 Vurderes for den enkelte ansøgning. 

 

Hvor lang kan tilskudsperioden være? 

 Vurderes for den enkelte ansøgning. 

 

Hvad skal ansøgningen vurderes på? 

 Hensigten med projektet bag ansøgnin-

gen. 

 Menighedens egenandel. 

 Menighedens økonomi i øvrigt. 

 Menighedens formue. 

 Menighedens evne/engagement til at for-

øge indtægterne. 

 Menighedens andre selvvalgte udgifter. 

 Ved ansøgning til bygninger skal byg-

ningens egnethed for fremtiden vurderes. 

 

Hvordan skal ansøgningen behandles? 

 Ansøgningsfrister 15. januar, 1. april, 1. 

september under forudsætning af, at do-

kumentationen er på plads på dette tids-

punkt. 

 Distriktsforstanderen modtager ansøgnin-

gen og kontrollerer, at ansøgningen op-

fylder kravene til en ansøgning og sikrer, 

at der er den nødvendige dokumentation. 

Distriktsforstanderen tager kontakt til 

menigheden for en uddybning og for-

handling. 

 Distriktsforstanderen præsenterer ansøg-

ningen for Landsledelsen, der beslutter. 

 Landsledelsen behandler ansøgningen ef-

ter indstilling fra Distriktsforstanderen. 
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Hvordan man kan sikre eftertiden med et testamente  

Ved at oprette et testamente sikrer man sig, 

at tingene bliver ordnet, som man ønsker 

sig, og at der ikke opstår misforståelser om, 

hvordan arven skal fordeles. 

 

Opretter man ikke et testamente, vil arven 

blive fordelt efter arvelovgivningens almin-

delige regler, hvilket vil sige, at hvis man 

ikke efterlader sig nærmere slægtninge end 

fætre og kusiner, går arven til staten. 

 

Hvis man ikke efterlader sig tvangsarvinger 

(ægtefælle og/eller børn/børnebørn), kan 

man ved testamente bestemme over hele sin 

formue. Efterlader man sig tvangsarvinger, 

kan man bestemme over 3/4 af sin formue. 

 

Af arv betales boafgift (tidligere arveafgift). 

Ægtefæller er fritaget for afgift. Det samme 

er Metodistkirken i Danmark. Børn og dis-

ses efterkommere samt ens forældre betaler 

15% med et bundfradrag på 255.400 kr. pr. 

arvelader (2008). Alle andre betaler 36,25%. 

Bundfradraget kan ses på www.skat.dk  

 

Man kan således afgiftsfrit betænke kirken! 

 

Hvis der efterlades midler til søskende, 

nevøer, niecer og andre, der betaler 

tillægsboafgift (i alt 36,25%), kan det med 

fordel overvejes at gøre en afgiftsfritaget 

institution som f.eks. kirken til medarving 

(legatar).  

 

Hvis man nemlig lader en del af arven 

tilfalde kirken på betingelse af, at kirken 

betaler boafgiften for de øvrige arvinger, 

kan de øvrige arvinger rent faktisk få 

udbetalt en større del af arven, end hvis 

pengene blev givet direkte til disse. 

 

Er arvebeholdningen eksempelvis på 

1.000.000 kr., og man testamenterer 30% 

heraf til kirken på betingelse af, at kirken 

betaler de øvrige arvingers boafgift, vil de 

øvrige arvinger modtage ca. 36.000 kr. mere 

end ellers. Kirken vil modtage ca. 70.000 kr.  

 

Man kan oprette testamente for vidner eller 

for notaren. Ved at oprette et notartestamen-

te sikrer man sig, at testamentet altid kom-

mer frem ved dødsfaldet, ligesom gyldighe-

den af et notartestamente normalt ikke vil 

kunne anfægtes. 

 

Skal ens testamente kun indeholde få og 

enkle bestemmelser, kan man selv skrive 

dette (se nedenstående paradigma til et 

standardtestamente) og underskrive dette på 

dommerkontoret. Testamentet skal udfær-

diges og underskrives i to eksemplarer, 

hvoraf det ene skal være på specielt gen-

partspapir autoriseret af Justitsministeriet. 

Der skal medbringes legitimation (sygesik-

ringskort og pas eller kørekort). 

 

Er der i ens familie mere indviklede slægts-

forhold, og ønsker man bestemmelser indfø-

jet, som kræver et indgående kendskab til 

arvelovgivningen, må det anbefales, at man 

retter henvendelse til en advokat, så man 

sikrer sig, at testamentet bliver korrekt ud-

færdiget. Man kan aftale en fast pris med 

advokaten forud for arbejdets udførelse.  

 

Det koster et gebyr på 300 kr. til staten at 

oprette et notartestamente. 

 

Landsledelsen fremsender gerne det speciel-

le genpartspapir og er behjælpelig med 

yderligere vejledning. Ring til kontoret i 

Stokhusgade på telefon nr. 33 12 96 06. 
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Navn 

Adresse 

Tlf.nr. 

 

 

 

T E S T A M E N T E 

 

 

Undertegnede navn, adresse, cpr.nr., der ikke tidligere har oprettet testamente, og som ikke 

efterlader mig livsarvinger, adoptivbørn eller sådannes afkom, eller som efterlader mig 

følgende livsarvinger……., bestemmer herved som min sidste vilje: 

 

1. 

 

 

Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (der hører under Metodistkirken i 

Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve kr. ……………… efter mig. 

 

Eller: 

 

Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (der hører under Metodistkirken i 

Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve X/del af min formue. 

 

Eller: 

 

Alt, hvad jeg måtte efterlade mig, skal tilfalde Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i 

X-by (der hører under Metodistkirken i Danmark, som er fritaget for boafgift). 

 

---oooOooo--- 

 

Dette testamente underskriver jeg i to ens eksemplarer, hvoraf det ene opbevares i 

notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf skal have samme gyldighed som 

originalen. 

 

 

X-by, den 

 

 

……………………………. 

 

Som forside på testamentet skal hæftes udfyldt skema, som hentes på www.domstol.dk 
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Vejledning  

Resolutioner i Metodistkirkens tradition 

Indledning  

Kristendommens formål er ikke et politisk 

program. Alligevel kom de første kristne i 

konflikt med statsmagten, fordi de nægtede 

at anerkende kejseren som Kyrios (Herre). 

Der er kun en Kyrios (Herre), og det er 

Jesus Kristus. 

John Wesley, Metodismens grundlægger, 

var præst og vækkelsesprædikant. Det sidste 

brev, John Wesley skrev, seks dage før sin 

død i 1791, var et brev til William Wilber-

force, som stod ganske isoleret i den po-

litiske kamp mod slaveriet. John Wesley 

skrev: 

“Min kære herre! Medmindre den guddom-

melige kraft har oprejst Dem til at være som 

Athanasius contra mundum (mod verden), 

kan jeg ikke se, hvordan De kan gennemføre 

Deres glorværdige foretagende at opponere 

imod den afskyelige ondskab, som er en 

skandale for religionen, for England og for 

menneskenaturen. Medmindre Gud har 

oprejst Dem netop til denne sag, vil De 

blive slidt op af modstanden fra mennesker 

og djævle, men hvis Gud er for Dem, hvem 

kan så være imod Dem? O, bliv ikke træt af 

at øve godt. Gå i Guds navn og i hans kraft 

til selv amerikansk slaveri, det ondeste, 

solen nogensinde så, forsvinder for den.” 

Der skulle gå over 40 år efter Wesleys død 

før slaveriet ved lov blev ophævet i 

England. 

Metodistkirken vedtog i 1908 en social be-

kendelse, som udtrykker kirkens forståelse 

af Bibelens grundlæggende holdninger og 

værdier. 

I 1972 blev De Sociale Principper for første 

gang formuleret. Hvert fjerde år siden 1972 

er De Sociale Principper blev revideret og 

nyformuleret i forhold til tidens aktuelle 

problemstillinger.  

De Sociale Principper har lige fra begyn-

delsen udgjort en ramme for og en teologisk 

præcisering af kirkens holdning til den aktu-

elle verdens kultur. 

De Sociale Principper er formuleret princi-

pielt og uden henvisning til konkrete be-

givenheder, tider eller aktører.  

 

Hvad er en resolution? 

Resolutionen er den form, det redskab, kir-

ken har anvendt til at udtrykke sig konkret 

og direkte i forlængelse af De Sociale Prin-

cipper. Resolutionen har en større aktualitet 

og kan knytte an til faktuelle begivenheder i 

tiden. Ligeledes kan resolutionen lægge op 

til handling, enten forslag til det enkelte 

medlems handling eller kirkens kollektive 

handling. I samme grad aktualiteten gøres 

præcis er resolutionen begrænset og bundet. 

Metodistkirkens Generalkonference vedta-

ger resolutioner, som er gældende i hele den 

globale Metodistkirke (UMC). Book of 

Resolutions indeholder de til enhver tid 

gældende og opdaterede resolutioner. Det er 

kun Generalkonferencen, som kan vedtage 

resolutioner på hele kirkens vegne. Enhver 

resolution i Book of Resolutions er et gæl-

dende udtryk for Metodistkirkens holdning i 

alle dele af Metodistkirken uanset om den 

enkelte Årskonference har behandlet pågæl-

dende resolution eller ej. 

En resolution er ingen lov og ingen trosbe-

kendelse. Den status har resolutionsteksten 

ikke.  

Resolutionen er derimod kirkens officielle 

holdning vedtaget via kirkens besluttende 

strukturer. Det er kirkens bedste bud på en 

kristen holdning til en given sag. Det bedste 

bud kan nogle gange betyde, at kirken sene-

re reviderer, justerer, nuancerer eller ud-

bygger sin stillingtagen, når kirken er kom-

met til dybere indsigt og klarsyn. Resolu-

tionen har foreløbighedens karakter. Kirken 

forlanger ikke at det enkelte medlem skal 

være enig i kirkens officielle holdning. 
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Hvordan bliver en resolution til? 

1. Emne. En resolution kan handle om et 

hvilket som helst aktuelt emne, hvortil Guds 

ord har noget at sige. 

2. Indhold: Resolutionen skal behandle på-

gældende emne i kirkens sprog og ud-

tryksformer. Kirkens sprog er ikke politisk. 

Kirkens sprog er derimod forkyndelsens, 

liturgiens, bønnens og teologiens sprog. 

Resolutionens indhold skal bæres igennem 

af det, der kan udtrykkes i kirkens eget 

sprog. 

3. Forankring: Det, som resolutionen skal 

lede frem til, skal have en bibelsk foran-

kring.  

4. Autoritet i traditionen: Det er i Meto-

distkirkens tradition, at De Sociale Prin-

cipper netop er principper, retningsgiver, 

guide, manual for kirken. Derfor bør enhver 

resolution afspejle indhold og udtryksform i 

de aktuelle afsnit af De Sociale Principper, 

som resolutionens emne hører under. Ingen 

resolution kan vedtages, som er i konflikt 

med senest godkendte De Sociale Prin-

cipper.  

5. Hvem taler resolutionen til: Resolutionen 

taler altid først til Metodistkirken i det 

afgrænsede område, som er underlagt den 

myndighed, der vedtager resolutionen. 

Dernæst kan resolutionen tale til de men-

nesker, som de lokale Metodistkirker er i 

berøring med via gudstjenester, aktiviteter 

og institutioner. Endelige kan resolutionen 

tale til den almene offentlighed og til 

offentlige myndigheder, herunder politiske 

partier og valgte politikere i embedsfunk-

tioner og med sæde i besluttende organer.  

6. Handling: En resolution kan identificere 

et problemområde, oplyse og sætte ord på. 

Desuden kan resolutionen opfordre til hand-

ling, enten individuelt eller kollektivt. Lige-

ledes kan en resolution anbefale at bestemte 

handlinger ikke udøves. 

 

Resolutioner i Årskonferencen 

Årskonferencen fastsætter selv sine regler 

for behandling af og beslutningsproces frem 

til resolutioner.  

Forslag til regler for beslutningsproces: 

1. Forslag til resolutionstekst skal frem-

sættes, så forslaget kan offentliggøres i 

Konferencehåndbogen forud for Årskonfe-

rencen. 

2. Fremlæggelse af resolutionstekst. For-

slagsstilleren gives tid til at fremlægge og 

begrunde resolutionens indhold. (Når dette 

er sket, er resolutionen ikke længere for-

slagsstillerens, men Årskonferencens, hvil-

ket betyder, at al videre bearbejdelse fore-

tages efter Årskonferencens beslutning) 

3. Ændringsforslag til resolutionsteksten: 

Afsnit for afsnit gennemgås resolutions-

teksten med mulighed for fremsættelse af 

forslag til ændringer, tillæg og slettelser. 

Ved hvert forslag træffes straks beslutning, 

og teksten justeres. Ved hvert forslag: højst 

to taler for og to taler imod, derefter afstem-

ning. Når alle resolutionens afsnit er gen-

nemjusteret træffes beslutning om redak-

tionelle forandringer, herunder omrokering 

af afsnit. 

4. Afstemning om det færdige resolutions-

forslag: Når resolutionsteksten har den 

form, som flertallet af Årskonferencens 

medlemmer ønsker, at den skal have, er 

resolutionsforslaget klar til vedtagelse. 

Vedtagelser i Årskonferencen følger, når 

ikke andet er bestemt, almindelig flertals-

afgørelser. Årskonferencen kan pålægge sig 

selv ved endelig beslutning om resolutioner, 

dels at kræve skriftlig afstemning, og dels at 

kræve absolut majoritet for at resolutions-

forslaget er gjort til gældende resolution. 

5. En resolution er i princip gældende indtil 

den enten bliver ophævet eller mister sin 

aktualitet. Det betyder, at en resolution, som 

har aktualitet ud over det år, den er vedtaget, 

enten kan gennemgå redaktionelle for-

andringer eller genfremsættes til behandling 

i Årskonferencen. Redaktionelle forandrin-

ger skal godkendes af Metodistkirkens 
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Landsledelse. Redaktionelt justerede resolu-

tioner og resolutioner, som er genbehandlet 

i Årskonferencen, forsynes med årstal for 

resolutionens første vedtagelse, samt årstal, 

hvor efterfølgende forandringer af resolu-

tionen har fundet sted. 

 

Eksempel 

Årskonferencen i 1992 behandlede og ved-

tog en resolution med titlen “Fremmedhad, 

racisme og selvtilstrækkelighed.” Konferen-

cehåndbogen forud for Årskonferencen 

1992 indeholder resolutionsforslag samt for-

slag til regler for behandling i Årskon-

ferencen. Årbogen 1992 indeholder side 101 

- 102 den vedtagne resolution. 

Centralkonferencen i 1993 genbehandlede 

og vedtog i justeret form resolutionen 

“Fremmedhad, racisme og selvtilstræk-

kelighed.” Se Centralkonferencens protokol 

1993 side 175 - 178. 

Dette eksempel på resolution er stadig 

gældende og kan anvendes i oprindelig eller 

opdateret form med både Årskonferencens 

og Centralkonferencens autoritet.  

 

Liste i Årbogen 

Årbogen skal have en liste over aktuelle og 

justerede resolutioner, som har været be-

handlede og besluttede af den danske 

Årskonference. 
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Krig er uforenelig med Kristi lære og eksempel 

Resolution vedtaget af Metodistkirken 1. juli 2006 

“Han skal skifte ret mellem talrige folk, 

fælde dom blandt mægtige folkeslag i det 

fjerne. 

De skal smede deres sværd om til plovjern 

og deres spyd til vingårdsknive. 

Folk skal ikke løfte sværd mod folk, 

og de skal ikke mere oplæres til krig. 

Men de skal sidde hver under sin vinstok 

og sit figentræ, uden at nogen jager dem 

bort.” 

Mika 4:3-4  

“Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber 

til sværd, skal falde for sværd!” 

Matt 26:52 

“Lad dig ikke overvinde af det onde, men 

overvind det onde med det gode.” 

Rom 12:21 

 

Rundt omkring i verden udkæmpes krige, 

som ikke har nogen vinder, og hvor ver-

denssamfundet accepterer, at tilstanden af 

krig efterhånden bliver permanent. Til disse 

områder hører Irak, Mellemøsten, Congo, 

Tjetjenien, Sri Lanka og Afghanistan.  

Truslen om krig anvendes oftere og oftere 

som argument i den politiske diskussion 

nationerne imellem. Globaliseringen gør, at 

det bliver mere og mere kompliceret at 

genkende venner og fjender. Uklarheden 

forværres når konfliktområder er sammen-

faldende med økonomiske interesser og 

religiøse og etniske forskelligheder.    

Vi er bekymrede over, at Danmark invol-

verer sig i krige og krigshandlinger i verden 

uden at gøre sig klart, hvilke konsekvenser 

det medfører, dels for befolkningen i de 

lande, krigene udkæmpes i, dels for de 

soldater, som udsendes, og deres familier. 

Endvidere tvivler vi på, at Danmark er klar 

over, hvilke fjender vi skaber os i hele ver-

den, efter at vi i moderne tid igen er blevet 

en krigsførende nation. 

Metodistkirken bygger sin forståelse på bi-

belens ord, som lærer os, at det onde skal 

overvindes med det gode. Det opfatter vi er 

gældende i personlige relationer og i rela-

tioner folkene imellem. 

 

Metodistkirkens internationale tradition har 

også betydning for danske metodisters hold-

ning. Det er vores overbevisning, “at krig er 

uforenelig med Kristi lære og eksempel. 

Derfor afviser vi krig som middel i den 

nationale udenrigspolitik og insisterer på, at 

alle nationers første moralske pligt er med 

fredelige midler at løse alle menings-

forskelle, som opstår mellem dem, at men-

neskelige værdier må veje tungere end 

militære krav, når regeringer fastlægger de-

res prioriteter.”* 
 

Derfor foreslår Metodistkirkens Årskonfe-

rence: 

a) at alle menigheder holder forbøns- og 

temagudstjeneste om fred i verden på søn-

dagen forud for FN-dagen 24. oktober 2006, 
 

b) at alle menigheder i deres nærområde 

undersøger, hvad menigheden kan gøre for 

at hjælpe mennesker, som har oplevet 

krigshandlinger, det gælder flygtninge, 

soldater og deres familier, 
 

c) at regeringen og Folketinget tilskrives 

direkte og gennem pressen med budskabet, 

at Metodistkirken tager afstand fra Dan-

marks deltagelse i krigshandlinger udenfor 

landets grænser, og at alle danske soldater 

bør tages ud af krigsførende tjeneste umid-

delbart, samt at regeringen skal fremme 

nødhjælp og udviklingsarbejde i krigshær-

gede og krigstruede områder.   

                                              
* The Book of Discipline of the United Methodist 

Church, 2004, § 165.C. 
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Konferencekalender 2. halvår 2008 
 

Juli 

 

August 

2. - 9.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

15. - 17.   MS: Old Scout på Kulsølejren. 

22. - 24. MS: Seniorweekend. 

 

September 

12. - 14. TUF-weekend 

19. - 20.  Metodistkirkens Landsledelse på Frederiksberg. 

 

Oktober 

3. - 4.  Willow Creek Leader Summit i København. 

3. - 5. MM Copenhagen Gospel Festival. 

10. - 16.  MS Patruljeførertræning. 

24. - 26. MB Dans, sang & musik weekend i Strandby. 

 

November 

 Kollekt til præsteuddannelsen. 

7. - 9. Børnemedarbejderkonference. 

29. - 30. MS Seniornatløb 

 MU Sportsweekend 

 

December 

24. Juleaftenskollekt til vandprojektet i Mununu 

28. - 1/1 MU Nytårslejr 
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Konferencekalender 1. halvår 2009 
 

Januar 

Evangelisk Alliance. 

30. - 31. Metodistkirkens Landsledelse. 

 

Februar 

   Kollekt til aflønning af præster i Letland. (Rådet for Verdensmission) 

18. - 22. Centralkonference i Strandby. 

 

Marts 

6. Kvindernes Internationale Bededag. 

 MM Young Copenhagen Gospel Festival. 

 TUF 

20. - 22. Metodistkirkens Sommerhøjskole: Løgumkloster Højskole med "Sort Sol" 

 og besøg i Metodistkirken i Esbjerg. 

 

April 

3. - 4. Metodistkirkens Landsledelse. 

 MU Forårsweekend. 

 

Maj 

   Missionskollekt til støtte til Vandprojekt i Mununu. 

7. - 10. MBUF Delegeretmøde i København. 

7. - 10.  Årskonference i København. 

 

Juni 

 

Juli 

Uge 28 MS Sommerlejr. 

25. – 1/8 Metodistlejr på Lægården, Holstebro. 

  

August 

1. - 8.  Metodistkirkens Sommerhøjskole på Solborgen. 

   MS Old Scout. 

  MS Seniorweekend. 

 

September 

2. – 6. School of Congregational Development i Oslo. 

 TUF 

 MB Børnesangsdag. 
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Forkortelser 
 

AL: Alkoholpolitisk Landsråd 

BoD: Book of Disciplin 

CEC: Conference of European Churches 

CPCE: Community of Protestant Churches in Europe 

DDB: Det Danske Bibelselskab 

DF’er: Distriktsforstander 

DKR: Danske Kirkers Råd 

DM: Delegeretmøde 

DMR: Dansk Missions Råd 

DUF: Dansk Ungdoms Fællesråd 

DØK: Dansk Økumenisk Kvindekomite 

EA: Evangelisk Alliance 

ECOM: European Commission on Mission 

EMC: European Methodist Council 

GBCS: General Board of Church and Society 

GBHEM: General Board of Higher Education & Ministry 

GCAF: General Council of Finance and Administration 

H&J: Himmel & Jord 

KIT: Kirkernes Integrations Tjeneste 

MB: Metodistkirkens Børnearbejde 

MBUF: Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund 

MK: Metodistkirkens Kvindeforbund 

ML: Metodistkirkens Landsledelse 

MM: Metodistkirkens Musikarbejde 

MS: Metodistkirkens Spejdere 

MSA: Metodistkirkens Sociale Arbejde 

MU: Metodistkirkens Ungdomsarbejde 

NEBOD: Northern Europe Book of Disciplin 

NKT: Netværk for kristen tænkning 

PBKKK: ProfessionsBachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation 

ROT: Rådet for Ordineret Tjeneste 

SALT: Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi 

THS: Teologiska Högskolan Stockholm 

TUF: Tro Udvikling/Ungdom og Fællesskab 

UMC: United Methodist Church 

UMTSE: United Methodist Theological Seminaries Europe 

 

. 
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