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Konferencens bestillingsmænd 
 

Biskop: Christian Alsted 

Kontor: Rigensgade 21A, Postboks 2092, 1013 København K. 

Tlf 70 20 93 90. E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

www.umc-northerneurope.org 

Privat : Brigadegården 9, 5. th, 2300 København S. Tlf 27 20 46 96.  

 E-mail: christian-alsted@metodistkirken.dk 

Assistent: Lilli Uth 

 Rigensgade 21, 4. th, 1316 København K, Denmark. Tlf 51 33 14 77.   

 E-mail: lu@umc-ne.org 

 

Distriktsforstandere: 

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

  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: 

Vakant. 

Konstitueret til 1. januar 2010:  

Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.   

Tlf 56 95 53 00. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

 

Konferencelægleder: 

Vakant 

 

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: statistik@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: vakant. 

 Konstitueret til 1. januar: Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.   

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

Næstformand: vakant. 

  Konstitueret til 1. januar: Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7,  

  8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16. Mobiltlf 31 25 71 25.  

  E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk 

Udvalg vedrørende evangelisation m.v.: 

Finn Bræstrup Karlsen (2), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

Udvalg vedrørende administration m.v.: 

Mogens Flinck Hansen (3) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

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

Lars Ulrik Jensen (2), Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36.  

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

Øvrige valgte: 

Mark Lewis (3), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Hanne Engbjerg (1), Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

 E-mail: engbjerg@post8.tele.dk 

Bettina Pedersen (1), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.  

 E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

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

 E-mail: rughaven@email.dk 

Jørgen Thaarup (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.  

  E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Mai-Brit Tvilling (1), Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74.  

  E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk 

Ex officio: 

Biskop Christian Alsted, Rigensgade 21A, Postboks 2092, 1013 København K. 

  Tlf 70 20 93 90. E-mail: biskop@metodistkirken.dk 

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

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

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

 E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

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

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

Evangelisationssekretær: vakant.  

Konferencelægleder: vakant.  

Suppleanter til udvalg vedrørende evangelisation m.v.: (1):  
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Præst: vakant, Lægperson, vakant. 

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

Præst: vakant, Lægperson, vakant. 

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

Se tillige The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009. 

 

 

2. * Metodistkirkens Verdensmission  (4)  

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

Næstformand: vakant.  

Valgt af årskonferencen:  

Linda Larsen (4), Ericaparken 29 E, st., 2820 Gentofte. Tlf 39 66 96 65. 

  E-mail: lvl@paradis.dk 

Rebekka Steinvig (3), Rosenstykket 8, st. th., 2720 Vanløse. Tlf 60 71 46 83. 

  E-mail: steinvig@hotmail.com. 

Michael Schæffer Larsen (1), Regstrupparken 43, 4420 Regstrup. Tlf 59 44 68 93.  

  Mobiltlf 61 14 39 42. E-mail: michael.schaffer@mrservice.dk 

Beatrice Wittlinger (1), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 

Anni Pedersen (1), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

  E-mail: anniogvagn@vip.cybercity.dk  

Suppleant (4): Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

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 & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 § 633. 

 

 

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: Claudia Mørch, Himmelev Bygade 27H, 4000 Roskilde. Tlf 41 48 91 78.  

  E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-vicelandsleder: Lone Havskov Jensen, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand.  

  Tlf 56 14 88 36. E-mail: lone@luj.dk 

MS-landschef: Louise Hjort Boelsmand, Damtræde 70, st., 9220 Aalborg Øst.  

  Tlf 31 41 80 03. E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: vakant.  

MU-landsleder: Andreas Morsbøl, Damstræde 120, st., 9220 Aalborg Øst. Tlf 24 40 02 08. 

 E-mail: mu@metodistkirken.dk 

mailto:knutb@stofanet.dk
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MU-vicelandsleder: Mathias Alsted Flinck, Brigadegården 9, 5. th, 2300 København S.  

 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: Charlotte Orup Pedersen, Borgmester Jørgensensvej 5, lejl. 71, 9000 Aalborg. 

 Tlf 51 24 96 28. E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk  

 MBUF Giro 7 01 47 40. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 79ff.   

Se tillige The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 § 649. 

 

 

4. * Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2) 

  www.mrffs.dk 

Formand: Knut Bjarne Jørgensen (1), Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19. 

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

Benedicte M. Owens (2) (næstformand), Oddervej 98, 8270 Højbjerg. Tlf 50 99 67 70. 

  E-mail: benedicte@marqversen.net 

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

  Tlf 24 45 98 55. E-mail: km@thomsen.mail.dk 

Mogens Hougesen (1), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91. 

  E-mail: moghou@c.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: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

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

Finn Bræstrup Karlsen (4), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

Bjarne Kofoed Nielsen (3), Blomsterkrogen 7, 2620 Albertslund. Tlf/fax 43 64 59 05. 

 E-mail: b_kofoed_nielsen@online.pol.dk 

Christian Mølgaard (1), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K. tlf 23 67 38 10, 

  E-mail: cm_hb@hotmail.com 

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

Præsten ved Jerusalemskirken: Ole Birch (ex off.), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. 

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

Suppleant (4): Louise Aaen (3). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88. 

Se tillige The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 § 641. 

 

 

8. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 

Danske Kirkers Råd (3):  

Ole Birch (3), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

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

Henning Bjerno (2), 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 (4), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen (4). 
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9. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

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

  E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Per Højmark (3), Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16. E-mail: per.hojmark@gefiber.dk 

Michael Nielsen (3), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

  E-mail: pmn@fuga.nu  

Ingrid Dupont Andersen (2), Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.  

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

Nils Marqversen (2), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.  

  E-mail: nils@marqversen.dk 

Anders Kyst (1), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anky@noh.regionh.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 

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

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

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.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 

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

 E-mail: pmn@fuga.nu 

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

  E-mail: rebusch@get2net.dk 

 
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 (1), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36. 

 E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Frank Kronborg Christensen (3) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

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

Michael Nielsen (3), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn@fuga.nu 

Alland Holm (2), Hylleholtvej 12, 4654 Faxe Ladeplads. Tlf 43 73 18 43. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.dk  

Marianne Depner (2), 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 (2), 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. 

 

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. 
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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 

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

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

 
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 (1), Mågegade 4, 7673 Harboør. Tlf 86 61 31 50. 

  E-mail: eivind@triel.net 

Claus Kofoed Nielsen (3), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

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

Helge Munk (2), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

 E-mail: hm@munkholding.dk 

Erik Brogaard (2), Svendsgade 16, 3. tv., 9000 Aalborg. Tlf 20 66 02 65. 

 E-mail: erik.brogaard@live.dk  
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Inge-Lise Kofoed Beck (1), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47. 

  E-mail: jbeck@vip.cybercity.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 (1), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.  

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

Helge Munk (2) Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

  E-mail: hm@munkholding.dk  

Lene Bræstrup (1), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:  

Thomas Risager (2), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk  

Anders Flinck (1), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.  

  E-mail: a-flinck@webspeed.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: vakant. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123. 

 

 



 
 14 

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

  Fax 33 12 96 04. 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 & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 

§ 635. 

 

 

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

På forslag af biskoppen: 

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 

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

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

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

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

 

 

18. * Distriktskomite, Distrikt 1 (Kvadrienniet) 

Ingen valgt. 

 
Komiteens opgaver omtales i The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 

§ 668 

 

 

19. * Distriktskomite, Distrikt 2 (Kvadrienniet) 

Ingen valgt. 

 
Komiteens opgaver omtales i The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 

§ 668 
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20. * Forslagskomité  (4)  

Peter Uth (formand) (3), Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjallerup. Tlf 20 73 57 86. 

  E-mail: peterogmalika@hotmail.com 

Louise Aaen (4), Skovhusvej 14, 3230 Græsted. Tlf 35 24 13 11. E-mail: fisk-i@aaen.net. 

Duncan Thompson (4), Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Bente Skov (2), Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.  

 E-mail: rughaven@email.dk 

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

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

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

 E-mail: thomas.risager@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: Vakant. 

 

 

21. * Medlemmer af Centralkonferencens Råd og Biskopskomité (4) 

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 (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Jørgen Thaarup (2), Finn Bræstrup Karlsen (2). 

 
Udvalgets opgaver omtales i The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009 

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

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Henning Bjerno (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Ole Birch (2), Finn Bræstrup Karlsen (2). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2009 side 84ff. 
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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 Uddannelsesråd 

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

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

26.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd 

Mark Lewis, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

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

 

 

27.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Ingen 

 

 

28.   Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd  

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

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 
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29.   Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 

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

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

 

 

30.   Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

Ingen. 

 

 

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

 alkoholmisbrug. 

Ingen.  
 

 

 
Udvalg 25 - 31 er valgt på Centralkonferencen 2009. 
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Program 
 

Torsdag 

14.00 Præsternes session 

18.00 Middag – tilmelding nødvendig 

18.45 Præsentation af Årskonferencen og 

delegeretmødet for nye delegater 

19.30 Åbningsgudstjeneste af og for  

unge; Tænk globalt – lev lokalt  

 Prædikant: Duncan Thompson  

 MBUF offergave 

21.00  Kaffe 

21.30 Tænk globalt – vælg lokalt 

Taize andagt  

Koncert i krypten med Mansfield 

http://profile.myspace.com/index.cf

m?fuseaction=user.viewProfile&fri

endID=198596448 

Volleyball  

Wii games 

 

Fredag 

09.00 Brændpunkt 

– det globale inspirerer det lokale. 

Fokus Afrika – Den Internationale 

Menighed medvirker 

09.45 Kaffe pause 

10.15 Forhandlinger 

12.30  Frokost 

13.30 Metodistkirken i aktion –  

Inspiration til og fra  

arbejdsgrenene.  

Afbrudt af kaffe pause 15.00-15.30 

17.00 Lægårdens Generalforsamling 

18.00 Middag 

19.30 Tænk Globalt – Lev lokalt 

 Inspiration, provokation og  

motivation til en ansvarlig kristen  

livsstil i globalt perspektiv. 

Christian Friis Bach fra 

Folkekirkens Nødhjælp 

21.00 Kaffe 

21.30 Tænk globalt – vælg lokalt 

Taize andagt  

Koncert i krypten med The Dawn 

http://www.myspace.com/thedawnd

k 

Wii Games 

Volleyball på Nyboder 

 

Lørdag 

09.00 Brændpunkt – Fra lokalt til globalt 

engagement – Sommermission med  

”Leve Børnene” blandt gadebørn i  

Honduras.  

09.45 Kaffe pause 

10.15 Forhandlinger 

12.30 Frokost 

13.30 Forhandlinger 

15.30 Kaffepause 

16.00 Højtidssession  

18.00 Middag 

19.30 Tænk Globalt – Le lokalt’ 

Intelligent selvironisk revy 

21.00 Kaffe 

21.30 Tænk globalt – vælg lokalt 

Taize andagt 

Fair Trade Café hygge i Krypten 

Wii Games 

Volleyball på Nyboder 

Eller en aftentur i Tivoli. 

 

Søndag 

11.00 Gudstjeneste med ordination 

 Årskonferencens offergave 

13.00 Frokost 

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=198596448
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=198596448
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewProfile&friendID=198596448
http://www.myspace.com/thedawndk
http://www.myspace.com/thedawndk


 
 19 

Dagsorden - Årskonferencen 
 
Nedenstående er Årskonferencens officielle dagsorden. Den bliver ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter vil bliver behandlet og referatet vil efterfølgende afspejle 

nedenstående dagsorden. 

 

A. Konstituering 

1. Indledning 

2. Navneopråb .............................................................................................  25 

3. Organisering af konferencens arbejde 

4. Hilsner 

5. Eventuelt 

 

B. Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.  

1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) ..............................  44 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

2. Statistikken ..............................................................................................  160 

3. Rådet for Ordineret Tjeneste ...................................................................  48 

4. Metodistkirkens Verdensmission ............................................................  49 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund ........................................  112 

           (Regnskab skal modtages) 

 6. Metodistkirkens Råd for Folkesundhed ..................................................  56 

           (Regnskab skal godkendes) 

7. Kurér-Forlaget.........................................................................................  58 

           (Regnskab skal godkendes) 

8. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek ..............................  61 

9. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg ..........................  62 

10. Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopskomite .....................  64 

           (Regnskaber skal modtages) 

11. Styrelsen for Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium ..........  82 

           (Regnskab skal modtages) 

 

C. De sociale institutioner. 

 Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter. 

1. Betaniaforeningen i Danmark  ................................................................  89 

           (Regnskab skal modtages) 

2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond .................................................  93 

           (Regnskab skal godkendes) 

3. Ældreboligerne Marielund  .....................................................................  95 

           (Regnskab skal modtages) 

4. Metodistkirkens Sociale Arbejde ............................................................  96 

           (Regnskab skal godkendes) 

5. Forårsblomsten  .......................................................................................  101 

           (Regnskab skal godkendes) 

6. Willeruplund  ..........................................................................................  103 

           (Regnskab skal godkendes) 

 



 
 20 

 

D. Metodistkirkens konstitution 

1. Forslag til ændring af konstitutionen .......................................................  108 

 

E. Forslag 

 

F. Valg og nomineringer 

1. Forslagskomite 

2. Valg af bestyrelser og udvalg .................................................................  132 

 

G. Orientering 

1. Lægården ................................................................................................  125 

2. Centralkonferencen .................................................................................  104 

 

H. Præste-, Højtids- og Afslutningssession 

1. Præstesession 

2. Højtidssession 

3. Præsentationer og tak 

4. Konferencens årsrapportering 

5. Hvor skal næste konference holdes? 

6. Eventuelt (skal anmeldes til sekretariatet i løbet af fredagen) 

7. Afslutning 
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Fælles program for forhandlingssessioner 
 

Nedenstående er fælles program for Årskonferencen og MBUF’s Delegeretmøde for de enkelte 

forhandlingssessioner. 

ÅK = Henviser til Årskonferencens dagsorden 

DM = Henviser til MBUF’s Delegeretmødes dagsorden 

 

1. session Fredag den 8/5 kl. 10.15 – 12.30 

ÅK A1 Indledning  

    

  Konstituering  

  Gennemgang af forhandlingerne for ÅK/DM  

ÅK A2 Navneopråb 10 

DM 1 Navneopråb -  

ÅK A3 Organisering af årskonferencens arbejde  

DM 1 Konstituering – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 2009 

 

DM 2 Optagelse af nye grupper 121 

ÅK A4 Hilsner  

ÅK A5 Eventuelt  

    

  Præsentation af beretninger  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 19 

DM 3 Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 122 

ÅK B5   

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 30 

ÅK B2 Statistikken 
(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

24

1 

DM 4 Statistikken 
(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

143 

    

  Præsentation af forslag til personvalg fra forslagskomiteerne  

ÅK F1 
Årskonferencen forslagskomite 

114 

ÅK F2 
Årskonferencens øvrige valg 

114 

DM 8 
MBUF’s Delegeretmødes valg 

a)  Formand og næstformand for MBUF-styrelsen  

b)  8 medlemmer til MBUF-styrelsen 

c)  2 revisorer samt suppleanter for disse 

150 
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d)  En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde 

e)  4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 2010 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 

  
Øvrige forslag kan afleveres til sekretariatet inden fredag 
kl. 18.00 med bekræftelse på, at personen er villig til valg. 

 

2. session Lørdag den 9/5 kl. 10.15 – 12.30 

  Opfølgning på beretninger  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 
(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

19 

DM 3 Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

(Arbejdsplaner skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

122 

ÅK B5 (Beretning skal modtages af Årskonferencen)  

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 
(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

30 

   

  Regnskaber og budget  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 
(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

22 

DM 4 Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
(Regnskab og budget skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

129 

ÅK B5   

DM 5 Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse 

iligninger. 

 

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 
(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

33 

   

  
Udlevering af stemmesedler og instruktion i valghandling  

ÅK F1 
Årskonferencen forslagskomite 

ÅK F2 
Årskonferencens øvrige valg 

114 

DM 8 
MBUF’s Delegeretmødes valg 

a)  Formand og næstformand for MBUF-styrelsen  

b)  8 medlemmer til MBUF-styrelsen 

c)  2 revisorer samt suppleanter for disse 

d)  En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde 

e)  4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 2010 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 

150 
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  Vedtægtsændringer  

DM 7 Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
(Vedtægtsændringer skal besluttes af MBUF’s Delegeretmøde) 

148 

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 
(Vedtægtsændringer skal besluttes af Årskonferencen) 

32 

   

  Ændringer til Metodistkirkens konstitution  

ÅK D1 Forslag til ændringer til konstitutionen 
(Afstemning skal ske af Årskonferencens lægmedlemmer samt præster i fuld 

forening) 

82 

 

3. session Lørdag den 9/5 kl. 13.30 – 15.30 

  Det sociale arbejde  

ÅK B6 Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen) 

40 

ÅK C1 Betaniaforeningen i Danmark 
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

88 

ÅK C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen) 

92 

ÅK C3 Ældreboligerne Marielund 
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen 

94 

ÅK C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen) 

95 

ÅK C5 Forårsblomsten 
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen) 

100 

ÅK C6 Willeruplund 
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen) 

103 

   

  Øvrige beretninger  

ÅK B9 Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 47 

ÅK B10 Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopskomite 
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

50 

ÅK B11 Styrelsen for Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium 
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

70 

ÅK B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 
(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

29 

ÅK B7 Kurér-Forlaget 
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen) 

42 

ÅK B8 Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek 
(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

46 

  
 

  
Indsamling af stemmesedler 

ÅK F1 
Årskonferencen forslagskomite 

Nogle gange kræver det dyb koncentration... 
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ÅK F2 
Årskonferencens øvrige valg 

114 

DM 8 
MBUF’s Delegeretmødes valg 

a)  Formand og næstformand for MBUF-styrelsen  

b)  8 medlemmer til MBUF-styrelsen 

c)  2 revisorer samt suppleanter for disse 

d)  En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde 

e)  4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 2010 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 

150 

 

4. session Lørdag den 9/5 kl. 16.00 – 18.30 

  Højtidssession  

ÅK H2 Markering af jubilæer, eksamener, præsentation af nye kandidater  

   

  Øvrige forslag  

ÅK E Forslag til årskonferencen 105 

DM 6 Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til 

fællesarrangementer og -indsamlinger. 

148 

  
 

  Øvrige rapporter  

ÅK G2 Centralkonferencen 78 

  
 

  
Andre forretninger 

ÅK H1 
Orientering fra præstesessionen 

ÅK H3 
Præsentationer og tak 

ÅK H4 Konferencens årsrapportering 

ÅK H5 Hvor skal næste konference holdes? 

DM 9  

ÅK H6 Eventuelt 

DM 10  

   

ÅK H7 
Afslutning 

  
Evaluering af fælles konference 
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Referat af forhandlinger 

1. Session fredag den 8. maj 2009 kl. 10.15-12.30. 

 

Indledning 

 

ÅK-xx henviser til Årskonferencens dags-

orden. 

DM-x henviser til MBUF´s delegeretmødes 

dagsorden. 

 

ÅK-A1 Indledning 

Biskop Christian Alsted bød velkommen til 

Årskonference og MBUF´s (Metodistkir-

kens Børne- og Ungdomsforbunds) delege-

retmøde, der afholdes samme tid og sted. 

Christian Alsted præsenterede planerne for 

de kommende forhandlinger. 

 

ÅK-A2 Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Årskonferencens leder: Biskop Christian 

Alsted. 

Præster: Knut Bjarne Jørgensen, Freddy 

Johansen, Finn Uth, Charlotte Thaarup, 

Jørgen Thaarup, Keld Munk, Claus Kofoed 

Nielsen, Mark Lewis, Ove Sørensen, Ole 

Birch, Carsten Morsbøl, Lars Ulrik Jensen, 

Thomas Risager, Joshua Kyeremeh, Duncan 

Thompson, Tine Gjessø, Dean Andersen, 

Mai-Brit Tvilling. 

Menighedernes repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Bjørn Thomsen, Anni Pedersen. Holstebro: 

Inge-Lise Kofoed Beck. København: 

Gunhild Mechta, Rasmus Holm, Karen 

Skaarup. Odense: Sussi Lindberg, Jette 

Flinck. Rønne: Finn Bræstrup Karlsen, Poul 

Larsen. Solrød: Michael Schæffer Larsen. 

Strandby: Susanne Thaarup, Lars Henning 

Clausen, Anne-Mette Thomsen. Vejle: 

Lilian Ærenlund Larsen. Århus: Kathrine 

Holm, Christina Sørensen. 

Landsledelsen: Henning Bjerno, Finn 

Bræstrup Karlsen, Bente Skov, Mogens 

Flinck Hansen. 

MBUF-formand: Henrik Carlsen. 

Ungdomsrepræsentanter: Mathias Alsted 

Flinck, Signe Just Petersen, Erik Brogaard, 

Johannes Møjen. 

Medlemmer uden stemmeret: 

MB (Metodistkirkens Børnearbejde)-leder: 

Christina Sørensen. 

MS (Metodistkirkens Spejdere)-leder: Peter 

Uth. 

MU (Metodistkirkens Ungdomsarbejde)-

leder: Andreas Morsbøl. 

MM (Metodistkirkens Musikarbejde)-leder: 

Anne Kaehne. 

Betaniaforeningens formand: Ove 

Sørensen. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

Gæster: Thomas Lessmann. 

 

Ikke til stede: 

Præster: Lilly Thomsen, Eigil Carlsen, Poul 

Rasmussen, Ejler Busch Andersen, Karen 

Anette Nielsen, Anne Thompson. 

Menighedernes repræsentanter: Køben-

havn, International menighed, Løkken. 

 

DM-1 Navneopråb 

MBUF-styrelsen: Henrik Carlsen, Emilie 

Just Petersen, Christina Sørensen, Claudia 

Mørch, Peter Uth, Louise Hjort Boelsmand, 

Andreas Morsbøl, Mathias Alsted Flinck, 

Anne Kaehne, Sara Alsted Flinck. 

MB-repræsentanter: Rønne: Lea Langskov. 

Solrød: Lone Havskov Jensen. Strandby: 

Henning Thaarup, Marianne Pedersen, Peer 

Thaarup. Århus: Christina Sørensen. 

MM-repræsentanter: København: Lone M. 

S. Jensen, Jacob Asmussen, Brit Bjerno, 

Luna Kejlov, Steffen Lund. Odense: Karen 

Brogaard. Strandby: Thomas Thaarup, 

Carsten Morsbøl, Maria Thaarup. Vejle: 

Mette Munk. Århus: Ove Sørensen. 

MS-repræsentanter: København: Signe Just 

Petersen, Christian Mikkelsen, Rasmus 

Hastrup, Emilie Just Petersen. Odense: 
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Anne Grethe Christensen. Rønne: Andreas 

Mikkelsen, Bettina Pedersen. Strandby: 

Malika Lynggaard Uth, Anders Hjørnet, 

Anna Thaarup, Christina Hansen, Jonas 

Morsbøl, Claus Pedersen, Jonas Hjørnet, 

Sophie Kofod. Århus: Ole Marqversen, 

Emilie Holm. 

MU-repræsentanter: Esbjerg: Emma 

Hedegaard Haldan. Strandby: Daniel 

Hebnes, Johannes Møjen, Ditte Owens. 

Århus: Christina Thaarup. 

 

Ikke til stede: 

Frederikshavn MB, Svendborg MB, Vejle 

MB, Gladsaxe MM, Rønne MM, Esbjerg 

MS. 

 

ÅK-A3 Organisering af årskonferencens 

arbejde  

Hjælpesekretær: Christina Hansen.  

Stemmetællere: Sussi Lindberg, Gunhild 

Mechta, Anne-Mette Thomsen, Bjørn 

Thomsen.  

Justeringspersoner: Henrik Carlsen, Carsten 

Morsbøl. 

 

DM-1 Konstituering 

Dirigent: Christian Alsted. 

Sekretær: Christina Hansen.  

Stemmetællere: Anders Hjørnet, Jonas 

Hjørne, Anna Thaarup, Sophie Kofoed.  

Justeringsudvalg: Henrik Carlsen, Carsten 

Morsbøl. 

Ungdomsrepræsentanter til Årskonferencen 

2009: Mathias Alsted Flinck, Signe Just 

Petersen, Erik Brogaard, Johannes Møjen. 

 

DM-2 Optagelse af nye grupper i MBUF 

MB København 

MU Acta Aalborg 

MU Esbjerg (godkendt tidligere af MBUF-

styrelsen jf. sidste års bemyndigelse) 

 

MBUF-styrelsen gives bemyndigelse til i 

det kommende år at godkende: 

MB Acta 

MU Solrød.  

Dermed blev følgende tilføjet listen under 

navneopråb: 

MB-repræsentanter: København: Claudia 

Mørch. 

MU-repræsentanter: ACTA Aalborg: Erik 

Brogaard, Andreas Morsbøl. 

 

ÅK-A4 Hilsner 

Jørgen Thaarup overbringer en hilsen fra 

Anne Thompson, der p.g.a. sygemelding 

ikke kunne være til stede.  

Da Danmark i år er den første årskonferen-

ce, der bliver holdt i biskopområdet, blev 

det besluttet,  at sekretariatet sender en hil-

sen til de øvrige årskonferencer i Norden og 

Baltikum. 

 

ÅK-A5 Eventuelt 

For at reducere tidsforbruget foreslog 

Mogens Flinck Hansen, at der ved emner til 

afstemning gives mulighed for at kun 2 

personer kan tale for og 2 personer i mod.  

Dette blev vedtaget.  

 

Præsentation af beretninger 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

landsledelse) 

Metodistkirkens ledelses beretning blev 

præsenteret.  

 

DM-3 / ÅK-B5 MBUF´s beretning 

MBUF-styrelsens beretning blev præsente-

ret.  

 

ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission 

Verdensmissionens beretning blev præsen-

teret. 

 

Drøftelse af beretninger 

 

Efter præsentationen var der en fælles drøf-

telse af de 3 beretninger. 

 

Christina Hansen: Læser op fra MS beret-

ningen: ”Derfor er det også smerteligt for 

spejderne, at det gode indhold sommetider 
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vælges fra på grund af en stereotyp opfat-

telse af spejderarbejdet. Der er brug for at 

spejderarbejdet definerer kernen i arbejdet 

og måske sætter det ind i noget mere tids-

svarende form.” Og beder om en uddybende 

forklaring på formuleringen.     

Peter Uth: Det smertelige er, at spejderar-

bejder indeholder så mange elementer som 

mange har gavn af, men ikke benytter. Det 

smertelige er at spejderarbejdet vælges fra, 

fordi folk har fordomme om det at være 

spejder. Der er for mange fordomme om-

kring spejderarbejdet, så vi er ikke så man-

ge, som vi måske kunne være.  

Tine Gjessø: Opfordring til at visionen tyde-

liggøres, den er blevet væk. Der er brug for 

mere fokus og klare linjer på vores vision i 

beretningen. 

Bente Skov: Mange chefer, der skal ansætte 

unge mennesker, sætter pris på, at unge har 

været spejderledere eller ledere i anden kir-

kelig sammenhæng. Så vi skal sætte mere 

værdi og pris på de unge ledere. Opfordrer 

samtidig til en grundig evaluering af den 

fælles konference. Man kan eventuelt lave 

en liste med for og imod. Så vi finder ud af, 

hvad der er godt og hvad er skidt ved denne 

nye form for Delegeretmøde og Årskonfe-

rence.  

Thomas Grandelag: Kirkens indberetning er 

ikke fremadsynet. Der mangler nogle mere 

fremadrettede ting i beretningen.  

Til MBUF’s beretning, så er det trist at se, 

at man har økonomisk underskud, når der 

ansættes så mange folk.  

Knut Bjarne Jørgensen: Opfordrer til brug 

af klimakuffert.   

Carsten Morsbøl: Det handler om definition 

af kirken. Ord som ”levende oase” er med 

til at gøre os selv svagere. Hvorfor er vi 

specielle? Alle kan kalde sig ”levende oa-

se”. Vi skal klargøre vores eget ståsted.  

Christian Mikkelsen: Tak til MBUF-styrel-

sen. En lille rettelse er, at der er 150 til-

meldte til spejdernes sommerlejr i 2009 på 

Bornholm. De mange ansættelser går meget 

på projekter og til at lave det de frivillige 

ikke kan nå, men der er andre måde at klare 

dette på. For eksempel kan man tage på kur-

sus og på den måde lade være med at an-

sætte så mange.    

Malika Lynggaard Uth: Væsentlige ændrin-

ger i beretningen mangler. Der er 10 lokale 

ansættelser, men hvad laver de 10 ansatte? 

Vi vil gerne vide mere om de ansatte og 

hvad vores penge går til. Der skal være fær-

re landsarrangementer og vores budgetter er 

skåret ned, men alligevel ansætter vi flere 

og flere, men ansættelserne er ikke ensbety-

dende med god vækst i MBUF. Det er de 

frivillige der bærer arbejdet i MBUF. Det er 

en uheldig udvikling, hvis vi skærer ned på 

vores landsarrangementer. Nedskæringerne 

er ikke nævnt i guiden.  

Henrik Carlsen: Vi har prøvet at arbejde 

med vores vision. Jeg opfordrer også til at 

arbejde med det frivillige i f.eks. MBUF-

styrelsen. Med hensyn til vores ansættelser 

så er konceptet ændret, så nu ansætter vi lo-

kalt og ikke på landsplan. Det er de samme 

penge vi bruger til de 10 ansættelser som de 

ansatte Henrik Nielsen og Tine Gjessø fik 

før. Der er ingen, der melder sig til de fri-

villige opgaver, derfor bliver der ansat folk 

til ”små” timetal om ugen. Den lokale me-

nighed udbetaler løn. Man kan lokalt bruge 

de ansatte til små opgaver, som man ikke 

kan få løst af frivillige. Vores indtægter fra 

tipsmidlerne er faldet og derfor er vores 

budget blevet dårligere. Der er ikke sparet 

på de penge, der ligger i de lokale kasser. 

MBUF skal ikke betale alt til kurser og 

andet, da man lokalt kan søge kommunerne 

om rigtigt mange penge.  

Malika Lynggaard Uth: Det er en dårlig 

formulering i guiden. Der er forvirring om, 

hvad folk er ansat til, og det kan ikke passe, 

at der ikke er nogle, der vil lave tingene 

frivilligt.  

Peter Uth: Ansættelserne skulle være jævnt 

fordelt over hele landet. På den måde kunne 

de dårligt stillede grupper få mere hjælp til 

arrangementer. Fælles arbejdsopgaver bety-

der, at vi er fælles om alt. Kirkens proble-
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mer er også MBUF’s. Tilgangen har været, 

at vi fra MBUF’s side er kommet med man-

ge holdninger og udfordringer, men Kirken 

er ikke god til at bruge MBUF til deres 

udfordringer. MBUF er en sparringspartner 

og ikke en byrde.   

Ole Birch: Hvis der ledes efter konkret 

inspiration, så er der masser af muligheder. 

Både i vores egne rækker og hos Bap-

tisterne.    

Christian Mikkelsen: Hvad er processen 

omkring disse ansættelser?  

Thomas Grandelag: Der er ikke råd til, at 

Esbjerg sender en delegat af sted for MS, 

det er for dårligt, når det ansættes så mange 

i MBUF.   

Carsten Morsbøl: Mange af ansættelserne er 

af den slags, der ikke giver medlemmer, 

men de er administrative. 

Henrik Carlsen: Processen for ansættelser er 

stadig på prøve basis. Så det går stille og ro-

ligt. Der har været henvendelser til de stil-

linger der er opslået, og det er blevet mod-

taget. Det er meget administrativt arbejde, 

som de ansatte er ansat til. Det er korttids-

ansættelser. Der er korttids-ansat en til bl.a. 

at holde styr på de ansatte. Dette er Povl 

Brendes. Landsarrangementer bliver der 

skåret i, men de lokale foreningers arrange-

menter bliver stadig støttet af MBUF.  

Bente Skov: Næste gang skal indberetning-

erne, måske tages i emner. Så vi kan for-

holde os til det. Det er svært at holde styr på 

alle indberetningerne for MBUF og Årskon-

ferencen. Men det er dejligt, at vi kan have 

en fælles drøftelse.  

Claus Kofoed Nielsen: Til Missionsrådets 

indberetning. Vi skal huske, hvor vi kom-

mer fra. Derfor savner jeg i indberetningen, 

at vi har været med til at starte kirke i Con-

go.  

Mark Lewis: Vi er ved at udvikle vores ar-

bejde. Jeg har store forhåbninger til vores 

udvikling.   

Anne Kaehne: MBUF-styrelsen har erkendt, 

at vi ikke kan få alle ting gjort af frivillige. 

Vi har derfor taget et ansvar. Det er stadig 

en prøve-ordning. Der kan ikke være lokalt 

arbejde uden lokale ledere, så selvfølgelig 

skal der bruges frivillige.   

Christina Hansen: Jeg har været ansat både 

på deltid og på fuld tid. Og nogle ansæt-

telser giver rent faktisk flere medlemmer. Se 

i statistikkerne, de taler for sig selv, især 

skulle I se på MB i Strandby, som er gået 

frem med 34 medlemmer det seneste år.  

Helene Flinck Hansen: De der er gode til 

administration er sjældent de folk der stiller 

sig op og laver arrangementer og andet. Vi 

kan ikke undvære de folk der er administra-

tive. Så vi skal holde fast i dem, som vi kan 

få.   

Bettina Pedersen: Det kan ikke passe, at 

folk ikke kan gøre de samme ting, som når 

man bliver betalt for det. Det folk før gjorde 

med glæde og helt frivilligt, kan de ikke 

gøre medmindre de bliver betalt for det. Det 

kan ikke passe.  

Charlotte Thaarup: Det er godt at de unge 

ansættes i kirken i stedet for så mange andre 

steder.  

 

Præsentation af forslag til personvalg 

 

De nuværende forslag fra de respektive for-

slagskomiteer blev præsenteret. Det vil være 

muligt at fremkomme med bænkeforslag 

ved at kontakte sekretariatet frem til kl. 

18.00.
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2. Session lørdag den 9. maj 2009 kl. 10.15 – 12.30 

 

Opfølgning på beretninger 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

landsledelse) 

Tine Gjessø: Opfordring til at arbejde med 

kirkens situation. Vi skal arbejde med lands-

arbejdet. Henstilling om at tage kirkens visi-

on op igen.  

Knut Bjarne Jørgensen: Opfordring til at 

være en ”grøn kirke”.  

Karen Skaarup: Henstilling om at menig-

hederne hver for sig laver et udvalg til at 

arbejde med en ”grøn kirke”.  

Der var nogle imod, men henstillingen om 

en grøn kirke blev vedtaget.   

Beretningen blev godkendt.  

Forslag 1 vedr. præsterne løn blev vedtaget. 

Forslag 2 vedr. kontingent til landskirken 

blev vedtaget. 

Forslag 3 vedr. fælles kollekter blev ved-

taget. 

 

DM-3 / ÅK-B5 MBUF´s beretning 

Christina Thaarup: Der er intet om KNAS 

(weekend for unge mellem ca. 20  35) i 

beretningen. Henstilling om at succesen 

KNAS gentages.  

Peter Uth: KNAS lever og der er nogle der 

tager hånd om det. Der er fastsat dato. Mere 

info senere.   

Beretningen blev godkendt af delegeretmø-

det og modtaget af årskonferencen. 

 

Der er stillet forslag om, at det fremover er 

MBUF-styrelsen der i samarbejde med 

Metodistkirkens Missionsråd i januar/febru-

ar skal finde et passende projekt, som det 

givne års offergave skal gå til, da det er 

svært at kende til relevante projekter et år 

frem i tiden.    

Malika Lynggård Uth: Det er en okay idé, 

men det er måske lidt sent at få det at vide i 

januar eller februar. Det ville være godt, 

hvis det kunne oplyses i efteråret.  

Forslaget blev vedtaget.  

Arbejdsprogram for MBUF: 

Carsten Morsbøl: KNAS skal nævnes i 

arbejdsprogrammet.  

Ole Birch: Det er svært at rette sig ind efter 

arbejdsprogrammet, hvis man ikke kender 

de eksakte datoer.  

Henrik Carlsen: Vi har ikke haft datoerne, 

derfor mangler de i guiden.  

Bettina Pedersen: Det kan ikke være rigtigt 

at vores hjemmeside ikke er opdateret. Det 

kan ikke passe, at man skal læse den norske 

Metodistkirkes hjemmeside for at følge med 

under Centralkonferencen i Strandby.  

Emilie Just Petersen: Hjemmesiden er ble-

vet opdateret så godt vi kunne. Norge har en 

fuldtidsansat til at opdatere hjemmesiden og 

han dækkede hele Centralkonferencen ved 

selv at være til stede. Det har vi ikke i Dan-

mark, og derfor er den danske hjemmeside 

ikke opdateret på samme måde. Desuden 

skal vi have informationen, før vi kan lægge 

den ud på hjemmesiden.   

Henrik Carlsen: Der arbejdes på at gøre vo-

res hjemmeside bedre. Vi har slået en stil-

ling op som webredaktør, men den er ikke 

blevet besat. Der kommer helt nyt design på 

hjemmesiden, så vi har et stort projekt i 

gang med den.  

Peter Uth: En rettelse til langtidskalenderen. 

Old Scout weekenden skal slettes af kalen-

deren. 

Andreas Mikkelsen: LPK (LandsPatrulje-

Konkurrence) ligger i Pinsen 2010 og Born-

holm regner ikke med at stille op med nogle 

patruljer, da man traditionen tro går Born-

holm rundt i Pinsen.   

Arbejdsprogrammet blev godkendt.  

 

DM-4 Statistik for MBUF: 

Charlotte Pedersen: Vi er samlet steget med 

17 medlemmer under 30.  

Statistikken er godkendt.  
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ÅK-B2 Statistik for Metodistkirken i 

Danmark 

Bjørn Thomsen: Der er en stigning i antal af 

døbte medlemmer. Samlet er vi steget med 

16 bekendende og døbte medlemmer.  

Ole Birch: Der er forkerte oplysninger i 

Kristeligt Dagblad om statistikken i Meto-

distkirken. Der er taget kontakt til Kristeligt 

Dagblad, men de fjerner/ændrer ikke artik-

len.   

Statistikken er godkendt.  

 

ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission 

Charlotte Thaarup: Det skal være synligt, at 

vi samler meget ind juleaften i kollekt. Det 

skal kunne ses i regnskabet, hvor meget vi 

indsamler.  

Anni Pedersen: Der kommer mere om jule-

kollekten senere.  

Beretningen blev godkendt. 

 

Forslag 1 om februarkollekt til præsteløn-

ninger i Letland blev vedtaget. 

Forslag 2 om majkollekt til mikrolån blev 

vedtaget. 

Forslag 3 om julekollekt til mikrolån blev 

vedtaget. 

Forslag 4 om missionslodsedler i 2010 blev 

vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændringer: 

Med henvisning til Arbejdsorden for Mis-

sionsrådet, Kirkeordningen 2005 §632, fore-

slår Missionsrådet, at: § 3 vedrørende Mis-

sionsstævnet slettes.  

Automatikken i en hver anden årlig afhol-

delse af Missionsstævne er for ufleksibel. 

Missionsrådet ønsker fremover at arrangere 

en Missionsdag eller lignende efter behov. 

Beretningen og regnskab fremlægges til 

godkendelse på Årskonferencen.    

Forslaget blev vedtaget.  

 

Regnskaber og budget 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

landsledelse) 

Henning Bjerno præsenterede regnskabet. 

Duncan Thompson: Er det rigtigt at vi inden 

10 år ikke har flere penge i kassen? Forslag 

om at landsledelsen næste år fremlægger en 

plan om at vende den økonomiske udvik-

ling.  

Jørgen Thaarup: Landsledelsen har flere år 

meddelt, at fra og med 2011 skal der være 

balance i menighederne. Så hvis de enkelte 

menighederne overholder deres budget så 

gør kirken også. Der er en plan allerede.  

Forslaget om fremlæggelse til næste år er 

vedtaget.  

Bjørn Thomsen: Menigheden i Frederiks-

havn siger tak for lånet.    

Regnskabet blev godkendt.  

 

Henning Bjerno præsenterede budgettet. 

Charlotte Thaarup: Er der sat nok penge af i 

budgettet til nye præsteuddannelser?  

Henning Bjerno: Ja.  

Hvis der bliver stemt ja, siges der ja, til at vi 

bruger af vores formue, til at dække dette 

års underskud.  

Budgettet blev godkendt.  

 

DM-4 / ÅK-B5 MBUF 

Henrik Nielsen og Charlotte Pedersen præ-

senterede regnskab og budget. 

Der manglede penge fra DUF (Dansk Ung-

doms Fællesråd), derfor er underskuddet 

ramt så præcist.  

Christian Mikkelsen: Der er fejl i senior 

arrangementerne. Der er ikke afholdt senior 

sommerlejr, men natløb/weekend, det skal 

rettes i budgettet, hvor der er skrevet for-

kert.   

Malika Lynggård Uth: Når der er færre pen-

ge fra DUF og vi skal spare, så vil jeg op-

fordre til, at vi sparer på ansættelser i stedet 

for at spare på aktiviteter.  

Michael Schæffer Larsen: Hvilke overvejel-

ser er der for at skaffe flere penge?  
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Kathrine Holm: Tak for at man påskønner 

TUF (Tro, Udvikling, Fællesskab – en 

weekend for nye og næsten nye konfirman-

der).  

Christian Mikkelsen: Hvorfor er det øget 

udgift på publikation, lederweekend og le-

derudvikling? Hvad går pengene til?  

Rasmus Hastrup: Hvad er diverse ind-

tægter?  

Henrik Nielsen: Vedr. DUF, så kommer der 

flere penge senere.  

Henrik Carlsen: Der sker store forandringer 

i vores budget. Vi flytter fra at lave landsar-

rangementer til at lave lokale arrangemen-

ter. Vi har afsat flere penge til TUF. Vi har 

meget sent fået at vide, at DUF har nedskå-

ret vores tilskud. Der er sendt mange ansøg-

ninger ud til diverse fonde.  

Lokalt kan der også søges. Diverse indtæg-

ter er tilskud fra DUF, som skal bruges til 

organisationsudviklingsprojektet.  

Malika Lynggaard Uth: Vil det sige, at der 

ikke bliver skåret mere i MS budget? 

Inge-Lise Kofoed Beck: Er det muligt at 

søge tilskud hos MBUF for dem, der slet 

ingen penge har? 

Henrik Carlsen: Skriv til MBUF, de hjælper 

gerne.  

Christian Mikkelsen: De budgetter der er 

blevet lagt, kan ikke overholdes. Hvis de 

skal holdes skal de opjusteres.  

Thomas Grandelag: Budget skal holdes, 

men foreningerne har svært ved at søge pen-

ge, som MBUF ikke har.  

Sara Alsted Flinck: MM’s budget er nedskå-

ret, da vi ikke bruger dem.  

Malika Lynggård Uth: Gælder disse ændrin-

ger i budgettet for 2009 eller 2010?  

Christian Mikkelsen: Fremlægger 2 forslag. 

  

Forslag 1: Vi sætter PFT op til 100.000.   

Forslag 2: Vi sætter publikationer ned til 

200.000.  

 

Diskussion om forslag 1: 

Peter Uth: PFT (PatruljeFørerTræning) er 

vigtigt og den bedste uddannelse vi kan til-

byde vores ledere i MS, så jeg støtter forslag 

1.  

Bettina Pedersen: Imod at vi hæver budget-

tet for PFT, for vi bruger bare, hvad vi har. 

Flere penge = flere udgifter.   

Malika Lynggård Uth: For forslag 1. Vi skal 

støtte forslaget da PFT har været meget lavt 

budgetteret i mange år.  

Ole Birch: Der mangler orientering omkring 

PFT mht. hvor mange deltagere der kom-

mer, hvad MS får ud af PFT osv., før jeg 

kan stemme for forslaget.   

Forslag 1 blev vedtaget.  

 

Diskussion om forslag 2:  

Thomas Risager: Kommunikation er alt, 

hvad vi har og derfor er det forkert at skære 

i himmel og jord.  

Anders Hjørnet: Taler for at skære i himmel 

og jord. Når vi skal spare er det et godt sted 

at starte. 

Henrik Carlsen: Der er afsat penge til kom-

munikation på opfordringer.  

Rasmus Hastrup: Jeg taler for. Det er ikke 

kommunikationen i bladet der giver flere 

medlemmer eller deltagere på lejre, det er 

god omtale fra tidligere deltagere.  

Forslag 2 blev ikke vedtaget.  

 

Regnskabet blev godkendt af delegeretmø-

det og modtaget af årskonferencen. 

Budgetter blev herefter godkendt af delege-

retmødet.  

 

DM-5 Fastsættelse af lokalgruppernes 

kontingent til MBUF:       

Foreslår uændret.  

Dette blev vedtaget.  

 

ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission 

Kjeld Mogensen præsenterede regnskabet.  

Ole Birch: Kan vi ikke få lov at se jule-

kollekten. Vi vil gerne have den viden om 

beløbet af julekollekten.  

Regnskabet blev godkendt. 

Budgettet blev godkendt. 
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Udlevering af stemmesedler og instruktion 

i valghandling 

 

Der blev orienteret om valghandlingen. 

Inden denne påbegyndes blev der efter for-

slag fra Peter Uth besluttet, at der vælges 5 

personer til spejderrådet. 

Der blev udleveret færdigtrykte stemmesed-

ler til brug ved afstemningen, og de indsam-

les inden kaffepausen. 

 

Vedtægtsændringer 

 

DM-7 Forslag til vedtægtsændringer 

Der er fra MBUF-styrelsens side fremsat 

forslag om, at ændre i vedtægterne, så hver 

arbejdsgren ikke behøver at have en lands-

chef og en vicelandschef. Arbejdsgrenene 

behøver kun at have to repræsentanter til at 

sidde og varetage arbejdsgrenens interesser. 

    

Peter Uth: Taler imod. Spejderne kommer i 

klemme i forhold til deres vedtægter. Oply-

ser, at MBUF-styrelsen er delt omkring det-

te forslag.  

Malika Lynggaard Uth: Opklarende spørgs-

mål: Hvem har ansvaret, hvis man kun er 

repræsentant for arbejdsgrenene i MBUF-

styrelsen?  

Henrik Carlsen: Det er MBUF der bestem-

mer og derved har ansvaret.  

Forslaget blev ikke vedtaget.  

 

Ændringer til Metodistkirkens konstitution 

 

ÅK-D1 Forslag til ændringer til 

konstitutionen 

Der er 32 konstitutionsforslag, som der skal 

tages stilling til. Formålet med forslagene 

blev præsenteret og sendt til afstemning 

med følgende resultat: 

Forslag I  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag II   Ja:  35 Nej: 2 

Forslag III   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag IV   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag V   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag VI   Ja:  35 Nej: 2 

Forslag VII   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag VIII   Ja:  35 Nej: 1 

Forslag IX   Ja:  35 Nej: 1 

Forslag X   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XI   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XII   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XIII   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XIV   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XV   Ja:  34 Nej: 3 

Forslag XVI   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XVII  Ja:  33 Nej: 2 

Forslag XVIII  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XIX   Ja:  30 Nej: 6 

Forslag XX   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXI   Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXII  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXIII  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXIV  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXV  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXVI  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXVII  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXVIII  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXIX  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXX  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXXI  Ja:  36 Nej: 1 

Forslag XXXII  Ja:  36 Nej: 1 
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3. session lørdag den 9. maj 2009 kl. 13.30-15.30 

 

Det sociale arbejde 

 

ÅK-B6 Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

Beretningen blev fremlagt. Samarbejdet 

med MBUF er godt i gang. Og der skal nu 

laves et materialesæt, som skal være for de 

unge i et sprog, som de kan forstå. Det skal 

omhandle alkohol og stoffer. Det bliver en 

film om konsekvenser og valg i forhold til 

alkohol.  

Beretningen blev modtaget. 

 

Førhen skelnede præsterne ikke mellem at 

være afholdsmand/-kvinde eller præst. Tid-

ligere var afholdsforeningen meget stærk – 

stærkere end fagbevægelsen. Der er folk i 

vores menigheder i dag, for hvem arbejdet i 

afholdsforeningen har haft stor betydning. 

Vi kan godt være stolte af vores kirke.  

Det er en vigtig del af os som Metodister.  

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

ÅK-C1 Betaniaforeningen i Danmark 

Der var en præsentation af projektet i År-

hus, hvor Betaniahjemmet skal ombygges. 

Det bliver 4.000 m2 med kombineret boli-

ger til unge handicappede og studerende. At 

det ikke skal fortsætte som plejehjem skyl-

des at Århus Kommune stiller høje krav til 

indretning af ældreboliger. Krav som ikke 

kan opfyldes.  

Der forventes 68 boliger – de fleste med 

eget bad og toilet.  

Forregnet sig i forhold til det nuværende 

projekt – 25 mio. plus nye vinduer og ud-

vendige reparationer. Det vil give en værel-

sespris som ikke er rentabel.  

Maria Thaarup: Kan ikke se af beskrivelsen 

om man som studerende kommer til at bo 

ved siden af ikke-studerende. Er det muligt 

at en studerende kan komme til at bo ved 

siden af en ikke-studerende? 

Nils Marqversen: Ja. Det er hele tanken bag. 

Men når der er snak om handicappede, så er 

det unge, ikke-plejehjemskrævende handi-

cappede.  

Henrik Carlsen: Hvad er mulighederne for 

fuld belægning? 

Ove Sørensen: Formanden for handicap-

forbundet, har sagt at en lignede kombina-

tion af boliger ikke er set andre steder. Beta-

niahjemmet ligger særdeles centralt i Århus 

for alle studerende.  

Ole Birch: Konceptet er rigtig godt. Det vil 

give et liv og miljø for kirken i Århus som 

er rigtig sundt. Er det tænkt med, om der er 

plads til personlige hjælpere?  

Ove Sørensen: Vi er ikke kommet så langt, 

men det er tanker, som er gjort.  

Henrik Carlsen: Når vi snakker handicap-

pede, forestiller man sig ofte folk i kørestol, 

men man skal huske, at tænke meget bredt 

når man taler om  handicappede.  

Jon Frydensbjerg: Hvem har visitations-

retten? Det kunne være interessant at have 

studiejob på stedet. Men man skal passe på, 

at der ikke kommer for stor udskiftning.  

Mette Munk: Har i dag et studiejob med 

psykiske syge.  

Nils Marqversen: Der skal også være plads 

til studerende fra resten af landet. Der bliver 

muligvis oprettet et cafeteria, hvor de unge 

kan købe aftensmad, når nu faciliteterne er 

til det. Der kommer ikke til at blive foreta-

get en visitation. Der bliver ansat en leder, 

som skal udvælge de unge.  

Beretning blev modtaget.  

 

Regnskab:  

Alle regnskaber for foreningen er revideret 

og godkendt uden anmærkninger.  

Regnskabet blev modtaget.  

 

ÅK-C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Dette er en fond, der giver penge til ældre-

formål. I år har der været fokus på en ny 
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havestue til Betaniahjemmet, Frederiksberg, 

nye busser til Betaniahjemmet og et eleva-

torprojekt i Jerusalemskirken.  

Beretningen blev modtaget og regnskabet 

godkendt.  

 

ÅK-C3 Ældreboligerne Marielund     

Der er 28 ældreboliger i Vejle. Vejle kom-

mune har visitationsret.  

Beretning og regnskab blev modtaget.  

 

ÅK-C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Metodistkirkens sociale arbejdes admini-

stration er blevet flyttet til kælderlokalerne i 

Rigensgade for at gøre plads til et biskop-

kontor.  

 

Ole Birch: I Jerusalemskirkens udviklings-

gruppe er der mange gode ideer til brug af 

Trykkeriet i det bagerste hjørne af gården i 

Rigensgade. Hvis vi havde ressourcerne til 

det, kunne det være helt fantastisk, at bruge 

lokalerne til en café. Er det endeligt be-

sluttet hvad trykkeriet skal bruges til? 

Lars Ulrik Jensen: Offentlige institutioner 

må ikke modtage udlændinge uden sygesik-

ringskort. Ville det være en ide, at vi hjæl-

per disse mennesker? 

Knut Bjarne Jørgensen: Hvad skal man med 

hovedbygningen på Marielund? 

Christina Thaarup: Har der været en stig-

ning i ansøgningerne til Julehjælpen? 

Bjarne Tønnesen: Metodistkirkens sociale 

arbejde tager sig meget af udlændinge, vi 

spørger ikke om sygesikringskort eller pen-

ge.  

Finn Uth: Et eksempel er en marokkaner 

med -9,5 på begge øjne. Han fik nye briller i 

løbet af ½ dag. 

Bjarne Tønnesen: Der er en lille stigning i 

ansøgningerne til Julehjælp. Vi bestræber os 

på, at hjælpe så mange som muligt. Men der 

er nogle rammer, så som om Metodistkir-

kens Sociale Arbejde ikke ville investere i 

en cafe. Dette blev trukket lidt i langdrag – 

og det er godt i dag, så vi kan få samlet det 

hele.  

Jon Frydensbjerg: Der er en nat-café i Hille-

rødgade. Kunne Metodistkirkens Sociale 

Arbejde forestille sig, at gå ind i arbejdet 

med at gøre noget for de mennesker, som 

det offentlige ikke må tage sig af?  

Bjarne Tønnesen: Lad os sætte os ned og 

snakke konkret om det Så må vi se de mu-

ligheder, der er.  

Beretning blev modtaget og regnskab god-

kendt. 

 

Biskoppen takkede for imødekommenheden 

omkring kontorerne til biskopskontoret, selv 

om det er på bekostning af noget andet.  

 

ÅK-C5 Forårsblomsten 

Satser de sidste forårsblomster. Nu er der 

ikke flere tilbage. Så der skal trykkes nye.  

Det næste store projekt er, at starte lektie-

caféer. Vil gerne lønne studerende til at 

hjælpe børnene med at lave lektier. Så tag 

kontakt til bestyrelsen. Hvis det ikke bliver 

en succes, vil 100 året blive fejret, men der-

efter vil bestyrelsen foreslå at lukke Forårs-

blomsten ned.  

Resultatet er lidt højere i 2009 nogle steder. 

Men resultatet er ikke helt på plads endnu. 

Thomas Risager: Foreslår, at få en løsning, 

hvor man kunne købe en elektronisk forårs-

blomst til at hæfte på e-mails. 

Henrik Carlsen: Strandby har haft en lektie-

cafe, som har været en stor succes. Det er 

flot at bestyrelsen vil gå ind i et så storstillet 

projekt. MBUF er glad for samarbejdet med 

det sociale arbejde.  

Christina Thaarup: Det er fedt, at der bliver 

tænkt udenfor rammerne. Det er vigtigt at 

fokusere på det sociale-kirkelige arbejde.  

Bjarne Tønnesen: Salg af Forårsblomsten på 

gader må kun sælges en dag om året, med 

godkendelse fra Politiet.  

Beretning blev modtaget og regnskab god-

kendt. 

 

ÅK-C6 Willeruplund 

Beretning blev modtaget og regnskab god-

kendt. 
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Der blev takket for støtten til Børne- og 

Ungdomsarbejde.  

 

Øvrige beretninger 

  

ÅK-B9 Metodistkirkens repræsentation i 

Økumenisk Udvalg 

Danske Kirkers Råd arbejder i forhold til 

staten med religionsfrihed og lige rettighe-

der til alle. Metodister præger arbejdet me-

get, taget vores størrelse i betrækning.   

 

Vedrørende Danske Kirkedage sidder Char-

lotte Thaarup med i et nyt udvalg om pil-

grimme. Kom på Kirkedage i Viborg. 

 

Evangelisk alliance er forum for alle kirker i 

Danmark, dog uden katolikkerne. Mark 

Lewis nomineret til Lausanne Konference i 

Cape Town 2010. 

 

Rapporterne blev godkendt.  

 

ÅK-B10 Centralkonferencens Eksekutiv-

komite og Biskopkomite 

Beretning og regnskaber blev modtaget. 

 

ÅK-B11 Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske Teologiske Seminarium 

Der er sket store forandringer. Jørgen 

Thaarup har, på frivillig basis, ansvaret for, 

at de studerende der er i gang i øjeblikke, 

kommer til vejs ende.   

Beretning blev modtaget.  

 

Henning Bjerno: Tak til Jørgen Thaarup for 

hans arbejde som rektor på skolen. Han har 

været en rigtig god repræsentant for vores 

kirke i arbejdet på og med skolen.  

Jørgen Thaarup: Det har været en stor 

fornøjelse. Og det vil det forhåbentlig også 

blive fremover, at arbejde med unge, voksne 

og ældre i deres studier.  

Henning Bjerno: Vi giver ikke længere til-

skud til Øverås. Svenskerne har fået en 5 års 

periode til at forsøge, at få noget nyt op at 

stå, hvor vi ikke vil trække vores formue ud.  

Regnskabet blev modtaget.  

 

Der er fremlagt forslag til nye vedtægter. De 

gamle vedtægter var ikke egnede til, at man 

kunne fortsætte arbejdet. Landsledelsen har 

forholdt sig til dem. Der har været bemærk-

ninger til bestyrelsens bemyndigelse til at 

optage lån. Vedtægterne er blevet justeret 

og derfor kan kirkens landsledelse nu sige 

god for dem. 

Vedtægter blev vedtaget i den danske års-

konference.  

 

ÅK-B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

Det er en rigtig vigtig funktion i forhold til 

præsterne. Det er ikke et særligt synligt ar-

bejde, men meget vigtigt for vores præster.  

Beretning blev modtaget.  

 

ÅK-B7 Kurér-Forlaget 

Vores salmebog er blevet brugt af nogen 

(kan være en skole), således at vi har mod-

taget et pænt beløb fra Copydan.  

Tine Gjessø: Sommetider hjælper det, at få 

noget i hånden. Det kunne være en idé, at 

give nye medlemmer et års abonnement til 

Himmel og Jord.   

Knut Bjarne Jørgensen: Tak for det store 

arbejde til Alf Hansen.  

Henning Bjerno: Himmel og Jord er vigtigt.  

Steffen Lund: Jeg har mødt kirken igennem 

Himmel og Jord. Det er vigtigt, at man 

kommer ud med Himmel og Jord.  

Ebba Flinck: Himmel & Jord er et godt 

visitkort, der kan gives til andre.  

Beretning blev modtaget og regnskab god-

kendt. 

 

ÅK-B8 Metodisthistorisk selskab, lands-

arkiv og bibliotek   

Henrik Carlsen: Hvad er der tænkt omkring 

de nye elektroniske medier. Referater mm. 

ligger på folks computere, så de bliver ikke 

gemt i bøger som førhen.  

Christian Alsted: Det er op til de enkelte ud-

valg at arkiverer deres referater. Vi arki-

verer Himmel og Jord, ting fra Centralkon-
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ferencen m.m. Vi vil forsøge, at de gamle 

ting også bliver lagt elektronisk.  

Knut Bjarne Jørgensen: Opfordring til at de 

lokale arkiver får materiale fra kirken.  

Anders Hjørnet: Det er synd, at man ikke 

gemmer ting, bare fordi de bliver uhåndgri-

belige. Man kunne indkøbe eksterne hard-

diske og dermed gemme de elektroniske 

referater og mere.   

Beretning blev modtaget. 

          

 

4. session lørdag den 9. maj 2009 kl. 16.00-18.30 

 

Højtidssession 

 

ÅK-H2 Markering af jubilæer, eksamener, 

præsentation af nye kandidater  

Sessionen ledes af Biskop Christian Alsted.  

Rektor Jørgen Thaarup uddeler eksamensbe-

viser til: 

 Joshua Kyeremeh, 5 års lokalpastor 

uddannelse 60 point = ½ BD. 

 Opgave: Jesu undervisning og jødisk lov.  

 Dean Andersen, M.Div. 

 Opgave: Kristen tro i en ateistisk tid.  

 

Ole Birch ønsker Christian Alsted tillykke 

med 25 års jubilæet som præst i Metodist-

kirken.  

 

Konferencen mindedes biskop Ole E. 

Borgen som døde torsdag 24. marts 2009 i 

en alder av 83 år. Ole E. Borgen satte gen-

nem 19 år som biskop sit tydelige præg på 

kirken i Norden og Baltikum med et tydelig 

lederskab og forvaltning, kombineret med 

ønsket om at videreføre den Metodistiske 

vækkelsesarv. Biskop Borgen var en dygtig 

teolog med et indgående kendskab til Wes-

leyansk historie og teologi, hvilket kom til 

udtryk både i hans tjeneste, forkyndelse og 

undervisning. Biskop Christian Alsted ledte 

konferencen bøn med tak for Ole E. 

Borgens tjeneste. (mindeord er trykt på side 

139)  

 

Præsentation af nye kandidater til tjene-

sten som Ordineret: 

Jørgen Thaarup præsenterede nye kandida-

ter til tjeneste som ordineret:  

 Christina Sørensen: Studier i Århus. 

 Christina Thaarup: Studier på Teologiska 

Högskolan i Stockholm 

 Peter Uth: Studier i Århus.  

 

Biskop Christian Alsted præsenterer: 

 Mai-Brit Tvilling: Studier på vej mod 

prøvemedlemskab. Lokalpastor fra 10. 

maj.  

 Dean Andersen: Metodist-studier. Tidli-

gere præst i Missionsforbundet. Lokal-

pastor fra 1. august.  

 

Duncan Thompson besvarede spørgsmålene 

i ”den historiske prøve” og blev optaget i 

fuld forening i årskonferencen.  

 

Øvrige forslag 

   

ÅK-E Forslag til årskonferencen  

Der var ingen forslag.  

 

DM-6 Behandling af fremsatte forslag  

MBUF-styrelsens forslag om delegeret-

mødets offergave blev vedtaget. 

 

Præsentation af valg 

 

ÅK-F1 Årskonferencens forslagskomite 

Christian Alsted er udtrådt som følge af bis-

kopvalget. Thomas Risager er valgt i stedet.  

 

ÅK-F2 Årskonferencens øvrige valg 

Metodistkirkens Landsledelse:  

Formand: vakant. 

Næstformand: vakant. 

Udvalg vedr. evangelisation/administration 

(landsledelsen foretager selv den nødvendig 

fordeling): Bente Skov, Hanne Engbjerg, 
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Bettina Pedersen, Jørgen Thaarup, Mai-Brit 

Tvilling, Mark Lewis (1 år). 

Suppleant: vakant. 

Metodistkirkens Verdensmission: 

Missionssekretær: Vakant. 

Bestyrelsesmedlemmer: Michael Schæffer 

Larsen, Anni Pedersen, Beatrice Wittlinger. 

Suppleant: Thomas Grandelag. 

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed: 

Knut Bjarne Jørgensen, Mogens Hougesen.  

Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens 

Landsarkiv og Bibliotek: Gunhild Mechta, 

Christian Mølgaard  

Danmarks Økumeniske Kvindekomite: Anni 

Pedersen. 

Evangelisk Alliance: Thomas Risager. 

Betaniaforeningen: Anders Kyst, Ove 

Sørensen. 

Sandvangs Fond: Anders Kyst (indstillet af 

bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiks-

berg og godkendt af årskonferencen), Nils 

Marqversen (indstillet af Betaniaforeningen 

i Danmark og godkendt af årskonferencen), 

Finn Uth (indstillet af Metodistkirkens 

Landsledelse og godkendt af årskonferen-

cen). 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Central-

missionen: Bjarne Tønnesen.  

Forårsblomstens bestyrelse: Jimmi Steen-

berg Pedersen, Steffen Tvilling. 

Finn Uth (valgt af Metodistkirkens Lands-

ledelse og godkendt af årskonferencen), 

Povl Brendes (valgt af Metodistkirkens 

Sociale Arbejde og godkendt af årskonfe-

rencen), Finn Uth (valgt af Metodistkirkens 

Sociale Arbejde og godkendt af årskonfe-

rencen), Anne Thompson (valgt af Meto-

distkirkens Sociale Arbejde og godkendt af 

årskonferencen). 

Willeruplund, Odense: Søren Digebjerg 

(nomineret af Odense Menighed og valgt af 

årskonferencen), Lene Bræstrup (nomineret 

af Odense Menighed og valgt af årskonfe-

rencen). 

Marielunds ældreboliger: Nils Marqversen 

(valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt af årskonferencen), Anders 

Strand (valgt af Vejle Menighed og god-

kendt af årskonferencen), Ove Sørensen 

(valgt af Betaniaforeningen i Danmark og 

godkendt af årskonferencen). 

Suppleanter: vakant. 

Rådet for Ordineret Tjeneste: Keld Munk 

overtager posten som distriktsforstander, 

hvorfor der bliver en ledig plads. Til denne 

blev Jørgen Thaarup valgt.  

Undersøgelsesudvalg: Christian Alsted er 

udtrådt som følge af biskopvalget. Jørgen 

Thaarup er valgt i stedet.  

 

DM-8 MBUF’s delegeretmødes valg:  

Formand: Henrik Carlsen.  

Næstformand: Emilie Just Petersen. 

MS Landsleder: Louise Hjort Boelsmand 

MS Vicelandsleder: vakant.  

MM Landsleder: Anne Kaehne 

MM Vicelandsleder: Sara Alsted Flinck 

MU Landsleder: Andreas Morsbøl 

MU Vicelandsleder: Mathias Alsted Flinck 

MB Landsleder: Claudia Mørch 

MB Vicelandsleder: Lone Havskov Jensen 

2 interne revisorer: Michael Bruun-

Schmidt, Eivind Triel. 

Suppleanter for revisorer: vakant.  

En repræsentant til Dansk Ungdoms 

Fællesråds delegeretmøde: Sara Alsted 

Flinck (stemmeberettiget), Signe Just Peter-

sen (observatør), Christian Mikkelsen (ob-

servatør).  

4 Årskonferencerepræsentanter 2010: Ras-

mus Hastrup, Andreas Morsbøl, Maria 

Thaarup, Anne Thaarup.  

Spejderråd: Simon Munk Fassel, Ole Marq-

versen, Christian Mikkelsen, Jonas Morsbøl, 

Andrea Thaarup. 

MBUF Forslagskomité: Signe Just Petersen 

(MS), Mette Munk (MM), Christina Hansen 

(MB), Erik Brogård (MU). 

 

Christina Sørensen og Peter Uth blev takket 

for arbejdet med henholdsvis MB og MS og 

for arbejdet i styrelsen.  
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Henrik Carlsen: Foreslår, at MBUF-styrel-

sen bemyndiges til at godkende en vice-

landschef for MS, hvis en sådan findes.  

Dette blev vedtaget. 

 

Anni Pedersen: Takkede Lene Bræstrup for 

det store arbejde i Missionsrådet.  

 

Øvrige Rapporter: 

 

ÅK-G2 Centralkonferencen 

Emilie Just Petersen refererede fra Central-

konferencen som blev afholdt i Strandby 

den 18. – 22. februar 2009. Tak til Strandby 

Menighed for det gode arrangement.  

Lars Ulrik Jensen berettede om Central-

konferencens sessioner og biskopvalget.  

De takkede for tilliden til, at de som valgte 

delegater kunne repræsentere Danmark.  

 

Biskoppen udtrykte ligeledes sin tak til 

Strandby Menighed for afholdelsen af Cen-

tralkonferencen.  

 

Andre forretninger: 

 

ÅK-H1 Orientering fra præstesessionen 

Referatet fra præstesessionen blev oplæst. 

 

ÅK-H3 Præsentationer og tak 

Reklame for Sommerkirke på Lægården i 

uge 31 i 2009. Er et tilbud om, at vi som 

kirke kan være sammen på kryds og tværs.  

 

Melodibogen til salmebogen er færdig til 

brug i menighederne. Det er Jørgen Marq-

versen, som har styret processen sammen 

med Peter Steinvig og Flemming Friis. Der 

sendes en hilsen til Jørgen Marqversen, 

Peter Steinvig og Flemming Friis.       

ÅK-H5 Hvor skal næste konference 

holdes? 

Lægården har inviteret til at afholde næste 

årskonference. Tidspunktet er dog endnu 

ikke kendt. 

Konferencen modtog invitationen.    

 

ÅK-H6 Eventuelt 

Emilie Just Petersen: Dette er sidste gang vi 

får Jerusalemskirken at se, som den ser ud 

nu. Så læg mærke til den. Der bliver lavet 

nyt alter m.m.  

 

ÅK-H7 Afslutning 

Stor tak til Emilie Just Petersen og Mogens 

Flinck Hansen for at hjælpe os gennem for-

handlingerne og tak til dirigenten Christian 

Alsted.  

 

Evaluering af fælles konference: 

Maria Thaarup: Synes, at det var for dårligt, 

at der ikke deltog flere MBUF’er til Lægår-

dens generalforsamling. Der skal flere unge 

med på vores konferencer, det er nu vi skal 

gøre det. Vi skal sætte mere fokus på de 

unge til disse konferencer.   

 

Grundet manglende tid blev evalueringen 

henlagt til at man kan skrive sin mening på 

bloggen, som kommer på kirkens hjemme-

side www.metodistkirken.dk 

 

Anders Hjørnet: Gav udtryk for at det er 

meget dårligt, at evalueringen er fastlagt til 

en blog. Så man ikke får lov at diskutere det 

fælles møde.   

 

Konferencen blev afsluttet med bøn. 
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Præstesession torsdag den 7. maj 2009 kl. 14.00-17.00 

 

Biskop Christian Alsted bød velkommen til 

årsmødet og præstesessionen og ledte ses-

sionen. 

Christian Alsted indledte med bøn og be-

tragtning over Ef. 5,8-11.  

 

Konferencespørgsmålene 17-59 og 76-84 

blev gennemgået og besvaret. Der blev i den 

forbindelse orienteret om, at Christina Sø-

rensen, Christina Thaarup, Peter Lynggaard 

Uth, Mai-Brit Tvilling er godkendt som 

kandidater til tjenesten. Duncan Thompson 

blev efter drøftelse og afstemning enstem-

migt valgt til ældste og ældsteordinationen. 

Dean Andersen, der er medlem i Missions-

forbundet og tidligere ansat som præst i 

Missionsforbundet blev efter drøftelse en-

stemmigt godkendt til ansættelse som lokal-

pastor. Mai-Brit Tvilling blev efter drøftelse 

enstemmigt godkendt til ansættelse som lo-

kalpastor. Duncan Thompson, Dean Ander-

sen og Mai-Brit Tvilling blev budt velkom-

men i præsteskaren.  Biskoppen orienterede 

om at det forventes at alle præster inklusive 

lokalpastorer og præster på prøve i konfe-

rencen bruger stola i forbindelse med an-

vendelse af ornat. 

 

I forbindelse med konferencespørgsmålene 

blev der redegjort for en af sagsbehandling-

erne i Rådet for Ordineret Tjeneste. 

 

Præstemødet i Prag, den 23.-27. marts 2009 

for Baptistkirken, Missionsforbundet og 

Metodistkirken blev kort evalueret. Der blev 

orienteret om: Ordinært præstemøde den 21-

24 sept. 2009, School of Congregational 

Development i Oslo 2-6 sept. 2009, konfir-

mandweekenden 22-24. jan. 2010, Danske 

Kirkedage 13-16 maj 2010 i Viborg med 

bl.a. Shane Claiborn og endelig blev Global 

Leadership Summit sidste weekend i okto-

ber omtalt. 

 

Der blev orienteret om den statsanerkendte 

godkendelse af Metodistkirken, hvor præst-

ernes vielsesmyndighed nu skal registreres 

og godkendes i Familiestyrelsen under Ju-

stitsministeriet. At ressortministeriet er skif-

tet har givet nogle problemer med tidligere 

godkendelser og registreringer. Det konsta-

teredes, at der ikke er den store interesse for 

at bevare kirkebogsføringen inden for Meto-

distkirken, da den registrering og tilbage-

melding om de kirkelige handlinger og nav-

neændringer, som er nødvendig ofte be-

sværliggøres eller endda umuliggøres, fordi 

de anerkendte trossamfund ikke er med i 

Den Elektroniske Kirkebog. 

 

Distriktsforstanderskifte forventes 1. sept. 

2009. Anne Thompson er for tiden syge-

meldt. 

 

Sessionen sluttede med forbønstund. 

 

 

 

 
 Christian Alsted  Mogens Flinck Hansen 

 Biskop & dirigent  Årskonferencens sekretær 
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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 & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 

2009". 

 

 

Del I: Organisation og almindelige forretninger 

 

1. Hvem er valgt for fireårsperioden til (§§603.7, 616): 

 a)  sekretær? Mogens Flinck Hansen & Emilie Just Petersen. 

 b) statistisk sekretær? Bjørn Thomsen. 

c) kasserer? Henning Bjerno. 

(Adresser, tlf. m.v: Se side 5. 
 

 

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 de godkendte kandidater  

a) Hvem er godkendt som kandidat til tjenesten som ordineret eller til tjeneste med 

fuldmagt siden sidste årskonference? (Fortegnelsen skal omfatte samtlige kandidater, 

som er blevet godkendte inkl. de, der er nævnt under spørgsmål 20 og 21). Christina 

Sørensen, Christina Thaarup, Peter Uth og Mai-Brit Tvilling. 

 

21.  Hvem er godkendt og udnævnt som   

b) Deltids lokalpastor? (§318,2)? Joshua Kyeremeh (10) (82%), Tine Gjessø (2) (75%), 

Mai-Brit Tvilling (2) (50%). 

 

30.  Hvem er modtaget fra andre kristne trossamfund?(§347.3):  

b)  Som lokal pastor (§347.3a)? Dean Andersen. 
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31.  Hvem er valgt til medlemmer i fuld forening? 

b)  Ældste: Duncan Thompson 

 

33.  Hvem er ved afstemning godkendt til ordination som ældste?  

a) efter midlertidigt medlemskab under 1996 kirkeordningens bestemmelser (§335)? 

Duncan Thompson. 

 

43.  Hvem er lokaliserede? 

 a)  Hvem er bevilget ærefuld lokalisering (§359,1)?  

  (2) Tidligere år? Benedicte Marqversen Owens (Strandby). 

 

50. Hvilke midlertidige og ordinerede medlemmer har orlov og i hvor mange år i rækkefølge 

har hver enkelt af disse haft orlov (§354)?  

 a) Frivillig?  

  (3) Overgangsperiode (354.2c) Karen Anette Nielsen (4) (Jerusalemskirken). 

 

53. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§358)  

 - Ældste 

 b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (23), Poul Rasmussen 1993 (17). Knut Bjarne 

Jørgensen 2006 (4), Freddy Johansen 2006 (4). 

 

54. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§358)  

 b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (27). 

 

57. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 Hvad er antallet af ordinerede præster 

  Ældste i fuld forening: 19. 

  Medlemmer (midlertidige og i fuld forening): 20 

  Ordinerede: 21 (inkl 1 lokaliseret ældste). 

  Det totale antal præster: 23 (+ 1 lokaliseret ældste) 

 d) Valgt som ældste i fuld foreningen (33b) 1 

 

58. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 10. 

 b) menigheder? 11. 

 

 

Del V: Udnævnelser og afsluttende forretninger 

  

76. Hvem er bevilget tjeneste på mindre end fuld tid? (§§338.2, 342.2,  1506.4b.)? Lars Ulrik 

Jensen, 60% tjeneste (4). 

 

79. Hvilke ældste (i fuld forening og midlertidige), associerede medlemmer og lokal 

pastorer er udnævnt til tjeneste i en lokal menighed og hvor er de udnævnt i det 

kommende år? Se ansættelseslisten side 43. 
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80.  Hvilke ældste (i fuld forening og midlertidige), associerede medlemmer og lokal 

pastorer er udnævnt til anden tjeneste for det kommene år?  

 a) Inden for Metodistkirkens konnektionale struktur (§344.1a, c)? Finn Uth (14): 

Centralmissionen, Ejler Busch Andersen (2): Betaniahjemmet, Jørgen Thaarup (9): 

Øverås.  

 

82.  Hvilke er udnævnt til studier (416.6)?  

 Medlemmer i fuld forening: Jørgen Thaarup (1). 

 

84.  Hvilke andre personlige bemærkninger skal anføres?  

Christian Alsted er valgt til biskop: Medlemskabet er overført fra den danske 

årskonference (Denmark Annual Conference) til Metodistkirkens Biskopsråd (UMC 

Council of Bishops) 

 

85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Lægården, Holstebro. 
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Pastorale udnævnelser 
2009/2010 

DISTRIKT 1 (Øerne): Keld Munk (1) 

 

Odense  Thomas Risager (10) 

  Tine Gjessø (2) – lokalpastor  

København, Jerusalemskirken Ole Birch (4) 

  Mark Lewis (1) 

  Mai-Brit Tvilling(1) – lokalpastor  

  Ejler Busch Andersen (21) – ulønnet hjælpepræst 

  Claus Kofoed Nielsen (5) – ulønnet hjælpepræst 

København, Den internationale menighed Joshua Kyeremeh (10) – lokalpastor 

Solrød menighedsplantning Lars Ulrik Jensen (5) 

Rønne  Dean Andersen (1) – lokalpastor 

 

DISTRIKT 2 (Jylland): Ole Birch (3) 

 

Strandby Charlotte Thaarup (22) 

  Jørgen Thaarup (14) 

  Carsten Morsbøl (6) - ulønnet hjælpepræst 

Frederikshavn Keld Munk (3) 

Løkken  Keld Munk (3) 

Holstebro Ove Sørensen (8) 

Århus  Ove Sørensen (20) 

Vejle  Anne Thompson (6) 

  Duncan Thompson (3) 

Esbjerg  Duncan Thompson (4) 

  Anne Thompson (3) 

 

SÆRLIGE UDNÆVNELSER: 

 

Jørgen Thaarup (9) Rektor på Överås 

Finn Uth (14) Leder af og præst ved Metodistkirkens Sociale 

Arbejde 

Ejler Busch Andersen (2) Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Tine Gjessø (2) Præst ved Metodistkirkens Børne- og 

  Ungdomsforbund     
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

 

1. Tænk globalt 

Indlandsisen smelter. Regnskovene forsvin-

der. De kristne kirker i mellemøsten bukker 

under i forfølgelse. Danske soldater i Af-

ghanistan kommer hjem i kister. AIDS læg-

ger Afrikanske landsbyer øde. I Monunu er 

rent vand en livsbetingelse, ligesom i Kø-

benhavn.  

Verden er kommet meget nær. Vi er for-

bundet med hinanden i en sådan grad, at alle 

kriser og udfordringer angår alle mennesker 

i verden. Udvikling af sygdomme og økono-

mi, velfærd og depression respekterer ingen 

grænser og spredes globalt med stor hastig-

hed. Vi er som mennesker overgivet til hin-

anden og til naturen på godt og ondt.   

 

2. Lev lokalt 

Det nære samfund er stedet, hvor vi lever 

livet og former omgivelserne. Årskonferen-

cen 2009 holdes i en menighed, som er en 

Oase og har som målsætning at være en 

Oase. En Oase er et sted, hvor livet gror. 

Her er kilder til vækst, og her er alt levende 

dybt forankret i frugtbare og nærende jord-

lag, hvorfra saften og kraften hentes.  

Oasen er et at billederne på Guds vandrende 

folk.  

Vi ønsker for Metodistkirken i Danmark, at 

årskonferencen 2009 må inspirere alle me-

nigheder til at blive Oaser i de lokale sam-

fund, hvor menighederne hører hjemme, 

Oaser, hvor mennesker kan blive opbygget, 

inspireret og forvandlet, så tilknytningen til 

Oasen kan gøre det muligt at leve i en glo-

bal verden med globale udfordringer.  

 

3. Levende kirke for alle generationer 

Kirkens forskellige generationer er en res-

source for kirkens evne til at være Oase i 

lokalsamfundet. Forskellige generationer 

betyder forskellige kulturer. Nogle genera-

tioner er globale i den forstand, at genera-

tionen har meget til fælles med sin genera-

tion i hele verden. Metodistkirken lokalt har 

brug for de forskellige kulturer, som hver 

generation bærer med sig. I gudstjenesteliv 

og aktiviteter, i forkyndelse og evangelisa-

tion kan alle generationer indgå med sine 

gaver og evner. Samarbejdet mellem Lands-

ledelsen og MBUF Styrelsen og Missions-

rådet ser vi som vejen frem til større inspira-

tionskraft for alle dele af kirken og målrettet 

tjeneste.   

 

4. Nye præster og ledere 

Der er nye præster og ledere på vej i hele 

kirken. Fra og med årskonferencen 2009 er 

Christian Alsted ny biskop efter 25 år som 

menighedspræst. Det forventes, at en af 

præsterne på prøve kan ordineres til Ældste 

ved årskonferencen. Efter flere år uden unge 

studerende, som forbereder sig til præstetje-

neste, kan vi i år glæde os over, at der nu 

igen er flere på vej til tjenesten som præst. 

Nye lægprædikanter er godkendt i år og 

flere er på vej. Mange menigheder har et 

godt lederskab af frivillige. Der er brug for 

flere til lederopgaver i menigheder og i 

landskirken i særdeleshed. Kirken kalder til 

velvillighed til at påtage ansvar i ledelse af 

kirken på alle niveauer. 

 

5. Præsteuddannelse 

Metodistkirken i Danmark har ikke egen 

præsteuddannelse, men vi anbefaler følgen-

de uddannelsesmuligheder for fremtidige 

præster. En Bachelor uddannelse i teologi 

(BA) og efterfølgende en Master uddannelse 

i teologi (MA): 

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

følgende: 

BA i teologi ved dansk universitet. BA ved 

Teologiska Högskolan Stockholm, metodist-

linien. BA ved Menighedsfakultetet i Oslo, 

metodist-linien. 
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MA / 3 + 2 års studier / (180 ECTS) + 120 

ECTS points, en af følgende: 

MA ved Menighedsfakultetet i Oslo, meto-

dist-linien. MA ved Wesley College i 

Bristol, England. MA / Cand. Theol. ved 

dansk universitet. MA ved UMC related 

Divinity Schoool i USA. Cand. Theol. ved 

UMC seminary i Reutlingen. 

 

6. Kirkerne og kirken 

I flere år har de gamle frikirker, 

Metodistkirken, Baptistkirken og Missions-

forbundet, rykket tættere sammen for 

gensidigt at inspirere og støtte hinanden i 

vores opgave at være missionerende kirke i 

Danmark. Missions Possible 1 & 2 samt 

fælles præstestævne har været tre gode 

samlinger for ledere i de tre kirker. Vi vil 

fortsætte vort engagement med at udbygge 

fællesskabet mellem disse tre kirker, fordi vi 

tror, at det vil gavne vores opgave. 

 

7. Kirke over alle grænser 

Kristne i stort tal kommer til Danmark. 

Mange aktive kristne er usynlige i Danmark. 

Der er metodister, som ikke er i forbindelse 

med Metodistkirken. Vi vil udvælge et antal 

menigheder til at være pilotmenigheder i 

arbejdet med kristne indvandrer og ind-

vandrermenigheder. Med støtte og konsu-

lentbistand fra Kirkernes Integrations 

Tjeneste, KIT, tror vi, at vi har det bedste 

redskab til at hjælpe menigheder til at blive 

Oaser, hvor nye menighedsfællesskaber for 

indvandrer kan vokse frem eller blive inte-

greret i de eksisterende menigheder.  

 

8. Inspiration  

Til inspiration for menighederne vil vi pege 

på: 

- Sommerkirke, Lægården, 25. juli til 1. 

august 2009. 

- School of Congregational Development, 

Oslo, 2. til 6. september, 2009. 

- 5 uger med Fokus. 

- Centralkonferencens hensigtserklæring 

om at starte nye trosfællesskaber.  

- Willow Creek konference 

- Danske Kirkedage, Viborg, 12. til 16. 

maj 2010.   

   

 

Forslag 

1) Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. 

januar 2010 med 4,2 % til kr 22.100 pr. 

måned. 

Følgende takster reguleres automatisk efter 

den fastsatte løn: 

a. Feriepenge udgør 1½ % af lønnen og 

udbetales pr. 1. maj. 

b. Pensionspræmien for ordinerede og 

lokalpastorer udgør 16 % af bruttolønnen 

(115% af kontantlønnen). Heraf betaler 

hovedkassen 14 % og præsten 2 %.  

c. Ansatte præster har fri embedsbolig. 

Følger “Skat”s taksering til max 15 % af 

kontantløn.  

d. Der ydes godtgørelse hvis den årlige 

udgift til skat af boligens værdi og til 

opvarmning af bolig overstiger en 

månedsløn. 

e. Funktionstillæg for distriktsforstandere 

udgør 17 ¼ % af kontantløn. 

 

2) Kontingent til landskirken fastsættes til 

uændret kr. 220,- pr. bekendende medlem. 

 

3) Fælles kollekter: 

a. Søndag i september 2009: Til den 

nyetablerede kirke i Ålborg. 

b. Søndag i november 2009: Til uddannelse 

af præster. 

c. Søndag i april 2010: Til årskonferencens 

offergave. 

 

Landsledelsen og Kabinettet 
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)   Budget 

2008 

Resultat 

2008 

Budget 

2009 

Plan 

2010 

Indtægter           

Årskonferencens offergave   120 118 120 120 

Kollektdag og gaver, Øverås   15 11 10 10 

Kollektdag september   10 10 10 10 

Julegaven   30 41 30 30 

Tilskud til missionærløn   255 305 263 273 

Kontingent menigheder   267 297 267 267 

Lottopulje og momskompensation   175 185 175 175 

Indtægter i alt   872 967 875 885 

      

Udgifter           

Menigheder, bidrag/tilskud        985       1.074     1.153   1.239  

Pensionsforsikring        451          427       495      515  

Biskopskontor          85            86          88        93  

Distriktsforstandertjeneste        160          196        180      180  

Centralkonference/Eksekutivkomité          26            27          60        30  

Udvalgsmøder og rejser          85            68          80        80  

Tele, gaver, H&J, adm.        140          125        130      130  

Årskonference og Årbog            50            59          60        60  

Revision og moms-udarbejdelse          90            99          95        95  

Flytteomkostninger          60            67          50        50  

Kontingenter          60            61          75        75  

Evangelisation        250          171        250      250  

Præsteuddannelse        275          267        50  50 

Kurser/efteruddannelse          80            47        100       100  

Afskrivning på edb-udstyr          50            60          60        60  

Lotto/moms-tilskud menigheder        150          193        150      150  

Udgifter i alt     2.997       3.029     3.076   3.157  

           

            

Resultat før renter   -2.125 -2.062 -2.201 -2.272 

Renteindtægt   500 366 430 400 

Underskud   -1.625 -1.696 -1.851 -1.872 
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Status 

Aktiver (i 1.000 kr.)         

Likvide Beholdninger     3.012 

Værdipapirer       6.198 

Andelskapital Øverås       99 

IT-udstyr     47 

Tilgodehavender (forudbetalt løn)        374 

Udlån til Lægården       140 

Præsteboliger
1
                                                      5.467 

Aktiver i alt  15.537 

    

Passiver         

Kirkebygningskonto, primo     10.223   

   Lejeindtægt, Solrød     48   

Driftsudgifter, ejendomme     -74   

Afskrivning på udlån til menighed
2
   -295   

Tilskud restaurering
3
      -1.124        8.778  

Skyldige omkostninger inkl. skat       160 

Formue i øvrigt         

  Primo beholdning     8.637   

  Modtagne legater og arv     814   

  Legater og arv videresendt
4
     -814   

  Renteindtægt i øvrigt     5   

  Familieydelse incl. renter     -41   

  Kursregulering, værdipapirer
5
     -506 8.095 

  Underskud (Tilskud til drift)             -1.696 

Passiver i alt       15.337 

 
1) Præsteboliger: Gladsaxe solgt foråret 2009 for kr. 2.100.000 (ikke incl. i regnskabet)  

2) Afskrivning på udlån til menigheder: Frederikshavn kr. 154.000, Odense kr. 141.000 

3) Tilskud til restaurering: Vejle kr. 1.124.000    
4) Arv: Jam Kristiansen kr. 584.000 til Solrød, Tove Christiansen kr. 240.000 til Vejle 
5) Urealiseret kurstab 
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Rådet for Ordineret Tjeneste 
 

Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har be-

handlet en række ansøgninger om efter-

uddannelse og videreuddannelse af vore 

præster.  

 

ROT har gennem året været i dialog med 

flere præster, som oplever, at flyttesystemet 

er en udfordring for et moderne familieliv. I 

den forbindelse har ROT rådgivet præster 

om deres rettigheder og pligter.  

 

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 

overvejelser om kald og tjeneste. Det er 

glædeligt, at kabinettet tager initiativ til dis-

kussion om flyttesystemets krav og forvent-

ninger til præsterne og omvendt.  

ROT følger de studerendes uddannelse og er 

i kontakt med de studerendes mentor, såle-

des at nye præster i prøvetiden følges tæt. 

 

 

Thomas Risager 

formand 
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Metodistkirkens Verdensmission
 

2008 har været et spændende år på mange 

måder. Vi mangler fortsat en formand, men 

Lene Bræstrup har som næstformand gjort 

et stort stykke arbejde med at samle trådene. 

Desuden har vi det sidste halve år fået et par 

aktive mænd med, Thomas Grandelag og 

Anders Flinck, og vi har fortsat stor glæde 

af samarbejdet med vores kasserer. Des-

værre genopstiller Lene Bræstrup ikke til 

Missionsrådet. Vi håber, at vi kan finde en 

ny, men det bliver svært at finde en som 

Lene. Tak til Lene for hendes store arbejde 

igennem mange år!  

 

Congo 

I årets løb har vi haft den glæde, at bl.a. 

Anders Flinck har lagt et stort arbejde i et 

nyt, omfattende projekt i Congo. Vand-

forsyningssystemet i landsbyen Mununu 

skal forbedres – til stor glæde for de 5.000 

mennesker, der bor der, hvoraf nogle også 

hjalp med vandprojektet i Mulungwishi i 

2006. Formålet er at forbedre de generelle 

levevilkår i landsbyen ved at give lettere 

adgang til rent vand. Det sker ved at lave en 

brøndboring, lægge vandrør og opsætte 36 

vandposter, hvilket er en forbedring af 

situationen i dag, hvor der kun er tre 

fungerende brønde. Derudover skal befolk-

ningen undervises i basal hygiejne og sund-

hedsforhold.  

 

Befolkningen i Mununu bad for 3 år siden 

om hjælp til projektet, og de deltager nu i 

det forberedende arbejde. De har bl.a. ned-

sat en vandkomité med fem medlemmer fra 

landsbyen. Af dem er der valgt en formand, 

en sekretær og en kasserer. Medlemmerne 

blev valgt på demokratisk vis og repræsen-

terer landsbyens ønsker. Til sommer skal to 

arbejdshold af frivillige fra Danmark til 

Congo. De betaler egne udgifter og giver tre 

uger af deres ferie på at hjælpe. Vi glæder 

os over deres velvillighed og ser frem til at 

sende dem af sted.  

Der sælges gavebeviser, hvor pengene går 

til at støtte projektet. Vi opfordrer fortsat til 

at købe gavebeviser og støtte med, hvad 

man kan. I marts sendte Missionsrådet en 

ansøgning til DMR-U (Dansk Missionsråds 

Udviklingsafdeling) for at søge om 500.000 

kr. til projektet. Når Årskonferencen samles, 

vides det, om støtten er blevet bevilliget.  

Af andre tiltag i Congo kan nævnes, at der 

af de penge, der var tilbage fra vandpro-

jektet i 2006, er blevet bygget brusekabiner i 

Mulungwishi. Dette projekt er nu helt 

afsluttet. Vi betaler løn til to lokalt ansatte, 

som står for vedligeholdelsen. I Mulung-

wishi støtter vi fortsat sundhedsklinikkens 

bespisningsprogram, der hjælper underernæ-

rede børn i området. I Likasi er der et vel-

fungerende gadebørnsprojekt, og her har de 

nu fået nyt tag på huset til børnene. De 

mangler stadig døre og vinduer samt at stø-

be gulve. Der er sendt penge til projektet, og 

vi glæder os over deres fremskridt. 

 

Indien 

Vores børnearbejde i Indien er nu på 45. år. 

I øjeblikket går næsten alle vore bidrag til 

en landsbyskole, Jeevan Jyoti School, 

Bibyapur, i nærheden af provinshovedstaden 

Lucknow. Derudover støtter vi sykurser for 

unge piger, som efter endt oplæring får en 

symaskine med hjem til landsbyen, så de 

ved at sy for andre kan tjene penge og klare 

sig selv. Shakun, Hero Davids niece, og 

hendes bror Shunil, som bor i Lucknow, har 

løbende kontakt med skolen og sykurserne. 

Anna og Hero David besøgte skolen i febru-

ar 2008 og så, hvordan penge blev brugt. 

Der er 2 skoler i landsbyen: den gamle, 

primitive, som står på en åben mark, og den 

nye, som er under opbygning. Ydermuren, 

der danner rammen om den nye skole-

bygning, er bygget for penge herfra. 

Desuden har vi været ansvarlige for lærer-

nes lønninger de sidste par år. Anna og Hero 

David fortæller om lærernes og forstander-
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parrets engagement i skolen, og det var med 

stor glæde, at de var med til at uddele de 

første 38 symaskiner til skolefærdige piger. 

Fra Missionsrådet lyder der en stor tak til 

Indiensvennerne for deres indsats! 

 

Letland 

Den økonomiske krise er slem i Letland, 

hvor arbejdsløsheden stiger kraftigt. Det var 

derfor med stor glæde, at vi i november 

2008 kunne sende en halv trailer af sted til 

Letland hovedsagligt med ting fra Frede-

rikshavn. Desuden sender Århus jævnligt 

genbrugssager. Gaverne fra Danmark har 

betydet, at mange fik en bedre jul.  

Som noget nyt har Letlands menigheder 

startet en efterskole-ordning, hvor skole-

børn, der skal vente flere timer på en skole-

bus for at komme hjem, kan få et måltid 

mad og et sted at være. Menighederne har 

desværre kun penge til at køre projektet i 

vintermånederne, men deres sociale engage-

ment er værdifuldt, og ordningen er af stor 

betydning for børnene.  

Vores bidrag til Letland betyder meget. Den 

fortsatte støtte til præstelønninger, deres 

kalender, Camp Wesley og Hope Center er 

en værdifuld hjælp for dem. Skulle nogen 

have lyst til at tage til Letland for at give en 

hånd, kan det nemt arrangeres. Der er nok at 

tage fat på.  

 

Tak til alle, der gennem året har bidraget til 

Missionsrådets arbejde. Tak for økonomiske 

gaver, frivillig hjælp, gode råd, opbakning 

og bønner. Bed fortsat for Missionsrådets 

arbejde.  

Samtidig vil vi gerne invitere til missions-

dag i Århus lørdag d. 26. september 2009. 

Det bliver en hyggelig og inspirerende dag. 

Alle er velkomne!   

 

 

Missionsrådet 

 

Forslag 

Forslag til vedtægtsændring  

Med henvisning til Arbejdsorden for Mis-

sionsrådet, Kirkeordningen 2005 § 632, 

forslår Missionsrådet, at: 

§ 3 vedrørende Missionsstævne slettes.  

Automatikken i en hver anden årlig afhol-

delse af Missionsstævne er for ufleksibel. 

Missionsrådet ønsker fremover at arrangere 

en Missionsdag eller lignende efter behov. 

Beretning og regnskab fremlægges til god-

kendelse på Årskonferencen.  

Kollekter 2010 

1. Februarkollekt: Præstelønninger i Let-

land. 

2. Majkollekten: Mikrolån. Et nyt projekt 

med mikrolån, der stilles til rådighed for 

iværksættere m.m. i Congo, Letland og 

Indien. 

3. Julekollekten: Mikrolån. 

4. Missionslodsedler. 
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Regnskab 2008 

Indtægter   

Kollekter til præsteløn Letland 4.493 

Julekollekt 1.488 

Kollekter/Bidrag/Kontingenter mm. 23.559 

Tipsmidler 71.017 

Ordinære indtægter 100.557 

    

Salg lodsedler 17.140 

Samlede tilskud 17.140 

    

Bank - renteindtægter          4.619  

    

Drengehjem Likasi         20.593  

Studerende i Kol.          4.000  

DGF - Vand i Monunu       155.725  

Skole - M'shi          2.400  

Diverse småprojekter DR Congo          9.127  

Samlede indtægter - DR Congo       191.845  

    

Gaver til Letland/Partnerm.         20.040  

Hope Center         22.659  

Containertransport          2.000  

Samlede indtægter - Letland         44.699  

    

Fadderskaber         50.922  

Samlede indtægter - Indien         50.922  

    

Indtægter i alt       409.782  

Overskud 2008 -70.896 

Balance       338.886  

 

Udgifter   

Kontorartikler          1.993  

Porto             464  

Bestyrelsesmøder (rejser mm.)          3.127  

Årbog          1.500  

Gaver             599  

Tips og lotto - revisor m.v.          3.156  

Samlede administrationsudgifter          10.839  

    

Gebyrer - Bankonto/Girokonto          2.553  

Samlede Bankgebyrer          2.553  
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Lodsedler          5.269  

Samlede udgifter - lodsedler          5.269  

    

Andel af Himmel og Jord         25.314  

Samlede bladudgifter         25.314  

    

Andre rejser         15.927  

Årskonference          2.619  

Samlede rejseudgifter         18.546  

    

Brusekabiner         10.990  

DGF         95.610  

Vedligehold - vand/el-projekt         20.798  

Madrasser til klinikken M'shi          7.763  

Bespisningsprojekt M'shi         23.742  

Drengehjem Likasi         20.000  

Diverse småprojekter DR Congo             419  

Samlede udgifter DR Congo       179.322  

    

Hope Center         19.026  

Kalender/Årbog         10.000  

Præstelønninger         50.000  

Samlede udgifter - Letland         79.026  

    

DKR/DØK - incl. Rejseudgifter          3.300  

DMR/DMR-U - incl. Rejseudgifter          7.422  

Samlede udgifter - andre foreninger         10.722  

    

Arbejde i Estland          4.495  

Samlede udgifter - Estland          4.495  

    

Udgifter missionsstævne          2.800  

Samlede udgifter - Missionsstævne          2.800  

    

Udgifter i alt       338.886  

  

Balance    

Aktiver    

Bankbeholdning 437.867,29 

Girobeholdning 41.973,94 

OIKOS andelskasse 1.000,00 

Kassebeholdning 0,00 

Aktiver, i alt 480.841,23 
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Passiver    

Egenkapital primo 409.945,01 

Årets resultat 70.896,22 

Passiver i alt 480.841,23 

    

Bundne midler overført til 2009:   

Reserveret til:   

Imødegåelse af tab DMR 100.000,00 

Præstelønninger - Letland 10.000,00 

andre selvvalgte projekter - Letland 20.000,00 

    

Indien børn (Fadderskab):   

Overført fra 2007 2.450,00 

Indgået 2008 50.921,50 

Total 53.371,50 

    

DGF vand Mununu:   

Overført fra 2007 34.759,00 

Indgået 2008   155.725,00  

Videresendt 2008   -95.610,00 

total     94.874,00  

    

Hope Center:   

Overført fra 2007      5.975,00  

Indgået 2008    20.658,50  

Videresendt 2008   -19.026,00 

Total      7.607,50  

    

Madrasser M'shi:   

Overført fra 2007 10.313,55 

Videresendt 2008 -7.763,00 

Total 2.550,55 

    

Skoleprojekt M'shi - overført fra 2008      2.819,00  

Studerende M'shi - overført fra 2008      4.400,00  

Bespisningsprojekt - overført fra 2008    76.059,71  

Missionsstævne 2009 - overført fra 2008      7.715,52  

Vitamin - Letland      8.000,00  

    

Bundne midler i alt   387.397,78  

Disponible midler    91.443,45  

    

I alt   478.841,23  
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Budget 2009 

Indtægter:   

Kollekt præsteløn Letland           4.500  

Julekollekt         20.000  

Kollekter/Bidrag/kontingenter mm.         15.000  

Tipsmidler         60.000  

Samlede ordinære indtægter         99.500  

    

Salg lodsedler         20.000  

Samlede tilskud til andre formål         20.000  

    

Bank - renteindtægter              4.000  

    

DGF vand i Monunu -gavebeviser       100.000  

DGF vand i Monunu - DMRU       500.000  

Skole - M'shi                -    

Diverse småprojekter DR Congo                -    

Samlede indtægter DR Congo       600.000  

    

Gaver til Letland/Partnerm.           5.000  

Hope Center                -    

Containertransport                -    

Samlede indtægter - Letland           5.000  

    

Fadderskaber         30.000  

Samlede indtægter - Indien         30.000  

    

Indtægter i alt       758.500  

    

Underskud 2009         11.000  

    

Balance       769.500  

  

Udgifter:   

Kontorartikler           2.500  

Porto              500  

Bestyrelsesmøder (rejser m.m)           3.500  

Årbog                -    

Gaver              500  

Tips/lotto-ansøgning - Revisor           5.000  

Samlede administrations udgifter         12.000  
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Gebyrer Bankkonto/Girokonto           3.000  

Samlede bankgebyrer           3.000  

    

Lodsedler           5.000  

samlede udgifter - lodsedler           5.000  

    

Andel Himmel og Jord         25.000  

Samlede bladudgifter         25.000  

    

Andre rejser + ECOM         21.000  

Årskonference           3.000  

Samlede rejseudgifter         24.000  

    

Brusekabiner                -    

DGF - Vand i Monunu       600.000  

Vedligehold - vand/el projekt                -    

Madrasser til klinikken i M'shi                -    

Bespisningsprojektet i M'shi                -    

Drengehjem Likasi                -    

Diverse småprojekter DR Congo                -    

Samlede udgifter DR Congo       600.000  

    

Hope Center                    

Andre selvvalgte projekter         20.000  

Præstelønninger         10.000  

Samlede udgifter - Letland         30.000  

    

DKR/DØK - incl. Rejseudgifter         17.000  

DMR/DMR-U - incl. Rejseudgifter           7.500  

Samlede udgifter - andre foreninger         24.500  

    

Fadderskaber         30.000  

Samlede udgifter - Indien         30.000  

    

Udgifter Missionsstævne         16.000  

Samlede udgifter - Missions stævne         16.000  

    

Udgifter i alt        769.500 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 
 

Arbejdet har i det forløbne år koncentreret 

sig om at fortsætte planlægningen af det tid-

ligere omtalte norske materiale. 

Efter en kort samtale med MBUF´s formand 

og næstformand på årskonferencen i Århus, 

valgte vi at mødes til det første fælles plan-

lægningsmøde i efteråret 2008. 

Her blev der udpeget nogle personer som 

sammen med Bjørn Thomsen som leder og 

Benedicte Owens skal gennemse og bear-

bejde materialet. Vi vil sørge for, at det får 

et stærkt dansk snit og specielt henvender 

sig til unge mennesker. Følgende blev aftalt: 

(citat fra mødereferat) 

”Vi skal lave et materiale der siger unge 

mennesker noget, derfor er det vigtigt at 

have nogle unge med når vi gennemarbejder 

det.  

Det er vigtigt at det bliver fortalt på en måde 

som de unge forstår. Derfor er det vigtigt at 

vi fra starten af tager de unge med på råd.” 

Vort mål er at kunne præsentere materialet 

på årskonferencen 2010. 

At indfri dette vil kræve store anstrengelser 

og megen tid. Vi er derfor taknemlige for, at 

MBUF vil være med på idéen. En speciel 

tak til de unge, der frivilligt stiller sig til 

disposition for opgaven. 

Ud over dette krævende arbejde har vi ved-

taget at bearbejde et andet norsk materiale, 

som henvender sig til præster og ungdoms-

ledere i kirker og kirkelige organisationer. 

Dette materiale – et Temahæfte og et Res-

sourcehæfte - vil være en hjælp til at anskue 

misbrugsproblemerne ud fra et kristent syns-

punkt. Til formålet får vi her i maj måned 

tildelt et stort beløb fra A-forsikringsfonden, 

hvilket vil betyde minimale udgifter for os 

selv, til at producere de to hæfter. 

Vi er, som tidligere, medlem af Alkoholpo-

litisk Landsråd, hvor undertegnede er næst-

formand i bestyrelsen. Her henter vi mange 

gode oplysninger og kan også udsende Mis-

brugspolitisk Magasin til vore menigheder 

og enkeltpersoner. For dette medlemskab 

betaler vi for tiden ikke noget kontingent. 

Ligeledes er vi medlem af NordAN (et net-

værk af frivillige organisationer i Norden og 

Baltikum som arbejder for at reducere bru-

gen og skaderne af alkohol og narkotika) 

Dette medlemskab har tidligere været gratis, 

men nu koster det min. 100 € at være 

medlem. Vi finder det givende og positivt at 

være med. Dog har vi sendt et forslag om, at 

der skal holdes repræsentantskabsmøde hver 

andet år i stedet for som nu hvert år. Dette 

forslag bliver behandlet i oktober på mødet i 

Helsingfors. 

Tidligere har vi to gange oversat og ud-

sendt, blandt andet til Folketingets medlem-

mer, De Sociale Principper, som vi har fået 

megen anerkendelse for. Vi får også nogle 

henvendelser om de stadig kan fås. Derfor 

var det måske en overvejelse om de skal 

oversættes og udsendes igen. Vore økono-

miske ressourcer tillader ikke et sådant ar-

bejde, men kan der fra anden side skaffes 

økonomi til dette, vil vi overveje at påtage 

os opgaven. Der findes hos kirkens Råd for 

Kirke og Samfund i USA også et studie-

hæfte til De Sociale Principper. 

 

Knut Bjarne Jørgensen 
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Regnskab 2008 

 

Indtægt   

Renter  822,80  

Tilskud Tips- og Lotto 11.501,13 12.323,93 

   

Udgifter   

Kontormaterialer -273,00  

Opdatering af PC -2.989,76  

Porto og gebyrer -510,00  

Administration -2.978,95  

Abonnement -770,00  

Internetopkobling -1.200,00  

Bestyrelses- og udvalgsmøder -5.860,96  

Rejser m.m. -6.682,36  

Gaver -475,00  

Årbogen -1.000,00  

Revision Tips og Lotto -1.250,00  

Revision  -2.378,81  

Diverse -498,00 -26.866,84 

Årets resultat kr. -14.542,91 

   

Status   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845-107013-5 37.750,78  

   

Formueforklaring   

Egenkapital primo 2008 52.293,69  

Årets resultat -14.542,91  

Balance 37.750,78  
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Kurér-Forlaget 

Salg af bøger, Salget er ret stabilt, men a-

vancen bliver mindre, da der ved anskaf-

felse kommer leveringsomkostninger, hvil-

ket betyder meget ved enkelte bøger og når 

de igen skal videresendes. 

Der er i årets løb solgt en del salmebøger 

med navnetryk (det er en god konfirma-

tionsgave). 

Fra Copydan er der kommet uventet kr. 

27.660,18 som er et beløb indgået fra en un-

dervisningsinstitution, der har vist interesse 

for vor salmebog.  

Der bliver også ved gennemgang af lageret 

foretaget mindre nedskrivninger 

 

Himmel & Jord  har i år fået ny redaktør, 

Tine Gjessø, velkommen til arbejdet med 

bladet. 

Der er stadig mange indenfor MBUF, som 

ikke får bladet, da der mangler indberetnin-

ger løbende, dog er der nogle afdelinger, 

som har fulgt det op. 

Også her er portoen steget, så det gælder og-

så om at få flere betalende abonnenter. Giro-

kortene er sendt ud, hvor det er frivilligt at 

betale halvt eller helt vedr. året. 

 

Dagens Ord har næsten det samme abon-

nentantal, nogle falder fra, men også nye fra 

sidste års tilbud til gaveabonnement gav for-

nyelse. Heftet har på grund af den i flere år 

dårlige økonomi foretaget en ændring til 4 

hefter årlig altså tre måneder pr. gang  (god-

kendt af ”The Upper Room). Dette vil kun-

ne spare en del i såvel porto som trykning.  

 

Administrationen er diverse omkostninger, 

forsikring, andel i årbogen, kontoromkost-

ninger og netomkostninger, alle som skal 

dækkes af resultatet af ovennævnte aktivi-

teter. 

  

Alf Hansen 

 

Regnskab 2008 

Salg af bøger         

Indtægter         

Varesalg         67.677,69  

          

Udgifter         

Varelager 1/1   121.127,57        

Salmebog 1/1   164.812,80        

Varelager 31/12   -115.842,36       

Salmebog 31/12   -163.297,28       

Varelagerforskydn             6.800,73    

Varekøb          41.587,49    

Importkøb          11.195,12      

Vareforbrug         -59.583,34 

Bruttoavance bøger             8.094,35  

Porto, fragt, indpakning       -3.796,00 

Nedskrivninger       -4.952,92 

Copydan vedr. Salmebogen         27.660,18  

Resultat         27.005,61  
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Himmel & Jord         

Indtægter         

Abonnementer        64.796,00    

Tilskud fra MBUF/MK      141.760,22  206.556,22  

            

Udgifter         

Trykning, Himmel & Jord        89.176,00    

Lay-Out        40.000,00    

Forsendelse, Himmel & Jord        70.093,59    

Redaktionsomkostninger          2.245,00    

Diverse / girokort          3.000,00  -204.514,59 

Resultat           2.041,63  

          

Dagens Ord         

Indtægter         

Abonnementer        50.600,00    

Tilskud, The Upper Room        11.746,62     62.346,62  

           

Udgifter         

Trykning        45.356,00    

Forsendelse        24.813,95    

Redaktionsomkostninger          1.371,96    

Diverse / girokort   

       1.000,00        

Afskrivning PC (redaktion)          1.172,80  -73.714,71 

Resultat      -11.368,09 

Administration         

Udgifter           

Renter                3,55    

Kontor, Omk. Gebyrer        15.845,10    

Årbogen          1.500,00    

Forsikring          1.731,50    

Resultat       -19.080,15 

          

Underskud i alt       -1.401,00 

            

          

Status pr. 31.12.2008 

Aktiver         

Likvide midler         

Kassebeholdning            203,53    

Checkkonto          8.642,08    

Girokonto        10.355,00     19.200,61  

            

Tilgodehavender         

Kr. Talsmand / Himmel & Jord      0,00    

Bogsalg/debitorer        31.926,47     31.926,47  
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Forudbetalinger         

Udfordringen            548,00    

Dagens Ord nr. 1        10.660,00     11.208,00  

            

Inventar         

PC Redak. DO          3.518,40      

Afskrivning     -1.172,80      2.345,60  

            

Varelager         

Varelager      111.457,76      

Salmebogen      162.728,96      

Varelager, dåbsklubben          8.541,67      

Varelager, Gospel for Gospelfolk        13.709,60   296.437,99  

              

Aktiver i alt        361.118,67  

            

Passiver         

Ekstern gæld         

Forudbetalt, Kr. Talsmand    0,00      

Forudbetalt, Dagens Ord      40.850,00     40.850,00    

              

Kreditorer       17.189,10    

Skyldig porto        11.400,00    

Skyldig Lay-Out          7.000,00    

Skyldig moms        15.588,51     92.027,61  

Ekstern Gæld           

Intern gæld         

Mellemregning, Hovedkassen        20.000,00      

Depot for Dåbsklubben        14.383,98      

Depot for Gospel for Gospelfolk        13.709,60     48.093,58  

            

Formue         

Formue 1/1 2008      222.398,48    

Underskud     -1.401,00  220.997,48  

            

Passiver i alt        361.118,67  
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Metodisthistorisk Selskab 

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 
 

Metodistkirken i Danmark og Jerusalems-

kirken fejrede 150 års jubilæum søndag den 

11. januar 2009 med en to festgudstjenester 

og en reception. I mere end et halvt år op til 

festdagen arbejdede bestyrelsen for Meto-

disthistorisk selskab ihærdigt med en omfat-

tende renovering af biblioteket med henblik 

på at lave en helt ny udstilling. Vi indbyder 

årskonferencen til at besøge udstillingen. 

Udstillingen omfatter en række store billed-

plancher, som fortæller om væsentlige peri-

oder og begivenheder i dansk metodismes 

historie. Desuden er der udstillet en række 

effekter. Udstillingen blev åbnet i forbin-

delse med jubilæet og er åben i forbindelse 

med alle gudstjenester i Jerusalemskirken. 

I biblioteket er et større antal bøger blevet 

sorteret fra, således at det i dag indeholder 

bøger, tidsskrifter, blade og årbøger udgivet 

af Metodistkirken i Danmark. Desuden in-

deholder biblioteket en mindre samling Me-

todistisk og Wesleyansk litteratur. Alt er e-

lektronisk registreret. Det meste af vores fo-

tomateriale er scannet ind og registreret, det 

resterende vil blive gjort i løbet af året. 

I jubilæumsåret henleder vi opmærksomhe-

den på bogen ”Den Danske Metodistkirkes 

Historie” fra 2000. 

Bestyrelsen er i fuld gang med en istandsæt-

telse af arkivet, således at materialet kan bli-

ve opbevaret på en mere forsvarlig måde. I-

standsættelsen forventes at være færdig i lø-

bet af efteråret. 

En særlig tak til Christian Mølgaard, Helene 

Busted Mølgaard, Bjarne Kofoed Nielsen 

og Gunhild Mechta for en stor indsats. 

 

Chr. Alsted 
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) 

Dansk Økumenisk Kvindekomités arbejde 

består i at arrangere Kvindernes Internatio-

nale Bededag som altid afholdes første fre-

dag i marts. 

Bededagen begynder ved solopgang på Ton-

ga øerne i Stillehavet og bønnen fortsætter 

jorden rundt indtil ringen sluttes når den 

sidste samling finder sted på øen Samoa i 

Stillehavet.  

I 2008 er Bededagen blevet afholdt 53 ste-

der i Danmark, og denne dag forener mere 

end 180 lande i bøn. 

Der indsamles kollekt som fordeles til ud-

valgte projekter. 

DØK arrangerer Fællesskabets Dag som 

blev afholdt på Vandrehjemmet i Svend-

borg. Her arbejdes der blandt andet med 

kommende års tema for Bededagen. Det er 

tillige ved denne anledning den indsamlede 

kollekt overbringes til modtagerne. 

 

Det fællesskab der opstår i dette samarbej-

det på tværs af kirkesamfundene er værdi-

fuldt og inspirerende for mange menigheder 

rundt i landet. 

Se mere på www.kvindebededag.dk 

 

 

Lene Bræstrup 

 

Det Danske Bibelselskab  

Bibelselskabet arbejder fortsat målrettet for 

at gøre Bibelen og dens budskab kendt. Det 

sker bl.a. gennem nyoversættelser af Bibe-

len eller dele af den, udgivelse af bøger, 

undervisningsmateriale mv. 

Af nyudgivelser kan nævnes: Nyt konfir-

mandmateriale, Bibliana, et nyt populærvi-

denskabeligt tidsskrift om Bibelen og et nyt 

undervisningssite, til brug for undervisning i 

kristendomskundskab i Folkeskolen 

(www.bibelselskabet.dk/undervisning).  

Bibelselskabet har en række indsamlinger i 

gang, der støtter bibelarbejdet i Baltikum, 

Gaza, Congo, blandt forfulgte kristne samt 

blandt børn i tredje verdens lande. 

  

Ove S Sørensen 

 

Danske Kirkers Råd (DKR) 
 

Danske Kirkers Råd (DKR) er et sted hvor 

det globale og det lokale lever tæt sammen 

til gensidig inspiration. De 16 medlemskir-

ker og talrige organisationer arbejder for at 

styrke det tværkirkelige arbejde og engagere 

kirker og organisationer i projekter der har 

fælles interesse. De aktuelle sager fra 2008 

er følgende. Klimagruppen og grønkirke.dk 

samler flere og flere kirkefolk for at reduce-

re drivhusgasser i atmosfæren og skabe 

maksimal opmærksomhed frem mod FN’s 

klimatopmøde i København i december 

2009. Senest har 2 biskopper fra Folkekir-

ken bedt om at være med. Klimaarbejdet 

medvirker til at profilere DKR i den offent-

lige debat. Se den nye klimaavis og klima-

stafetten her på årskonferencen. Desuden: 

Frikirkerne har fået deres eget forum under 
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rådet. Kontakter til muslimer i Danmark 

udbygges. Frikirken ”Markens Liljer” er 

blevet optaget i rådet. 

 

Ole Birch        

 

Danske Kirkedage 
 

Som omtalt i Himmel & Jord nr. 6 2008 er 

arbejdet med Danske Kirkedage i fuld gang. 

Detaljer om programmet er endnu ikke 

kommet, men der vil i Bladet blive oriente-

ret løbende om den store begivenhed i Kristi 

Himmelfartsweekenden 13. - 16. maj 2010 i 

Viborg. 

Oplevelsen af Kirkedagene i Haderslev 

2007 var store og gode. 

Derfor er der stor grund til at reservere dato-

erne og gøre klar til deltagelse. 

Jeg håber mange metodister og venner af 

kirken vil lade sig repræsentere i Viborg. Jo 

flere, jo bedre. Protektor for kirkedagene er 

Kronprins Frederik. 

Man håber på mange unge vil valfarte til Vi-

borg, og derfor arbejdes der også med speci-

elle ungdomsarrangementer. 

 

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. Et 

initiativ med nedsættelse af en yngre gruppe 

for at få bedeugen ’forynget’ er foreløbig 

strandet, men nye veje vil blive fundet. 

 

Frivillighed er fremdeles et vigtigt tema 

Ved de to repræsentantskabsmøder i 2007 

og ved bestyrelsesmøderne i 2007 og 2008 

har frivillighed været et centralt tema, fordi 

kirken og de kirkelige organisationer om no-

gen lever af og ved det frivillige engage-

ment. - EA har ladet en brochure om emnet 

udarbejde i slutningen af 2008 og den er på 

gaden om kort tid. 

 

For missionens skyld 

På repræsentantskabsmødet i april 2008 be-

gyndte vi at se fremad mod 2010, der bliver 

jubilæumsår for den store missionskonferen-

ce i Edinburgh i 1910. Under overskriften 

’for missionens skyld’ satte vi en samtale i 

gang om, i hvor høj grad missionen - at for-

tælle de gode nyheder – er afhængig af de 

kristne kirkers synlige respekt for hinanden . 

I 2010 vil EA forsøge at gøre sig bekendt 

med og siden også bekendtgøre alle gode 

initiativer, der i anledning af jubilæumsåret 

gøres for at markere Edingburgh 1910. 

Næste Lausanne Konference holdes i okto-

ber 2010 i Cape Town.  

 

Willow Creek i Danmark 

Willow Creek i Danmark drives nu som en 

frivillig organisation og med en meget enga-

geret bestyrelse. Dette sker efter nedlæggel-

sen af et egentligt landskontor.  

Den  årlige lederkonference GLS 09 (Global 

Leadership Summit) bliver i København den 

30. og 31. oktober 2009. 

 

 

Thomas Risager 
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Eksekutivkomite 

og Biskopskomite 
 

1. MEMBERS AND MEETINGS 

 

1.1. Members 

The following persons are elected members 

of the Executive Committee (EC) 2005-

2008. The Committee also functions as the 

Committee on Episcopacy (CE) 2005-2008 

 

Bishop Øystein Olsen; Bishop, Northern 

Europe and Baltic, chairperson, EC 

Bishop Hans Växby; Bishop, Eurasia, 

chairperson, EC 

Henning Bjerno, Denmark 

Finn Uth, Denmark 

Andrus Norak, Estonia (until 2007) 

Toomas Pajusoo, Estonia 

Üllas Tankler, Estonia (from 2007) 

Timo Virtanen, Finland F 

Fredrik Wegelius, Finland S 

Gita Mednis, Latvia 

Teri Erbele,  Lithuania (until 2007) 

Egle Chomyniene, Lithuania (from 2007) 

Per-Endre Bjørnevik, Norway, vice 

chairperson, EC; chairperson, CE 

Paul Dahlø,  Norway 

Øyvind Helliesen, Norway 

Andrei Kim/Khen Soo Kim, Eurasia 

Elena Chudinova, Eurasia 

Beatrice Alm, Sweden 

Bimbi Ollberg, Sweden, secretary of EC and 

CE 

Anders Svensson, Sweden 

 

Bishop Øystein Olsen, Bishop Hans Växby, 

Per-Endre Bjørnevik and Bimbi Ollberg 

have served as officers. 

 

The Executive Committee and the Commit-

tee on Episcopacy of the Central Conference 

have two ordinary meetings each year. The 

meetings are held in March and September, 

usually at the Bishops office in Oslo. The 

officers have had telephone meetings to 

decide about urgent matters and agenda 

items that have been delegated to them by 

the EC and to prepare for the next meetings 

of the EC. The minutes from the EC 

meetings are published at the CC website. 

 

This quadrennium the EC has been working 

in two working groups at the meetings. Each 

working group has also functioned as the 

Committee on Episcopacy (CE) for the 

bishops, one for Northern Europe and Baltic 

and one for Eurasia. Each member of the 

EC has been responsible for one working 

area. 

  

1.2 Task Forces 

The Central Conference (CC) in Moscow 

asked the EC to bring a proposal for re-

structuring of the EC and the work of the 

CC to the next CC.  A task force has been 

working since the Central Conference in 

Moscow and will present a report and a 

proposal for changes in the Book of Dis-

cipline,  §547, §549 and  §551 to the CC. 

 

2. COMMITTEE ON EPISCOPACY 

 

2.1 Members 

The CE consists of the same members as the 

EC, except the bishops, and has been wor-

king according to the Book of Discipline,  

§537.34. Per-Endre Bjørnevik has been the 

chairperson. The CE is responsible for both 

bishops in the CC.   

The CE meets at the same time as the EC. 

  

2.2 Consultations with the bishops 

Consultations with the bishops have been 

held, one in March and one in September 

each year. The bishops present their reports 

to the committee, informing about their 
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work in the area and about their travel. The 

bishops consult the CE concerning their mi-

nistry and the members of the CE bring their 

experiences, concerns and advices to the 

bishops.  

 

The workload of a bishop is heavy, and the 

CE wishes to thank both the bishops for 

their work and cooperation during this qua-

drennium. 

 

2.3 The offices and the staff 

In the Oslo office the assistant to the bishop, 

Knut Refsdal, is responsible for administra-

tion and planning. The secretary, Karen R. 

Thompson, is responsible for the economy. 

The office is located in the Betanien Foun-

dations building in Oslo. 

 

The new Moscow office was completed 

2005 and is located in the same building as 

the Theological Seminary. The assistant to 

the bishop is Eduard Khegay. An apartment 

for the bishop was bought in 2004. 

 

2.4 Nomination and election of a new 

bishop 

The CE has approved procedures for the no-

mination and election of a new bishop for 

the Nordic and Baltic area 2009. The no-

mination will be finalized at the first ballot 

of the election at the Central Conference. 

The guidelines have been sent to all Annual 

and District Conferences in the CC. 

  

3. ECONOMY 

 

3.1 Episcopal Funds, Central Conference 

Funds and Area Funds 

The economy has been a constant challenge 

in the quadrennium. A discussion with the 

General Council of Finance and Administra-

tion about the apportionments to the Episco-

pal funds has been going on since the CC in 

Moscow and the issue is still not solved.  

 

Following financial reports from Central 

Conference Funds have been approved, the 

closing of the accounts are adopted and the 

accountable persons are granted discharge 

of liability for this period: 

 

 Episcopal Fund, Moscow 2004-2007, 

2008 

 Episcopal Fund, Oslo 2004-2007, 2008 

 Central Conference Fund, Oslo 2004-

2007, 2008 

 Central Conference Fund, Sweden 2004-

2007, 2008 

 Area Fund, Nordic and Baltic 2004-2007, 

2008 

 

3.2 Grants from Central Conference 

Funds 

Grants have, according to the bylaws, been 

given by applications to    

 

 The Nordic Theological Seminary, 

Överås 

 Høyskolen for Kristendom, Oslo 

 Mayvor Wärn-Rancken 

 Knut Refsdal 

 

3.3 Baltic Pastors Salary Fund 

The Baltic Pastors Salary Fund has been 

functioning well during this quadrennium. 

New agreements concerning the pastor’s 

salaries in the Baltic’s have been agreed 

upon. The fund is administrated by the 

bishop’s office in Oslo. 

 

4. BOARDS AND COMMITTEES 

 

Following boards and committees have been 

working in the CC during this quadrennium: 

 

4.1 The Northern European Central 

Conference Board of Global Ministries 

According to the discipline our task is: “To 

promote and coordinate activities within 

our respective working area.” 
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The NECCBGM meets annually in the 

spring. The most resent meeting was held on 

March 7, 2008 in Oslo. In 2009, we intend 

to have our meeting adjourned to the 

Central Conference Meeting in Denmark. 

Our meeting in 2007 was planned to be held 

in Kiev. Unfortunately we had to cancel that 

meeting. The meeting in 2006, was held in 

Riga, Latvia and in 2005 we met in Oslo, 

Norway. 

 

The “Promote and coordinate,” the main 

purpose of this committee, is effectuated in 

sharing and learning within the committee. 

According to the discipline our task is 

“mission beyond own country boarder”, 

which is information sharing, reporting and 

learning from each other. It is to be an 

important mutual experience.   

 

In the past, it was representatives from the 

Scandinavian UMC boards of global Mi-

nistries that met in this committee. As 

churches opened up in the eastern European 

countries it became clear that Each Annual 

Conference has the right to send their 

representative. We do celebrate that it is 

now the norm to have representation 

participating from our churches in the 

eastern European countries, such as Russia 

Estonia, Lithuania and Latvia. The partici-

pation from these churches is a new very 

learning and exciting experience for all of 

us even though not all the churches have 

missions beyond own boarders yet, but are 

still widely mission targets themselves. 

 

Those of us who have a long tradition and 

experience in mission beyond own boarders, 

share with those of us who are new, or has 

not yet begun, mission beyond own boar-

ders. For those of us who have a long 

experience in that area, it is of  humongous 

value that somebody approach that chal-

lenge differently than we do and that 

somebody, who has a calling to the same 

mission, questions what we do and the way 

we have been doing it for generations. That 

brings out critical questions, fruitful discus-

sions and great moments of sharing. 

 

The committee meets annually without a 

budget. The host invites and pays for the 

housing and food for the participants and 

the travelers pays their own way. This is a 

problem for our board members from the 

eastern European countries, with extremely 

low budgets, which we have tried to solve 

by meeting in an eastern European country 

or in adjunction to another central conferen-

ce meeting. We have challenged the Execu-

tive Committee to find solutions for that 

problem in order for us to fulfill the rules in 

the Discipline.   

 

As we see it as one of our responsibilities to 

help improve transparency on the matter of 

funding going to different projects, we have 

taken the potential problem of “double 

funding” raised within the FMIE committee, 

seriously and are currently trying, within 

our group, to map what funding projects 

receive and from where.  

  

We recommend continuing the work with the 

NECCBGM and to stay with the system with 

no budget involved.  

 

4.2 The Northern Europe Board of 

Education 

The Board of Education has usually met in 

connection with the meetings of the Execu-

tive Committee. Due to several reasons, but 

mainly because there were no need, we have 

limited the meeting frequency to once a 

year. 

 

This quadrennial the Dean of the Seminary 

in Oslo, Roar G. Fotland, has been the 

chairperson, while the Dean of the Seminary 

in Gothenburg, Jørgen Thaarup has been the 

secretary. 
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Our main task this four year period has been 

to arrange Continuous Education courses for 

the Nordic countries. Regarding this we 

have not been successful. Only two CE 

courses have been held, in 2006 in Finland 

and in 2007 in Denmark, the last in 

connection with the UM School of Congre-

gational Development. It is necessary to ask 

if it is poor preparation, lack of interest, 

limited information or an outdated concept 

that lies behind the insufficient results. We 

also regret that it has not been possible to 

include the Baltic representatives in the 

work of the Board. 

 

Two other important issues have though 

been successfully implemented. First we are 

pleased about the presence of the Eurasian 

representative on the Board of Education. 

Andrei Kim has participated throughout the 

whole term. As a result we have been able 

to put in place the other goal, to arrange a 

Continuous Education course outside the 

Nordic area. During July 2008 a CE course 

on Methodist Spirituality was arranged for 

the Russian Annual Conferences, with the 

help among others from the Board of Higher 

Education and Ministry. 

 

Other matters concerning education are the 

development of an Internet based education 

program for Europe in Methodist history 

and theology called the Methodist e-Aca-

demy, and the development at Øverås, the 

Seminary in Gothenburg, towards a pro-

bably merger with the Teologiska Hög-

skolan Stockholm (THS) (the Theological 

University College in Stockholm).  

 

Future 

1. The name of the Board should be 

changed to North European Central Confe-

rence Board of Higher Education and Mini-

stry, in order for the name to be in line with 

the General Church. 

2. The Board should consider the need for 

Continuous Education courses both in all 

areas of the Central Conference. 

3. The Board should have as its responsi-

bility all matters arising from the General 

Board of Higher Education and Ministry 

that are relevant for our Central Conference. 

4. The Board shall revise the Educational 

standards in the BoD. 

 

4.3 The Northern Europe Methodist 

Youth Council 

During the last four years, the Northern 

Methodist Youth Council, the NMYC, has 

looked different from year to year, even the 

chairperson has changed. The constant 

change of members make it hard to work 

with focused continuity. Although the work-

load isn’t overwhelming, it’s sometimes 

hard to fit in. 

 

Members: There’s been delegates from 

Denmark, Norway, Sweden, Finland (Fin-

nish and Swedish conference), Estonia, Lat-

via and Lithuania, but only once from all 

countries in the same meeting. There has 

been work done to try to involve Russian 

delegates in the NMYC, but it has appeared 

very challenging because of visas, etc. 

 

Caravan: The NMYC has continued to coor-

dinate the caravan exchange with the wes-

tern conference in North Carolina. We are 

sad to inform that in the year 2008 it was the 

first time in over 50 years when we failed to 

send a group to North Carolina. There were 

very little interest shown by both possible 

participants as leaders. The NMYC takes 

this as a challenge in a world that is 

changing and is working on new ways to 

inform of the caravan and it’s opportunities. 

 

EMYC and CinA: All the countries, inclu-

ding Russia has during this period participa-

ted in the work and meetings of the Euro-

pean Methodist Youth Council, the EMYC. 

Through this the camp sites in both Finland 
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and Latvia have been able to benefit through 

the Christians in Action - CinA camps, 

where the camp sites have been improved 

through work done by youth from around 

the EMYC-area. 

 

YLC 2008: In April 2008 the second Youth 

Leadership Conference was held in Estonia 

outside Tallinn. The first YLC was held in 

Hanko, Finland in the autumn 2004 and 

gathered 80 children’s and youth leaders 

from the whole area. This time we were 

about 30 who worshipped and prayed to-

gether, took part of teaching and encourage-

ment and shared our experiences from our 

separate countries. 

We believe that the most important task of 

the NMYC is to bring children’s and youth 

leaders together, to bring encouragement 

and to be a forum for idea exchange and 

talent and information exchange. Our 

churches are in different situations in all 

countries, and are lacking different things. 

We hope to be able to fill a few of those 

needs by having this network that reaches 

out to all corners of this conference. 

     

4.4 The Northern Europe Committee on 

Discipline 

 

The Work with the Northern Europe Book 

of Discipline 2009 (NEBoD 2009) 

The Editor of the Book of Discipline has 

provided us with the so-called Red Line ver-

sion of the 2008 Book of Discipline, where 

all changes made by the General Conference 

2008 are easily detected. In our work, we 

have not only reviewed new changes, but 

made a total review of both adaptations 

previously made by the Northern Europe 

Central Conference and editorial changes 

made by previous committees. 

 

Adaptation Boundaries and Editorial 

Principles 

In our work we felt a need to formulate the 

boundaries for the adaptations a central 

conference can make
1
, and what principles 

it has to follow when editing the American 

text
2
.  

 

The following principles are followed: 

 

1. We omit or replace with Northern Euro-

pean equivalents all references to exclusive-

ly American conditions. Example: “Univer-

sity Senate” is replaced with “Northern 

Europe Board of (Higher) Education” 

 

2. We simplify the organization by omit-

ting overly detailed instructions. Example: 

§642.1
3
. There shall be in each annual con-

ference a conference commission on reli-

gion and race or other structure to provide 

for these functions and maintain the connec-

tional relationships. It shall follow the gene-

ral guidelines and structure of the General 

Commission on Religion and Race as out-

lined in §§ 2002 and 2008, where appli-

cable
4
. 

2-5. Not relevant in the Northern Europe 

Central Conference  

 

3. We adapt the organization to Northern 

Europe reality. Example:  §638. Conference 

Board of Pensions—1. Authorization—

There shall may be organized in each annual 

conference a conference board, auxiliary re-

lated to the General Board of Pension and 

Health Benefits, to be known as the con-

ference board of pensions, hereinafter 

called the board, that shall have charge of 

                                              
1 §543.7. A central conference shall have power to 

make such changes and adaptations of the Book of 
Discipline as the special conditions and the mission of 
the church in the area require, especially concerning 
the organization and administration of the work on 
local church, district, and annual conference levels; 
provided that no action shall be taken that is contrary 
to the Constitution and the General Rules of The United 
Methodist Church; and provided that the spirit of 
connectional relationship is kept between the local and 
the general church. 
2 §543.16. A central conference shall have authority to 

edit and publish a central conference Discipline. 
3 Paragraph numbers are from The Northern Europe 

Book of Discipline 2005 
4 No changes made in the text 
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the interests and work of providing for and 

contributing to the support, relief, assi-

stance, and pensioning of clergy and their 

families, other church workers, and lay em-

ployees of The United Methodist Church, its 

institutions, organizations, and agencies 

within the annual conference, except as 

otherwise provided for by the general board. 

2-5. Not relevant in the Northern Europe 

Central Conference. This is followed up in 

§612, where the following is added to the 

functions of the annual conference council: 

f) annual conference board of pensions, 

when not separately organized (§638) 

 

4. We make earlier adaptations clearer. 

Example: The central conference has earlier 

created a Committee on Episcopacy on the 

Northern Europe level (§550) by copying 

the provisions for the annual conference 

committee on episcopacy in §636. The 

annual conference committee was retained, 

however, which may have created both 

confusion and over-organization. We now 

suggest that the annual conference 

committee is removed. 

  

5. We align the terminology. We suggest 

that the name of the “Central Conference 

Executive Committee” (§549) is changed to 

“Central Conference Council” in line with 

the “Conference Council” mandatory for 

annual and national district conferences 

(§611). 

 

6. We reverse previous action to replace a 

text reflecting theological principles with 

one specific liturgical text. §217 has in the 

American text seven membership “vows, 

which are a part of the order of confirmation 

and reception to church.”
5
  We think it was 

                                              
5 1. To renounce the spiritual forces of wickedness, 

reject the evil powers of the world, and repent of 
their sin; 
2. To accept the freedom and power God gives them 
to resist evil, injustice, and oppression;  
3. To confess Jesus Christ as Savior, put their whole 
trust in his grace, and promise to serve him as their 
Lord; 

a mistake to replace these vows with the old 

text
6
 from the Scandinavian books of 

worship.  

 

7. We reverse previous action to adapt 

Social Principles. When the Social Prin-

ciples were introduced in 1972, Northern 

Europe Central Conference initiated a 

hearing process in the annual conferences, 

which lead to a number of adaptations in the 

Nordic edition of the Book of Discipline in 

1976. Since then, however, the General 

Conference has made it clear that the power 

to adapt is related to “the special conditions 

and the mission of the church in the area…, 

especially concerning the organization and 

administration of the work on local church, 

district, and annual conference levels.” 

(§543.7) It is difficult to interpret this as a 

power to change the Social Principles. 

Principles have to be implemented in a 

variety of contexts, but the same church 

cannot have different sets of principles. 

Most of previous adaptations have been in 

paragraphs that later have been changed, 

and therefore “disappeared”. Remaining in 

NEBoD 2005 is only the one in §160.F 

about “Food Safety”, where a single 

sentence has been inserted: “We will not 

accept that our food is genetically 

manipulated.” 

                                                                      
4. To remain faithful members of Christ’s holy church 
and serve as Christ’s representatives in the world; 
5. To be loyal to Christ through The United Methodist 
Church and do all in their power to strengthen its 
ministries; 
6. To faithfully participate in its ministries by their 
prayers, their presence, their gifts, their service, and 
their witness; 
7. To receive and profess the Christian faith as 
contained in the Scriptures of the Old and New 
Testaments. 

6 1. Do you here, in the presence of God and this 
congregation, confirm the New Covenant to which 
you already belong through your baptism? 
2 Do you confess Jesus Christ as your Savior, and do 
you want to follow him, as he now calls you to serve 
him as your Lord? 
3. Do you profess the Christian faith as contained in 
the Scriptures of the Old and New Testaments? 
4. Will you, with God’s help live a Christian life and 
always remain a faithful member of Christ’s holy 
Church? 
5. Will you be loyal to The United Methodist Church 
and uphold it by your prayers, your presence, your 
gifts and your service? 
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8. We remove a previous addition to the 

Historical Examination for Admission into 

Full Connection, and recommend that it is 

inserted in the liturgies for licensing, com-

missioning and ordination, and completed 

with the signing of a written document. In 

§§330.4d and 336, Northern Europe Central 

Conference has added a question No. 20, 

“Will you solemnly promise to unswer-

vingly maintain all confidences inviolate, 

whether entrusted to you in confession or 

during private pastoral conversations, and 

under no circumstances reveal such confi-

dences?” It was a progressive act at the ti-

me, but later the General Conference has 

added §341.5, “All clergy of The United 

Methodist Church are charged to maintain 

all confidences inviolate, including confes-

sional confidences, except in the cases of 

suspected child abuse or neglect or in cases 

where mandatory reporting is required by 

law.”  One can also question whether it is 

proper to add a single question to a histori-

cal examination, which the church has cho-

sen otherwise to keep unchanged over cen-

turies. 

We recommend that all annual and district 

conferences make sure that the question or 

its equivalent is included in the liturgies for 

licensing, commissioning and ordination. 

We also suggest that all conferences create 

policy for signing a document committing to 

professional secrecy.    

 

9. Reinstate text that the central conference 

earlier has decided to delete. The Northern 

Europe Central Conference in Pärnu 1997 

decided not to introduce the Order of Dea-

cons and Order of Elders (See NECC 1997 

Minutes  §31), because there were no poten-

tial members of the Order of Deacons at the 

time. This has now changed, and it is there-

fore time to reverse the decision. 

 

10. We make new and update old additions 

needed in the Northern Europe context 

a. We add paragraphs needed to describe 

the Northern Europe Central Conference, 

such as §§549 (Central Conference Executi-

ve Committee/Council), 550 (Committee on 

Episcopacy), 551 (Other central conference 

work), and a new 553 (European Methodist 

Council) 

b. We remove the annual conference Epis-

copal Residence Committee (§637), and 

place it as a central conference Episcopal 

Residence Committee in a new §551. 

c. We reconstruct §1501 in an attempt to 

meet the need in some of our countries to 

clarify the ownership of property, make 

known earlier official names of our church, 

and describe to authorities the fact that local 

churches are incorporated as separate 

entities at the same time as they remain 

integrated parts of the annual conference.  

4. The incorporated annual conferences in 

Northern Europe and their legal prede-

cessors are:  

a) Eestimaa Piiskoplik Methodisti kogudus 

(1919-1935), Eesti Piiskoplik Metodistikirik 

(1935-1940), Eesti Metodisti Kirik (1940-) 

b) Finlands svenska  metodistkyrka 

(1) Metodistkyrkan i Finland, svenska 

avdelningen 

(2) Metodist-Episkopalkyrkan i Finland, 

svenska avdelningen 

c) Latvijas Apvienotas Metodistu Baznicas 

d) Lietuvos Jungtiné Methodistu Baznicia 

e) Metodistkirken i Danmark 

f) Metodistkirken i Norge 

g) Metodistkyrkan i Sverige 

h) Suomen Metodistikirkko 

(1) Suomen Piispalinen Metodistikirkko 

i) Релiгiйне Управлення Об’єднанноï 

Методистскоï Церкви Украïни, (The 

United Methodist Church in Ukraine) 

j) Религиозная Организация «Российская 

Объединенная Методистская Церковь» 

(Russia United Methodist Church) 

5. A local church or charge may be incorpo-

rated separately while retaining its character 



 
 71 

as an integrated part of the annual confe-

rence
7
.   

 

New Legislation 

Among the many changes in the Book of 

Discipline made by the General Conference 

2008, the following may be of special 

importance and interest for Northern 

Europe. 

 

11. The mission statement of the church 

was revised, and now reads, “The mission 

of the church is to make disciples of Jesus 

Christ for the transformation of the world.” 

 

12. Subject to approval by all annual 

conferences in 2009, the General Conferen-

ce changed the name of the central confe-

rence to “regional conference”, and opened 

up for the possibility for organizing an 

American regional conference. 

 

13. Following a set of petitions from 

Norway, the Social Principles were made 

more suitable for the worldwide church by 

the removal of several referrals to an 

exclusively American context (§§160-165). 

 

14. A new version of the Social Creed for 

liturgical use was added (§166). 

 

15. The minimum time for pastors and 

deacons being on probation was changed 

from three years to two (§§330 and 335) 

 

                                              
7 With examples from different countries given in a 
footnote:  
In Estonia: Eesti Metodisti Kiriku, Pärnu Agape 
Kogudus 
In Finland: Helsingsin Metodistiseurakunta, Vasa 
svenska metodistförsamling  
In Latvia: Apvienotas Metodistu Baznicas ???? 
In Lithuania: Kauno Jungtiné Methodistu Baznycia  
In Denmark: Metodistkirken i København  
In Norway: Metodistkirken i Norge, Sarpsborg 
menighet  
In Sweden: St. Jakobs Metodistförsamling ????  
In Ukraine: Релiгiйне Управлення Об’єднанноï 
Методистскоï Церкви ???? 
In Russia: Религиозная Организация «Объединенная 
Методистская Церковь in x-town» ???? 

16. Mandatory clergy retirement age was 

increased to 72 (§§359.1 and 409.1) 

 

17. The General Conference approved a 

petition dealing with clergy effectiveness 

and annual appointment, and outlined con-

ditions under which a pastor’s appointment 

may be terminated (§334). 

 

4.5 The Network of UMC Diakonia in 

Northern Europe 

The aim of the Network of UMC Diakonia 

in Northern Europe is to gather leaders of 

diaconal institutions, participants represen-

ting annual conference boards responsible 

for diaconal relations or concerns, deacons, 

pastors and others working in diaconal areas 

for networking, inspiration and cooperation. 

The Bishop's office in Oslo is responsible 

for coordinating the network. Since the 

Central conference in 2005, the network has 

held two conferences: 

  

A conference was held in Pilviskiai in 

Lithuania April 5-8, 2005. The theme was: 

"How does Christ help us, how can we help 

each other?" More than 60 people partici-

pated. Director of Professional Ministry 

development, Anita Wood, represented 

General Board of Higher Education and 

Ministry (GBHEM) at the conference. 

  

The last conference was held in Liepa in 

Latvia February 29-March 2, 2008. The 

theme was "Diaconal work for and among 

parents, children and youth” Around 50 

people participated. One concrete outcome 

of this conference is that the Bethany 

Foundation in Oslo and Kiev UMC has 

taken an initiative to establish a network of 

churches and institutions working with 

children and youth 

  

The future of the network was discussed at 

the conference in 2008. Conferences will be 

held every second or third year, but there is 

a need to clarify the aim and target group of 
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the conferences: Are they for institutions or 

local churches, or is it the mix of these two 

that gives these conferences their unique 

character? 

  

5. REPORTS 

 

The EC has received annual or quadrennial 

reports from the Central Conference Boards, 

from the representatives in the General 

Conference Boards from the representatives 

in the Africa University, European Com-

mission on Mission (ECOM), World 

Methodist Council (WMC), European 

Methodist Council (EMC) and the 

Conference of European Churches (CEC). 

The EC has also received reports and 

information from the Joint Commission on 

Drug and Alcohol Concerns, the UMC 

Historical Committee, the Network of UMC 

Diakonia in Northern Europe and the 

Committee of Protestant Churches in 

Europe (CPCE). 

  

6. CONFERENCE COUNCILS 

 

The minutes from the meetings of the EC 

and CE has been distributed to the national 

Annual and district Conference Councils. 

There have not been any meetings with the 

chairpersons of the Conference Councils 

during this quadrennium. 

 

7. EVENTS 

 

Following events have taken place this 

quadrennium or are planned for the next: 

 

 Network of UMC Diaionia conference, 

Pilviskai, Lithuania, Apr 5-8, 2005 

 International Consultation on the Social 

Creed and Social Principles, Vienna, 

Austria, Mar 1-6, 2006 

 European Lay Workers Seminar, Karis, 

Finland, Aug 12-18, 2006 

 Clergywomen’s Consultation, 

Braunfelds, Germany, Aug 13-17, 2006 

 Drug and Alcohol conference, Kiev, 

Ukraine, Nov 11-16, 2006 

 Global Young Peoples Convocation, 

Cape Town, South Africa, Dec 28, 2006 - 

Jan 1, 2007 

 European Consultation on the Social 

Creed, Oslo, Norway March 5-6, 2007 

 European Methodist Festival, Bratislava, 

Slovakia, Aug 1-5, 2007 

 Nordic School of Congregational 

Development, Copenhagen, Denmark, 

Aug 28 – Sept 2, 2007 

 Information Conference for Church 

Magazines and Web-page editors, Riga, 

Latvia, Nov 9-11, 2007 

 Network of UMC Diakonia conference, 

Liepa, Latvia, Feb 29 – Mar 2, 2008 

 School of Congregational Development, 

Oslo, Norway, Sept 2-6, 2009 

 Clergywomen’s Consultation, Riga, 

Latvia, Oct 20-22, 2009 

   

8. CENTRAL CONFERENCE AS A 

JUDICIAL ENTITY 

 

The EC has been working on new 

guidelines for the CC as a judicial entity. 

The guidelines will be discussed further 

when the new bishop in the Nordic and 

Baltic Area is elected. 

 

9. THE NORTHERN EUROPE BOOK 

OF DISCIPLINE 

 

The NEBoD 2005 has been confirmed by 

the bishops and is available at the website 

and as a printed edition. The NEBoD 2009 

will be edited by bishop Hans Växby, 

Jørgen Thaarup, Øyvind Helliesen and Knut 

Refsdal. 
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10. FOLLOW UP FROM THE CEN-

TRAL CONFERENCE 2005 AND 

PLANNING THE CENTRAL CON-

FERENCE 2009 

 

The EC has followed up the decisions made 

at the CC in Moscow, Russia and will make 

some proposals concerning the future EC 

and the work of the CC at the CC in 

Strandby, Denmark. The EC has, together 

with the local planning committee in 

Strandby, planned for the CC 2009. Based 

on the evaluation of the CC in Moscow 

there will be some changes in the way the 

CC will work and in the program. 

 

11. OTHER ISSUES 

 

During the quadrennium the EC has 

discussed several interesting issues, among 

them  

 

 The Ecumenical development in Sweden  

 The petition to the General Conference 

2008 from Eurasia to become a separate 

Central Conference  

 Creating a new provisional annual 

conference of the district conferences in 

Latvia and Lithuania 

 The pensions and salaries for pastors in 

the  Baltics. 

 

Øystein Olsen,  Hans Växby Per-Endre Bjǿrnevik, Bimbi Ollberg 

Nordic & Baltic   Eurasia chairperson, CE secretary 
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Biskopkassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2008 2007 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2008: 100 NOK = 75,72 DKK)  

 

Inntekter 

Tilskudd fra GCFA   1.165.833 1.165.400 

Tilskudd fra Danmark   86.000 88.973 

Tilskudd fra Finland F   61.613 35.954 

Tilskudd fra Finland S   47.260 37.693 

Tilskudd fra Norge   459.095 348.000 

Tilskudd fra Sverige   119.618 162.128 

Tilskudd fra Estland  9.249 2.000 

Tilskudd fra Litauen  9.977 4.350 

Tilskudd fra Latvia  6.502 7.281 

Andre inntekter   62.547 41.867 

Sum inntekter  2.027.693 1.893.646 

 

Kostnader 

Lønninger   1.381.152 1.337.320 

Sosiale kostnader   91.311 84.015 

Reisekostnader   27.866 1.797 

Revisjon og regnskapsbistand   131.383 111.735 

Kurs   9.704 7.037 

Husleie   105.000 105.000 

Telefon   47.785 81.504 

Bankgebyrer   4.067 4.334 

Kontorrekvisita  44.882 14.091 

Kontorinventar   5.597 13.532 

Andre kostnader   109.943 69.896 

Sum kostnader  1.958.691 1.830.261 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   38.512 24.986 

Rentekostnader   -409 -355 

Valutatap  -286 0 

Sum finansielle poster   37.817 24.631 

 

 

Årets resultat  106.819 88.015 

  

Overføringer og disponeringer 

Overført fra annen egenkapital  106.819 88.015 

Sum overføringer og disponeringer  106.819 88.015 
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Balanse pr. 31.12  2008 2007 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   549.550 616.976 

Andre kortsiktige fordringer   64.661 14.814 

Sum fordringer  614.210 658.849 

 

Bankinnskudd og kontanter   1.044.184 658.849 

    

Sum omløpsmidler   1.658.394 1.290.639 

 

Sum eiendeler   1.658.394 1.290.639 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Reservefond  413.312 306.492 

Reservert for bosted  571.928 571.928 

Sum egenkapital   985.240 878.421 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  8.319 54.248 

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift   106.079 106.182 

Feriepenger   120.721 117.620 

Annen kortsiktig gjeld  438.035 134.169 

Sum kortsiktig gjeld   673.154 412.219 

 

Sum gjeld   673.154 412.219 

 

Sum egenkapital og gjeld   1.658.394 1.290.639 
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Areakassen 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2008 2007 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2008 100 NOK = 75,72 DKK)  

 

Inntekter 

Latvia   0 190.037 

Danmark  41.373 90.571 

Narkotika-arbeid   429.148 0 

Baltiske støttekassen   497.796 335.419   

Sum inntekter   968.317 616.027 

  

Kostnader 

Latvia   0 190.029 

Danmark  60.653 102.517         

Narkotika-arbeid   142.472 152.914 

Baltiske støttekassen   442.494 246.638 

Administrasjon   44 623 

Sum kostnader   645.663 692.720 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter  63.957 42.228 

Sum finansielle poster   63.957 42.228 

 

Årets resultat  386.612 -34.465 

  

Overføringer og disponeringer 

Overføring til annen egenkapital   386.612 -34.465 

Sum overføringer og disponeringer   386.612 -34.465 
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Balanse pr. 31.12  2008 2007 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Finansielle anleggsmidler 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Andre fordringer  147.934 2.650 

 

Bankinnskudd og kontanter  1.261.029 1.042.708 

    

Sum omløpsmidler  1.408.963 1.045.358 

 

Sum eiendeler   1.408.963 1.045.358 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Estland 

Tallinn   2.650 2.650 

Pärnu   1.745 1.745 

Sum Estland   4.395 4.395 

Latvia   30.591 30.591 

Danmark   100 19.380 

Norge  1.343 1.343 

Narkotika-arbeid   643.872 357.196 

Baltiske støttekassen   518.652 463.350 

Litteratur   22.445 22.445 

Annen egenkapital   162.920 99.006 

Sum annen egenkapital   1.379.922 993.311 

Sum egenkapital   1.384.317 997.706 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld   24.646 47.652 

 

Sum gjeld  24.646 47.652 

    

Sum egenkapital og gjeld   1.408.964 1.045.358 
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Centralkonferencekassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2008 2007 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2008: 100 NOK = 75,72 DKK)  

 

Inntekter 

Finland F   10.314 10.786 

Finland S   14.650 11.709 

Danmark   25.800 26.547 

Norge   126.423 118.505 

Sverige   38.599 38.839 

Russland   19.607 12.964 

Estland   1.609 1.160 

Litauen   2.461 1.888 

Latvia   1.384 2.667 

Andre inntekter  -779 0 

Sum inntekter   240.067 225.066 

Kostnader 

Eksekutivkomitéen   82.564 74.641 

World Methodist Council   18.121 12.308 

Europarådet   47.651 38.713 

Andre kostnader   15.076 586 

Council of European Churches   6.000 5.286 

Tap på fordringer  6.326 2.000 

Sum kostnader   175.738 113.534 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   24.486 15.562 

Sum finansielle poster   24.486 15.562 

 

Årets resultat, fond  88.815 107.094 

 

Kirkeordningen 

Kostnader   -6.375  0 

Årets resultat, kirkeordning   -6.375  0 

  

Årets resultat  82.441 107.094 

 

Overføringer og disponeringer 

Overføring til (fra) annen egenkapital  82.441 107.094 

Sum overføringer og disponeringer   82.441 107.094 
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Balanse pr. 31.12  2008 2007 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   122.682 148.343 

  

Bankinnskudd og kontanter  528.374 450.785 

  

Sum omløpsmidler  651.056 599.128 

  

Sum eiendeler  651.056 599.128 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Egenkapital, fond  522.337 528.828 

Egenkapital, Kirkeordningen   782 782 

  

Sum egenkapital   523.119 529.610 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld  127.937 69.518 

 

Sum gjeld   127.937 69.518 

 

Sum egenkapital og gjeld   651.056 599.128 
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Fondskassen, Sverige 

Resultatregnskap 01.01 - 31.12  2008 2007 

(beløp I SEK, kurs 31/12 2008: 100 SEK = 68,04 DKK)  

 

Inntekter 

Utbytte  77.856 79.886 

Renteinntekter   5.719 2.699 

Sum inntekter   83.575 82.584 

 

Kostnader 

Forvaltningskostnader  5.105 5.465 

Nedskrivning på finansielle eiendeler   319.095 0 

Tilskudd  58.000 0  

Sum kostnader   382.200 5.465 

Årets resultat  -298.625 77.119 

  

Overføringer og disponeringer 

Overført til annen egenkapital  -298.625 77.119 

Sum overføringer og disponeringer  -298.625 77.119 
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Balanse pr 31.12   2008 2007 

(beløp i svenske kroner)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Aksjer og andeler  1.963.726 2.282.821 

Sum anleggsmidler  1.963.726 2.282.821 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Banksinnskudd   248.078 169.608 

Sum omløpsmidler   248.078 169.608 

Sum eiendeler  2.211.804 2.452.429 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Bunden egenkapital 

Madsen's fond  859.036 859.036 

Wahlström's fond  73.749 73.749 

Odd Hagen's fond  462.886 462.886 

Sum bunden egenkapital  1.395.671 1.395.671 

Fri egenkapital959 

Madsen's fond  654.382 672.382 

Wahlströms fond   71.458 71.458 

Odd Hagen's fond   203.509 243.509 

Annen egenkapital  -171.218 69.407 

Sum fri egenkapital   758.132 1.056.757 

Sum egenkapital  2.153.803 2.452.428 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld  58.000 0 

Sum egenkapital og gjeld  2.211.804 2.452.428 

 

 



 
 82 

Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium - Överås 
 

Teologisk uddannelse på Överås: 

Det teologiske seminarium Överås bedriver 

uddannelsesvirksom med følgende studen-

ter: 

 

Lokalpastorer: 

3 studenter læser det 5 årige deltidsstudium 

for lokalpastorer. Alle 3 studenter forventes 

at afslutte deres studier og få eksamen i maj 

2009. Dermed er der ikke flere lokalpastorer 

under uddannelse for det kommende år. 

 

Opgradering af Lokalpastor til Bachelor 

of Divinity: 

1 student har læst opgraderingsstudiet til 

Bachelor of Divinity og forventes at afslutte 

studiet med eksamen i maj 2009.  

 

Bachelor of Divinity: 

I årets løb har 3 studenter været studieaktive 

og opnået gode resultater. 2 studenter for-

ventes at blive færdige med afsluttet ek-

samen ganske snart. 

 

Master of Divinity: 

I gruppen med Master studenter er 3 

studenter så tæt på at blive færdige, at der er 

forventning om, at det sker i maj 2009.  

 

Doctor of Ministry: 

UMTSE, som omfatter 9 europæiske UMC 

Seminarier, og hvor Överås hidtil har haft 

sin plads, som nu overtages af THS, i sam-

arbejde med Wesley Seminary i Washing-

ton, har igangsat et nyt Doctor of Ministry 

studium, hvor 15 amerikanere og 5 euro-

pæere læser sammen under temaet: Leader-

ship Excellence. Problemer med at få studiet 

finansieret har betydet, at igangsættelsen har 

trukket ud. Ansøgning om hjælp hos 

GBHEM (General Board on Higher Educa-

tion and Ministry) har medført, at der er 

bevilget scholarship til de 5 europæiske 

studenter således at deres studium er fuldt 

betalt; rejse, ophold og litteratur kræver an-

den finansiering. Det er lykkedes at få 3 

skandinaviske metodister, alle tidligere 

Master studenter fra Överås, på dette stu-

dieprogram, som strækker sig over 3 til 4 år. 

Studiet er igang med første seminar i 

Washington i maj 2009. 

 

Bibliotek 

Överås samling litteratur er i årets løb 

omfordelt på følgende måde: 

En del metodistlitteratur er overdraget til 

THS bibliotek og er fuldt integreret i THS 

studiefaciliteter. 

På Överås er litteraturen nu samlet i 2 

biblioteker: 

Överås bibliotek med et fuldt fungerende og 

opdateret teologisk bibliotek. 

Bibliotek Munkekælderen består af den 

historiske, wesleyanske samling. 

En del forældet og for Överås fremtid 

uaktuel litteratur er givet til interesserede, 

bl.a. til Johannes Akademiet på Bjärke Säby 

og SALT Göteborg.    

 

Undervisningsaktivitet i 2009 - 2010: 

Det ser ud til, at der i det kommende læseår 

vil være følgende studenter: 

1 student på opgradering til Bachelor of 

Divinity. 

2 studenter på Bachelor of Divinity. 

3 studenter på Master of Divinity.  

Disse 6 studenter læser på distance og på 

egen fremdrift, som for nogles vedkommen-

de, kunne ønskes større energi. 

 

Seminariets administrator, Suzanna Jaksic, 

varetager forvaltningen af Seminariets arki-

ver, herunder opbevaring af studenternes 

meritter, samt bibliotekarfunktionen.  
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Rektor, Jørgen Thaarup, har ansvaret for 

studenternes uddannelse og har primært 

varetaget kontakten med studenterne via 

nettet og e-mail, hvilket har fungeret 

tilfredsstillende. Der er aflagt henved 25 

tentamen for afsluttede kurser siden maj 

2008. Ligeledes har studierektor, Ingrid 

Svensson, haft nogle studenter til tentamen 

og opgavevejledning. 

 

Det nye Överås 

Det nye Överås drives af det udvalg, som 

Styrelsen har bemyndiget til at udvikle nye 

aktiviteter og foretage de dertil nødvendige 

forandringer på bygningen. Anders Svens-

son har været ansat som Överås daglige 

leder i denne opgave. Anders Svensson hø-

rer ansvarsmæssigt under udvalget for Det 

nye Överås, men aflønnes af Metodist-

kyrkan i Sverige. 

 

Styrelsen 

Styrelsen for Överås har det formelle ansvar 

for hele Överås, virksomhed såvel som ejen-

dom og økonomi, således i følge vedtæg-

terne. Men udvalget for Det nye Överås har 

i høj grad fået Styrelsens bemyndigelse til at 

drive Överås, bortset fra den teologiske 

uddannelse, som fortsat ligger under rektors 

ansvar, indtil nye vedtægters ikrafttrædelse 

efter godkendelse på Årskonferencerne 

2009. 

 

Økonomi 

Den teologiske uddannelse drives på det i 

2008 budgetterede beløb på 50.000 Skr. 

Dermed har Årskonferencerne inkluderet i 

drifttilskudet for 2008 betalt for den fort-

satte virksomhed med teologisk uddannelse 

frem til sommeren 2010, hvorefter virksom-

heden afsluttes helt.  

 

Forslag 

Årskonferencerne i Danmark, Finland og 

Sverige besluttede i 2007 et 5-års projekt til 

at udvikle ny virksomhed på Øverås, når 

præsteuddannelsen overføres til Teologiska 

Högskolan Stockholm. 

I årets løb var vi udarbejdet forslag til nye 

vedtægter (stadgar) og aftale med baggrund 

i opgaven fra årskonferencen 2008. 

Vi foreslår årskonferencerne i Danmark, 

Finland og Sverige at godkende forslag til 

vedtægter (stadgar), Ejeraftale for ejen-

dommen (ägeravtal för fastigheten) samt 

aftale om Föreningen Øverås. 

 

Øystein Olsen 
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 Stadgar för Föreningen Överås (nedan kallad Överås) 

§ 1 Namn 

Namnet är Överås, f.d. Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium, Överås, Danska 

vägen 20, 412 66 Göteborg, med organisationsnummer 857201-1974 
 

§ 2 Ändamål 

Överås ändamål är att, på kristen grund, i egen regi eller i samarbete med andra aktörer, 

bedriva utbildning, utveckling, uthyrning och därmed förenlig verksamhet. Föreningen 

ansvarar också för förvaltning av fastigheten Bö 72:20 Överås. 
 

§ 3 Fastighet 

Fastigheten Bö 72:20 Överås är lagfaren på Stiftelsen Metodist- Episkopalkyrkans i Sverige 

Årskonferens vars styrelse är Metodistkyrkan i Sverige Kyrkostyrelse men ägs av Metodist-

kyrkan i Sverige, Metodistkyrkan i Danmark, Svenska Metodistkyrkan i Finland och Suo-

men Metodistkirkko. Fastighetens ägande regleras i §3 ”Avtal om ägande av Fastigheten 

Överås (Bö 72:20)”, bilaga 1. 
 

§ 4 Organ 

Föreningens organ utgörs av: 

 Årsstämma, föreningens medlemmar samlade till stämma, föreningens högsta 

beslutande organ 

 Styrelsen, som är dess verkställande och förvaltande organ samt 

 Föreningens revisorer. 
 

§ 5 Säte 

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. 
 

§ 6 Medlemmar 

Vilka som är medlemmar i föreningen regleras i §5 ”Avtal om Föreningen Överås”, bilaga 

2. 
 

§ 7 Ombud 

Medlemmarna befullmäktigar var sitt ombud att företräda respektive medlems röstandel = 

ägarandel på föreningens årsstämma. 
 

§ 8 Årsstämma 

Ordinarie årsstämma hålls i april månad varje år. Följande ärenden ska behandlas: 

 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

 Val av två justeringspersoner 

 Beslut om årsstämmans behöriga utlysande 

 Fastställande av dagordning 

 Styrelsens årsredovisning och revisorernas rapport 

 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av 

resultat 

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 

 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, en auktoriserad och en förtroendevald 

revisor Val av valberedning 
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 Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år 

 Eventuellt tillkommande frågor, motioner och övriga förslag som stämman beslutat ta 

upp Extra årsstämma skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så finner nödvändigt eller 

då det påfordras av revisorerna eller minst en tredjedel (1/3) av föreningens 

medlemmar. Kallelse skall ske som i §9. 
 

§ 9 Kallelse 

Styrelsen kallar medlemmarna till årsstämman. Kallelse skall innehålla förslag till dagord-

ning och utsändas senast en månad innan årsstämman och samtidigt meddelas revisorerna. 
 

§ 10 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av högst 9 personer inklusive ordföranden. Stämman utser ordförande 

för ett år i sänder, styrelsen konstituerar övriga poster och fördelar ansvaret. Styrelsens 

ledamöter har en mandatperiod på två år, från årsstämma till årsstämma. Hälften av leda-

möterna utses varje år. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av dess valda ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Styrelsens uppgift är att:  

 Ansvara för Överås verksamhet, ekonomi, förvaltning och redovisning 

 Ha arbetsgivaransvar och därmed även fastställa lönenivån för anställda på Överås 

 Årligen upprätta verksamhetsplan och budget för nästkommande år 

 Lämna årsredovisning till medlemmar och revisorerna senast en månad före 

årsstämma 

 I övrigt tillse att all verksamhet och förvaltning sker enligt svensk lag, 

Kyrkoordningens bestämmelser och årskonferensernas beslut 

 Utse ett förvaltningsråd för fastigheten som fattar beslut och utför åtgärder inom de 

ramar styrelsen fastställer 
 

§ 11 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dem som styrelsen utser till särskilda 

firmatecknare. 
 

§ 12 Räkenskapsår 

Räkenskapsår är lika med kalenderår. 
 

§ 13 Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller upphörande av dess verksamhet skall fattas 

av två på varandra följande årsstämmor varav en skall vara ordinarie årsstämma. Vid samt-

liga årsstämmor fordras att beslutet biträds av två tredjedelar av de röstandes röstandelar på 

årsstämman. 

För ändring av stadgarna fordras godkännande av respektive medlems styrelse. Beslut om 

upphörande av verksamhet skall dessutom godkännas av respektive medlems årsstämma. 
 

§ 14 Upphörande 

Vid upphörande av föreningen skall, efter dess skulder betalats, dess tillgångar fördelas till 

medlemmarna efter ägarandelar i fastigheten enligt bilaga 1. 
 

§ 15 Avkastning 

Överås avkastning skall tillgodogöras föreningens medlemmar. 

 



 
 86 

Bilaga 1. Avtal om ägande av Fastigheten Överås (Bö 72:20) 
 

§ 1 Fastighet 

Detta avtal avser Fastigheten Bö 72:20 Överås Danska vägen 20, 412 66 Göteborg. 

 

§ 2 Parter 

Metodistkyrkan i Sverige, Metodistkirken i Danmark, Svenska Metodistkyrkan i Finland och 

Suomen Metodistikirkko. 

 

§ 3 Ägare 

Ägare till Fastigheten Bö 72:20 är Metodistkyrkan i Sverige (67 %), Metodistkirken i 

Danmark (29 %), Svenska metodistkyrkan i Finland (3 %) och Suomen Metodistikirkko (1 

%). Ägandet förvaltas av och redovisas i en gemensam förening, se § 5. 

I protokoll från Centralkonferensen 1924 står, att enda sättet Metodistkyrkan i Norden 

kunde köpa en fastighet i Sverige var, att fastigheten ”infastas” (lagfars) på den Svenska 

Årskonferensen, som då var registrerad som ” Stiftelsen Metodist- Episkopalkyrkans i 

Sverige Årskonferens”, och att ägare fördelningen mellan de nordiska årskonferenserna var 

ett inomkyrkligt avtal, som Centralkonferensen 

garanterade, och att Centralkonferensen hade veto om Årskonferensen i Sverige antingen 

sålde fastigheten utan accept av de andra Årskonferenserna i Norden eller använda pengarna 

efter till andra ändamål. 

Från starten var också Norska Årskonferensen delägare men 1972 köptes Norge ut av övriga 

delägare varefter de nya andelarna fasställdes. 

 

§ 4 Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till Fastigheten Bö 72:20 är Stiftelsen Metodist- Episkopalkyrkans i Sverige 

Årskonferens vars styrelse är Metodistkyrkans i Sverige Kyrkostyrelse 

 

§ 5 Föreningen Överås 

Parterna driver gemensamt Föreningen Överås, f.d. Metodistkyrkans Nordiska Teologiska 

Seminarium, Överås, Danska vägen 20, 412 66 Göteborg, med organisationsnummer 

857201-1974 som har i uppdrag att förvalta fastigheten och redovisa till ägarna och till 

svenska myndigheter. Verksamheten i Föreningen 

Överås regleras i ett separat avtal, bilaga till detta avtal. 

 

§ 6 Pantsättning, belåning och överlåtelse av andelar i fastigheten. 

Fastigheten får bara pantsättas och belånas för att finansiera föreningen Överås verksamhet 

endast efter godkännande i årsstämma. Endera ägaren, som vill sälja eller överlåta sin andel 

i fastigheten, skall först via styrelsen erbjuda sin andel till någon av de andra ägarna. Ingen 

ägare är förpliktigad att ta över någon annan årskonferens ägarandel. För försäljning av 

andel till extern part krävs godkännande av samtliga ägare. 
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Bilaga 2. Avtal om Föreningen Överås 
 

§ 1 Föreningens namn 

Namnet är Föreningen Överås, f.d. Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium, 

Överås, Danska vägen 20, 412 66 Göteborg. Organisationsnummer 857201-1974 

 

§ 2 Verksamhet 

Föreningens verksamhet skall bedrivas i enlighet med §2 i föreningens stadgar. Under 

perioden 2007- 2012 utvecklas verksamhet enligt dessa riktlinjer. I verksamheten ingår 

också att ta ansvar för finansieringen av huset, främst genom egna intäkter men också 

genom riktade anslag. 

Bevarandet av huset ges särskild prioritet och finansieras genom anslag och lån. 

 

§ 3 Föreningsstämmor 

Överås föreningsstämmor skall vara öppna sammankomster med möjlighet till information 

och aktivt deltagande i samtal och förslag rörande Överås verksamhet. Medlemmarna och 

Överås ledning skall aktivt verka för ett brett deltagande i stämmorna. Rösträtt utövas enligt 

stadgarna. 

 

§ 4 Finansiellt stöd 

Överås verksamhet skall vara självfinansierad. Årliga driftsbidrag från de fyra 

medlemmarna skall ej förekomma. Om Överås verksamhet ej kan bedrivas vidare på egna 

finansiella resurser kan förfrågan riktas till föreningens medlemmar om finansiellt stöd. 

 

§ 5 Medlemskap 

Medlemmar i föreningen är fastighetsägarna till fastigheten Bö 72:20 Överås Danska vägen 

20, 412 66 Göteborg i de andelar som anges i”Avtal om ägande av Fastigheten Överås”, 

bilaga 1. Om fastighetens ägarförhållanden förändras så ändras också medlemskapet i 

föreningen i motsvarande mån. 

 

§ 6 Avtalstid och uppsägning 

Detta avtal gäller från denna dag till och med den 31 december 2012. Om inte avtalet sägs 

upp skriftligen senast 1 år före avtalstidens utgång förlängs avtalet med 5 år åt gången med 

oförändrad uppsägningstid. Part äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om: 

 Annan part bryter mot väsentlig förpliktelse enligt detta avtal och inte avhjälper 

sådant 

 Avtalsbrott inom 30 dagar efter skriftlig anmodan därom 

 Parten upphör att vara medlem av föreningen och inneha ägarandelar i fastigheten 

BÖ 72:20 

 Annan part träder i likvidation, hamnar på obestånd eller försätts i konkurs 
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Regnskab 

I svenske 1000-kroner (kurs 31/12 2008: 100 SEK = 68.04 DKK) 

 

 

NordSem 

Budg 08  

Preiminärt

Resutat 08 

Överås 

Budg 09 

Överås  

Budg 10 

 

”Fullt” 

uthurt 

Intäkter      

Hyror boende                                          1) 250 247 300 400 430 

Hyror kontor                                           1) 275 330 400 400 438 

Seminarier kurser                                   1) 250 240 300 600 845 

El, värme, VA, sop   80 100 111 

Reception Internet                                  2)   50 70 167 

Parkering                                                2)   25 50 73 

Bidrag ÅK                                              3) 1.128 1.128    

Bidrag SST 100 85 57   

Bidrag SKY 300 -    

Övriga intäkter 118 149 45   

Summa intäkter 2.421 2.179 1.257 1.620 2.064 

      

Kostnader      

Fastighet 490 408 461 550 550 

Försäkring 70 72 72 65 65 

Personal 1.030 1.090 833 800 900 

Projektledare MK                                   4)   200 200  

Resor 60 59 10 50 50 

Internhyror                                              

5) 

               

200 

200  

 

 

Räntekostnader                                       6) 89 102 110 165 250 

Övrigt 252 268 162 200 249 

Teologiska Seminariet   25 25  

Summa kostnader 2.191 2.199 1.473 1.655 2.064 

Resultat                                                 7)  230 20 216 35 -  

      

Låneskuld IB                                          8)  1.500 2.300 3.300 4.300 

Årets upplaning  800 1.000 1.000  

Bokförd investering      

I fastigheten                                           9)  3.200 3.700 4.700 5.500 

Årets investering                                    9)  500 1.000 1.000  
1) För att få ut marknadsmässig hyra krävs en omfattande renovering 
2) Intäkter för nät, Internet, parkering och reception kan vara svåra att uppnå 
3) Årskonferenserna kan behöve lämna visst bidrag 2009 & 10 
4) Projektledartjänst (50%) bekostas av Metodistkyrkan i Sverige 
5) Nordiska Seminatiet betalade 200 tkr i internhyra för 2008  
6) Räntekostnaden är beräknad med 5% på aktuell skuld 
7) Resultat före avskrivningar. OBS, preliminärt resultat ej slutligt reviderat 
8) 2008-12-31, 2,3 mkr. 500 tkr SEB, 500 tkr. MK i SV, 600 tkr Kållered, 600 S:t Jakob, 100 Stadshypotek 
9) Fastigheten är bokförd til 3,7 mkr 2008-12-31. OBS investeringar 08 ej slutligt fastställt av revisor.  
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

Foreningen 

Betaniaforeningen er glad for igen at kunne 

støtte en studerende, der ønsker at læse dia-

konuddannelsen på  Institut for diakoni og 

sjælesorg i Dianalund, ligesom vi stadig 

støtter kirkens sociale arbejde i både Letland 

og Danmark. 

Der har vist sig, at Marielunds ældreboliger 

ikke har interesse i at købe hovedbygningen 

på Marielund. Det er bestyrelsens opfattelse, 

at bygningen skal afhændes (når tiderne for 

hushandel bliver lidt gunstigere), idet det ik-

ke er økonomisk rentabelt at bygge om. 

 

Betania Århus 

Hjemmets vinkelbygning er udvidet med ca. 

60 m2 og har fået nyt tag, der er installeret 

nyt køkken, og elevatoren er renoveret. 

Samtidig er den del af stueetagen som ikke 

er udlejet til Kløvervangen blevet malet og 

delvist forsynet med ny gulvbelægning i for-

bindelse med en vandskade. Denne del er 

midlertidig stillet til rådighed for Århus 

menighed indtil den planlagte ombygning til 

ungdoms- og handicapboliger gennemføres. 

Det har desværre vist sig, at det er vanske-

ligt at få økonomien i ombygningen til at 

hænge sammen, da vi ønsker at have en ri-

melig husleje, men også et moderne kolle-

gium. 

Når lejeperioden udløber, ultimo 2009, vil 

huset i Århus være gældfrit, så bestyrelsen 

håber stadig at vi kan præsentere et oplæg 

på dette års Årskonference. 

Århus bestyrelsen ønsker oprettet et bygge-

udvalg med en eller to eksterne rådgivere.  

Vi vil i forbindelse med overgangen til kol-

legium ændre navnet til Betania Center 

 

Betaniahjemmet Frederiksberg 

I 2008 har vi oprettet en demensafdeling, for 

at give beboere med svær demens bedre le-

vevilkår. Afdelingen er nu kommet godt fra 

start, og personalet har udviklet gode kom-

petencer i pleje og omsorg af demente be-

boere. På baggrund af disse erfaringer øn-

sker vi at oprette en boenhed til 6-8 beboere, 

der lider af psykisk sygdom og demens. I 

den forbindelse er vi i færd med at under-

søge køb af passende ejendom, og organise-

ring af den. 

Betaniaforeningen og Frederiksbergfonden 

har givet støtte til en ny film, så sidst på året 

2009 kommer en film om hvordan indflyt-

ning på plejehjem skaber et opbrud i livet 

for den ældre. Vi er meget taknemmelige for 

støtten. 

Vi har længe arbejdet på et forskningspro-

jekt med et vurderingsinstrument, der hed-

der RAI. Vi er p.t. i gang med at indsamle 

data om vores beboere, vurderingsinstru-

mentet vil så gøre os i stand til at se, hvor vi 

kan forbedre plejen og omsorgen for bebo-

erne. Vi håber at indgå et bredere samarbej-

de med en række forskere og andre interes-

serede, for der igennem at udbrede kend-

skabet til Betaniahjemmet gennem de mu-

ligheder RAI giver. 

 

Ove Sørensen 
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Regnskab 2008 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 4.096.579 

Finansielle indtægter 159.324 

Sandvangs fond 170.000 

 4.425.903 

Udgifter  

Ejendomsudgifter Frb. Marielund Århus 701.925 

Finansielle udgifter 704.280 

Ombygning og renovering af lokaler i Århus 874.154 

Andre driftsomkostninger 110.022 

Udgifter i alt 2.390.381 

Årets overskud 2.035.522 

Balance 4.425.903 

  

  

Aktiver, bundne  

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

Obligationer og investeringsforeningsbeviser 1.587.751 

Aktier (Danske Bank, 400 stk.) 20.748 

Aktiver, disponible  

Periodiserede renter og andre tilgodehavender 561 

Likvide beholdninger 1.988.981 

 83.148.041 

  

Passiver  

Fondskapital (heraf disponibel 2.185.118) 70.769.736 

Prioritetsgæld 11.896.124 

Kortfristet gæld 55.285 

Hensat til vedligeholdelse 426.896 

 83.148.041 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital) 1.218.774 

Årets uddelinger, øvrige   

Metodistkirken i Danmark,  Forsendelsesomk. Til Letland 14.846 

Metodistkirken i Danmark, socialt arbejde i Letland, Camp Lesley 19.718 

Tilskud til diakoni- og sjælesorgsuddannelsen 2.000 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 50.000 

Tilskud til Jerusalemskirkens møder med en coach 20.000 

 1.325.338 
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus 

Resultatopgørelse   

Saldo pr. 01.01.08  49.430 

Renteindtægter, bank  81 

Modtagne erstatninger og tilskud  77.819 

Overført fra Nordea konto  382 

I alt  127.712 

    

Porto + kontorartikler  1.415 

Repræsentation, bestyrelsen  508 

Rejseudgifter, bestyrelsen  13.123 

Mødeudgifter  1.563 

Gebyrer bank  512 

Div. Udgifter + skyldige udg. fra 2007 5207  6.379 

Udgifter i alt  23.500 

   

Specifikation af bygningsudgifter   

Reparation og vedligeholdelse  45.786 

Køkkeninventar m.v.  33.145 

  78.931 

   

Saldo pr. 31.12.2008 konto nr. 0251490.147  25.281 

Saldo konto nr. 7554 838.701  165.098 

I alt  190.379 

   

   

   

Aktiver   

Bankbeholdninger  190.379 

Andre tilgodehavender  0 

  190.379 

   

Passiver   

Egenkapital  190.379 

   

Egenkapital 2007  206.312 

Årets resultat  -15.933 

Egenkapital 2008  190.379 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  25.998.836,00 

Servicepakke, beboere  2.642.801,00 

Renteindtægter  44.897,00 

  28.686.534,00 

   

Udgifter:   

Lønninger   22.308.709,00 

Øvrige omkostninger  6.099.731,00 

Renter og afdrag -Fr.berg kom.  0,00 

Udgifter i alt  28.408.440,00 

For meget modtager drifttilskud*  278.094,00 

Balance  28.686.534,00 

   

Aktiver:   

Tilgodehavender  623.519,00 

Likvider  1.633.688,00 

  2.257.207,00 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619,00 

Kortfristet gæld  2.231.588,00 

  2.257.207,00 

* For meget modtaget drifttilskud skyldes momsbeløb, der er budgetteret 

for højt, som udlignes af kommunen,  derfor er resultatet kr. 0,00 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Fondet er etableret den 1. april 2001 på 

grundlag af arv i henhold til testamente efter 

Sonja og Albert Henry Sandvang. Fondet er 

et ikke-erhvervsdrivende, almennyttigt og 

velgørende fond, hvis formål især er at un-

derstøtte beboerne på Plejehjemmet Beta-

niahjemmet, Kong Georgsvej 3, 2000 Fre-

deriksberg. 

 

Bestyrelsen har været samlet til to ordinære 

møder i 2008. 

 

Der er efter ansøgning bevilget Betaniafore-

ningen kr. 170.000 til havestue på Betania-

hjemmet på Frederiksberg. 

 

Til Betaniahjemmet på Frederiksberg er be-

vilget  kr. 61.308 til drift af en af hjemmets 

busser.  

 

Til Metodistkirken i København er bevilget 

kr. 70.000 til elevatorprojekt. 

Afkast af værdipapirer incl. bankrenter har 

udgjort kr. 180.278 mod sidste år kr. 

340.182. Nedgangen skyldes alene, at der – 

i modsætning til tidligere års regnskabsprak-

sis – ikke er medregnet afkast af investe-

ringsbeviser modtaget efter regnskabsårets 

afslutning og som vedrører regnskabsåret. 

 

Fondets forretningsfører er: Henning Bjer-

no, Birketoften 7, 3500 Vanløse. 

Fondets revisor er: Leif E. Holst, Arnakvej 

14, 8270 Højbjerg 

Fondets advokat er: Advokatfirmaet Nordia, 

Morten Bruus, Stockholmsgade 41, 2100 

København Ø. 

 

Frederiksberg, den 10. marts 2009 

 

 

Anders Kyst, næstformand 

Nils Marqversen, sekretær  

Jørgen Thaarup, formand  
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Regnskab 2008 

Indtægter:    

Renter           180.278  

Kursregulering af obligationsbeholdning             38.233  

           218.511  

Udgifter:    

Bestyrelseshonorar   0 

Administrationsomkostninger               5.000  

Revision og regnskabsmæssig assistance             10.000  

Depotgebyr/formueforvaltning               7.865  

             22.865  

Årets resultat           195.646  

           325.960  

Resultats disponering:    

Årets resultat           195.646  

Overførsel fra forrige år           171.952  

eller i alt til disposition           367.598  

    

er anvendt således:    

Henlagt til fondets bundne kapital             38.233  

Uddelt til Betaniahjemmet           231.308  

Elevatorprojekt, Metodistkirken i København             70.000  

Overført til næste år             28.057  

           367.598  

    

Aktiver:    

Bundne midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551400                    53  

Obligationer        7.272.915  

Disponible midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551397             38.057  

Aktiver i alt        7.311.025  

    

Passiver:    

Bundne midler:    

Egenkapital ved årets begyndelse          7.234.735  

Kursregulering af obligationer              38.233  

    

Disponible midler:    

Overført iht. Resultatopgørelsen              28.057  

Skyldige omkostninger              10.000  

Passiver i alt          7.311.025  
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Ældreboligerne Marielund, Vejle 
 

Marielund skaber gode rammer for bebo-

erne, der generelt udtrykker tilfredshed med 

at bo der. Marielunds vellidte vicevært Jens 

Daugaard går på efterløn. Der bliver sand-

synligvis ansat en vicevært i fællesskab med 

en anden boligforening. 

Regnskabet udviser et underskud på kr. 

22.175. 

 

Marielunds hovedbygning stiller lokaler til 

rådighed for beboeraktiviteter. 

 

Ove S Sørensen 

Regnskab 2008 

 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.228.960 

Andre driftsindtægter 1.800 

 1.340.760 

  

Udgifter  

Administrationsomkostninger 102.445 

Lokaleomkostninger 72.854 

Ejendomsomkostninger 364.842 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom 102.000 

I alt 642.141 

  

Resultat før finansielle poster 698.619 

  

Finansielle indtægter 17.142 

Finansielle udgifter 737.936 

Resultat -22.175 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Driftsmidler 40.581 

Tilgodehavender 60.636 

Likvide beholdninger 388.458 

 18.654.535 

Passiver  

Egenkapital 155.839 

Hensættelser 2.338.954 

Langfristet gæld 15.579.720 

Kortfristet gæld 580.022 

 18.654.535 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 
 

John Wesley’s Tre Enkle Regler: ”Gør ikke 

skade, gør godt, bliv ved at elske Gud” er 

baggrunden for det arbejde, som Metodist-

kirkens Sociale Arbejde udfører, og som vi 

ikke mindst ønsker, at vores brugere kom-

mer til at leve ud fra.  

Den første regel, om ikke at gøre skade, 

lyder nok lidt passivt i manges ører. Men 

hadet, og følelsen af at være den forurettede 

part, er et karakteristisk træk ved en del af 

de brugere, der kommer hos os. Det sker let 

at hadet, og følelsen af at man er forurettet, 

udvikler sig til aggressiv opførsel, der i sid-

ste ende forværrer problemerne. Gør ikke 

skade, hverken på dig selv eller andre, er 

derfor et vigtigt udgangspunkt for at komme 

frem til en ny holdning til sig selv og andre 

mennesker.  

At gøre godt – er den mere aktive og posi-

tive side af livet. Smil og imødekommen-

hed, for ikke at sige konkret hjælp, bevidst-

gør den, der får hjælpen, om at vedkommen-

de er noget værd i sig selv. Så småt får den, 

der fik hjælp, mulighed for også selv at gøre 

godt. I denne proces er vore frivillige hjæl-

pere uundværlige. Deres tilstedeværelse, de-

res aktivitet og deres engagement er vort 

sociale arbejdets ansigt udadtil. Derfor er vi 

rigtig stor tak skyldig til de ca. 50 frivillige 

medarbejdere, som hjælper os regelmæssigt 

eller en gang imellem.  

Bliv ved at elske Gud, eller forbliv i Guds 

kærlighed, er en nødvendig baggrund for 

ansatte såvel som frivillige, hvis der skal 

være overskud til at elske det menneske, 

som nogle måske vil sige har forspildt sit liv 

og selv er skyld i det. Selvforskyldt eller 

ikke – en for vort arbejde og tjeneste 

irrelevant problemstilling – for vi ser Guds 

billede i det nødlidende menneske og i det 

tilsyneladende forspildte liv. Og vi kan se at 

kærligheden er en virkelighed i vort miljø, 

sammen med længselen efter sand og ægte 

kærlighed. Derfor er lydhørheden stor, når 

ordets forkyndelse om Guds omsorg, tilgi-

velse og kærlighed lyder i vore andagter og 

samtaler. 

 

Aktiviteterne 

De tre enkle regler er gode at skrive sig bag 

øret, når vi møder alkoholiserede og misbru-

gere eller hjemløse, psykisk syge og andre 

ensomme. Mennesker som vi ser mulighe-

derne i. Muligheder for at få en aktiv tilvæ-

relse frem for en passiv og muligheder for at 

bruge sine intellektuelle og sociale kompe-

tencer. 

Ofte sker vores første kontakt til brugerne 

ved vores gratis madserveringer i Jerusa-

lemskirkens krypt. Disse gratis bespisninger 

har været særdeles velbesøgte i 2008/2009. 

Nogle gange over vores kapacitet på 50 

gæster. Vi har været på omkring de 60 gæs-

ter. Ikke mindst lørdags varmestuen i kryp-

ten er et fint sted at få kontakt med hjemløse 

og socialt udstødte. Lørdagstilbudende fra 

de sociale væresteder er forholdsvis få. Vi 

har derfor valgt at prioritere dette tilbud, 

som normalt holdes i Jerusalemskirkens 

krypt. Nogle enkelte gange har lørdagsvar-

mestuen været henlagt til ”Café – Den 

Varme Stue”, som er vores egentlige være-

sted. Det har kun været muligt at bruge Ca-

feen til dette efter at udvidelsen har givet 

større kapacitet til Cafeen. Antallet af gæs-

ter til lørdagsmøderne ligger nogle gange 

over de 40.  

Nogle af bofællesskabernes beboere visite-

res fra bespisningerne og varmestuerne, 

andre visiteres via vore kontakter til kom-

munale medarbejdere eller socialcentrene. 

Vi har haft en vis gennemgang af beboere, 

specielt i Fællesbo 2. Det har dels været 

positivt ved at nogle er flyttet i egen bolig, 

dels negativt ved at nogle har været så svært 

tilpassede med store ar på sjælen, at de igen 

har valgt tilværelsen som hjemløs. 

Derfor kører vort projekt ”Den Normale 

Hjemløse” også videre, fordi aktiviteter, 

adspredelser og oplevelser er vigtig for at få 
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kraft og inspiration til hverdagen. Vore akti-

viteter på det område har fremdeles været 

udstillinger, biografture og fisketure. 

Et helt andet område, som vi gennem årene 

har prioriteret, om end i mindre omfang, er 

hjælpen til eneforsørgere. Dels omkring ju-

len, dels med sommerarrangementer. Det 

har været planen at starte et projekt for ene-

forsørgere med henblik på at give den en-

kelte større indre styrke til at komme i gang 

med uddannelse og arbejde. Projektet er dog 

indtil videre strandet på, at de kontant-

hjælpsmodtagere, vi har haft kontakt med 

gennem sommerprogrammet og juleudde-

lingerne, for det store flertals vedkommen-

de, er i forskellige aktiveringsprojekter, som 

kommunerne er blevet mere bevidste om at 

tilbyde. Derfor har vores vurdering været, at 

programmerne og foredragene i dagtimerne 

ikke har kunnet samle tilstrækkeligt med 

deltagere. 

 

Julearrangementerne og juleuddelingen i 

2008 gav os igen mulighed for at møde 

mange familier og enkeltpersoner. Der har 

omkring juleuddelingen været samtaler med 

et par menigheder, men indtil videre er det 

kun Solrød Frikirke, der i mindre omfang 

uddeler julepakker. Vi uddelte sidste år ca. 

230 julepakker hvortil kommer enkelte ga-

vechecks, som sendes til familier med særli-

ge behov. Disse gavechecks sendes til fami-

lier i hele Danmark. 

 

Huslejen i genbrugsbutikken ”Igenbrug” 

lykkedes det at fastholde på samme niveau 

som tidligere, men desværre har vi kun få 

frivillige medarbejdere i butikken. Til gen-

gæld er de utroligt trofaste, og gør et stort 

arbejde for at omsætte genbrugstøj til støtte-

kroner til det social arbejde. Bestyrelsen 

overvejer at indstille driften af butikken, 

hvis overskuddet falder i forhold til sidste 

år. 

 

På baggrund af den nye indberetningspligt 

til skattevæsenet greb vi anledningen til at 

lave en kampagne for at få flere bidrag-

ydere. Specielt for at bidragyderne skulle 

betale 500 kr. eller mere og for at sikre os 

muligheden for at få del i Tips- og Lotto-

midlerne. Mange har taget vores henven-

delse positivt op, og vi har nu et pænt antal 

faste regelmæssige bidragsydere. Den tek-

niske digitale indberetningspligt til Skat er 

forløbet uden problemer, således at bidrag-

yderne automatisk får skattefradrag for ydel-

ser til os. Tak til alle, der har støtte os 

økonomisk i 2008 og har taget godt imod 

vores henvendelse om regelmæssige bidrag. 

 

Administrationen 

I begyndelsen af 2009 har vi implementeret 

et nyt bogholderisystem, der skulle lette 

bogføringen og gøre den mere overskuelig. 

En vigtig del af vor administration er også 

vor profileringen udadtil. Til hjælp for dette 

har vi fået udarbejdet nyt logo af Rebecca 

Uth og vi vil primært kalde os for MSA. Ny 

hjemmeside for vort sociale arbejde er 

oprettet og hjemmesiden for Solborgen er 

fornyet. Det er planen, at selve kontoret i 

løbet af de næste måneder flyttes til nyind-

rettede lokaler i det tidligere bogtrykkeri og 

de nuværende kontorlokaler udlejes som 

kontor til vor nordeuropæiske og baltiske 

biskop. Hvordan de eventuelle nye moms-

regler med hensyn til ejendomsadministra-

tion og viceværtudgifter vil belaste admini-

strationen er indtil vider uklar. 

 

Personalia 

David Christensen er ansat pr. 1. okt. 2008 i 

stillingen som leder af Cafe- Den Varme 

Stue. Vi har budt ham velkommen i et soci-

alt arbejde, som han har god erfaring og 

kendskab til gennem ansættelse på døgnin-

stitution med samme primære målgruppe, 

som vi arbejder med. Flere personer i akti-

vering, i jobtilbud og med løntilskud har 

været beskæftiget hos os med alt fra arbejde 

i Cafeen og køkkenet til kontorarbejde. 

Derudover har vi haft god hjælp af personer 

i samfundstjeneste fra Kriminalforsorgen. 
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Vi påregner også i den kommende tid at 

have personer fra kriminalforsorgen tilknyt-

tet forskellige aktivitetsområder. 

  

Ejendommene 

Udlejningsfunktionen i vore ejendomme er 

fortsat på samme niveau som tidligere. Men 

det kan oplyses, at der forhandles med Kø-

benhavns Kommune om etablering af eleva-

tor i Rigensgadekomplekset. I Holbæk udle-

jer vi vor bygning på Kalundborgvej, Fjord-

bakken, ud til Børnehaven Fjordbakken. In-

stitutionen forventer en opsigelse af drifts-

overenskomsten med Holbæk Kommune. Vi 

er derfor så småt gået i gang forhandlinger 

med børnehaven om muligheder for frem-

tidig udlejning til børnehaven, som privat 

ejet institution. 

Tak 

 - de mange konkrete og positive tilkende-

givelser vi har fået i forbindelse med 500 

kr’s kampagnen. Det har vist hvilken medle-

ven og interesse, der er for vort arbejde i 

kirken såvel som uden for Metodistkirken. 

Det har været godt at mærke. De frivilliges 

glæde og opofrelse gennem årene giver op-

timisme og viser, at Metodistkirken bevarer 

sin vigtige arv med omsorgen for medmen-

nesket. Derfor tak til bestyrelse, frivillige og 

bidragydere! Fordi jeres engagement er med 

til at forhindre noget af verdens ondskab, er 

med til at formidle det gode og viser Guds 

kærlighed til alle mennesker. 

 

 

 

Finn Uth 
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Regnskab 2008 

Indtægter til sociale aktiviteter   

Indsamlinger 224.836  

Tipsmidler 288.044   

Bofællesskaber 340.783  

MSA bladet 14.821  

Familielejren 63.600  

IgenBrug 100.641  

Weekend/normale hjemløse 40.00  

Varmestue og rådgivning 421.628 1.494.353 

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Administration og husleje -466.461  

Bofællesskaberne -698.710  

MSA Bladet -73.971  

Familielejren -95.151  

Weekend/normale hjemløse -34.896  

Bespisninger og møder -167.904  

Uddelinger i julen -220.277  

Øvrige uddelinger -26.598  

Varmestue og Rådgivning -701.471 -2.485.439 

   

Primære driftresultat af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 1.200.104  

Solborgen 216.788  

Gersonsvej 1 – 3 349.471  

Sofievej 26 -26.951  

Fjordbakken 426.289  

Fremtidshåb 255.156 2.485.439 

Hensættelser til vedligehold   -545.399 

Administrationsudgifter   

Fælles administrations- og lønudgifter -807.981  

Adm. indtægter fra sociale aktiviteter og ejendomme 788.001 -19.980 

Finansielle poster   

Renter af prioritetsgæld incl. omprioriteringsomkostninger -616.883  

Afdrag på prioritetsgæld -412.831  

Renter, prioritetsgæld incl. omprioriteringer 178.119 -851.595 

ÅRETS RESULTAT  12.798 
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Aktiver   

Rigensgade 21 og 21 A   18.100.100  

Solborgen 5.400.000  

Gersonsvej 1 og 3 8.300.000  

Sofievej 26  6.600.000  

Fjordbakken, Holbæk 5.450.000  

Fremtidshåb, Frederikshavn  2.280.000 46.130.000 

   

Obligationer  1.347 

Bundne midler  8.621 

Likvid beholdning  6.292.995 

Depositum  28.454 

Periodeafgrænsningsposter  290.752 

Tilgodehavende andre debitorer  613.338 

Indretning Bofællesskab II  785.668 

Indretning Café  270.445 

Aktiver i alt  54.421.620 

   

Passiver   

Egenkapital 1/1 2008 34.519.285  

Årets resultat 12.798  

Årets afdrag på prioritetsgæld 410.637  

Opskrivning ejendomsvurdering 6.900.000 41.842.720 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 5.303.555  

Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi) 1.747.682  

Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi) 512.735  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 1.142.041  

Fremtidshåb (nom.værdi) 906.522 9.612.535 

Andre kreditorer ( ATP, skat, AM bidrag) 236.299  

Forudmodtaget tilskud 160.759  

Huslejedepositum 308.630  

Feriepengeforpligtelse 93.461  

Skyldige udgifter 272.427  

Kalundborg social fond 56.698 1.128.265 

Hensat til vedligeholdelse ejendomme  1.838.100 

Passiver i alt  54.421.620 
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Forårsblomsten 
 

Forårsblomstens 100 års fødselsdag nærmer 

sig med hastige skridt. Det er en høj og be-

mærkelsesværdig alder, men vi må indrøm-

me, at denne hæderkronede blomst er blevet 

svækket. Forårsblomstens bestyrelse har al-

vorligt overvejet blomstens fortsatte liv. Det 

er ingen hemmelighed, at blomsten i de se-

nere år har haft svært ved at finde sin plads i 

nutiden. Blomsten har selvfølgelig været 

med til at hjælpe forskellige projekter for 

børn rundt om i landet, bl.a. Ønskefonden, 

Centralmissionens sommerlejr og Tjerno-

byllejren på Bornholm. Det er dog en virke-

lighed, at der i de senere år ikke har været et 

decideret mål for indsamlingen. Bestyrelsen 

har derfor været i en proces omkring nye 

tanker for Forårsblomstens virke. Der er e-

nighed om vigtigheden af et fokusområde 

for blomsten, og bestyrelsen er kommet til, 

for os, et nyt og spændende område. 

 

I den tid med et stort udbud af fritidsaktivi-

teter og voksne, som har travlt, kan det for 

børn og unge være svært at finde et roligt 

miljø med kompetente mennesker, som kan 

hjælpe med lektier. En god start og forløb i 

skolen, er vigtigt for barnet. Her ser vi, at 

Forårsblomsten har en mulighed for at gøre 

en forskel. Forårsblomsten vil aktivt gå ind i 

arbejdet med at starte lektiecafeer, hvor det 

ovennævnte netop er til stede. Vi forestiller 

os, det skal være i samarbejde med menig-

hederne rundt om i landet. Dog vil vi i før-

ste omgang lade 3-4 menigheder være pilot-

menigheder. Forårsblomsten vil støtte med 

materialer, kurser i læringsstil, lønnede ar-

bejde samt opstart af caféerne. Det er vigtigt 

at understrege, at der ikke er tale om fritids-

klubber, men et sted, hvor børn og unge får 

hjælp til at klare deres lektier. 

Dette er et projekt, der ligger bestyrelsen 

meget på sinde. Den vil derfor også selv væ-

re en arbejdende kraft i opstarten af lektie-

cafeerne. 

 

Forårsblomstens bestyrelse 

Steffen Tvilling 
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Regnskab 2008 

  2008 2007 

Indtægter 

Indtægt ved samt salg af blomster  1) 38.859 35.663 

Andre indtægter: 

Tipsmidler  31.264 25.745 

Renteindtægter giro  363 369 

  70.486 61.777 

Udgifter 

Administrationsandel  3.130 2.843 

Porto og gebyr  288 315 

Revisor  6.000 5.625 

Annoncer og reklame  623 2.130 

  10.041 10.913 

Årets resultat  60.445 50.864 

Overført fra sidste år  80.926 85.222 

I alt til disposition  141.371 136.086 

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således: 

Tjernobyls børn, Bornholm    

Centralmissionens virksomheder  20.000 20.000 

Børnelejr  0 25.160 

Ønskefonden  10.000 10.000 

Støtte til indkøb af senge  3.262 

Solrød Frikirke  3.000   

  36.262 55.160 

Overført til næste år  105.109 80.926 

 

Aktiver 

Girobank konto.nr. 505-4303   102.845 60.872 

Tilgode, tipsmidler  31.264 25.745 

  134.109 86.617 

Passiver 

Saldo 1. januar  80.926 85.222 

Årets overskud  60.445 50.864 

  141.371 136.086 

Uddeling  -36.262 - 55.160 

Egenkapital i alt  105.109 80.926 

Skyldige omkostninger  29.000 5.691 

  134.109 86.617 

1) Indsamlingsregnskab for Forårsblomsten Maj  2008 2007 

Strandby  6.500 6.111 

København (Jerusalem, Wesley, Vajsenhus)  28.112 23.344 

Vejle  0 618 

Århus  1.294 2.020 

Tjernobyls børn Bornholm  2.953 2.571 

  38.859 35.663 
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Den selvejende institution Willeruplund 
 

Året der kommer: 

Willeruplunds bestyrelse forventer at 2009 

bliver et år med betydelige tilskud til børne- 

og ungdomsarbejde. Der har allerede først 

på året været gennemført en prioritering af 

de ting, som skal have støtte, hvor specielt 

aktiviteter med direkte eller indirekte på-

virkning af børne- og ungdomsarbejdet i 

Odense Menighed vil være i fokus. Der er 

enighed om, at den aktuelle situation, hvor 

der er deltagere og ledere til at fremme ar-

bejdet i Odense, skal udnyttes. 

 

Året der gik:   

Udlejningen af Willeruplund har været på 

linje med de tidligere år. Derimod har for-

rentningen af formuen været særdeles posi-

tiv, da vi allerede i begyndelsen af 2008 

flyttede aktiver placeret i fonde til kontant-

indskud med en fordelagtig forrentning. 

Willeruplund ydede betydelige tilskud til 

direkte eller indirekte fremme af børne- og 

ungdomsarbejdet. Gavebeløbet var så stort, 

at det rent faktisk var større end lejeindtægt, 

således at omkostninger og det opnåede 

overskud blev dækket af renteindtægterne. 

 

Bestyrelsen 

Regnskab 2008 

Indtægter:   

     Husleje  293.634 

Udgifter:   

     Administration og revision 11.250  

     Gaver 296.869  

Udgifter i alt  308.119 

Finansiering:    

Renter 64.627  

Terminsrenter -1.589  

Kursregulering 0  

  63.038 

Årets resultat / Overskud 2008  48.553 

    

Status pr. 31.12.2007 

Aktiver:   

Likvider og bankindestående  1.363.507 

Ejendom og inventar  5.000.000 

Aktiver i alt  6.363.507 

Passiver:   

Prioritetsgæld   24.930 

Skyldige omkostninger  40.060 

Lovede beløb til gaver  10.000 

Egenkapital 1.1.2008 6.239.964  

                 Overskud 2008 48.553  

Egenkapital 31.12.2008  6.288.517 

Passiver i alt  6.363.507 
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Centralkonferencen 
 

Centralkonferencen for Metodistkirken i 

Nord Europa blev afholdt i februar i Strand-

by Metodistkirke. Afholdelsen af konferen-

cen i en lokal kirke var med til at gøre kon-

ferencen synlig og gudstjenesterne levende. 

Metodistkirken er en minoritetskirke overalt 

i Europa. Derfor er det en inspiration i sig 

selv, at kirkens mangfoldighed og styrke 

kan komme til udtryk ved en konference, 

hvor metodister fra mange lande bliver for-

enet i en allerede eksisterende menigheds 

regi. En af de internationale deltagere sam-

lede manges oplevelse med ordene: “Det er 

fantastisk, at en lille kirke kan opleves så 

stor.” 

 

Valget af Christian Alsted som ny biskop 

for Norden og Baltikum var et at konferen-

cens højdepunkter. For Metodistkirken i 

Danmark er det stort, at vores kirke har kun-

net fostre den, der nu er leder for kirken i 

vores del af verden. Samtidig er det et offer, 

at en dygtig menighedsforstander tages ud 

til en international tjeneste.  

Forhandlingerne var ikke uden vanskelighe-

der. Delegaternes mange sprog, kulturer og 

forskellige baggrunde gør det svært at nå 

frem til det, der er kirkens udfordring og 

fremtid. Der er ikke et svar, der forener kon-

ferencen. Rapporter og forberedende mate-

riale kunne være mere informativt og inspi-

rerende. Forhandlingerne blev ikke ind-

holdsrige eller efterlod sig indtryk, hvilket 

var forventningerne. Vigtige beslutninger 

blev henlagt til Centralkonferencens Råd. 

 

Centralkonferencen udtrykker kirkens inter-

nationale karakter. Vi er ikke alene, men hø-

rer sammen på tværs af grænser. Forbindel-

serne indenfor Centralkonferencens område 

efterlader dog ønsket om, at vi også må væ-

re stærkere forbundet med kirken mod syd 

og mod vest.  

 

Tak fordi vi blev valgt til at repræsentere 

Danmark ved Centralkonferencen 2009. 

 

Lilli Uth, Susanne Thaarup,  

Emilie Just Petersen, Ole Birch,  

Lars Ulrik Jensen, Jørgen Thaarup           
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Important issues from CC 2009  

 

In the period February 18-22, 2009, Metho-

dists from 11 eleven countries across Nor-

thern Europe and Eurasia, were gathered for 

Central Conference in Strandby, Denmark. 

In addition to the election of a new bishop 

for the Nordic & Baltic Area, the conferen-

ce also dealt with other important issues. 

 

GENERAL DEBATE 

The Central Conference was ended with a 

General debate. This debate was concluded 

with the following outcome: Forward by 

creating faith communities with new 

people. This is the message from the Cen-

tral Conference that we want all conferences 

to discuss. 

 

EPISCOPAL ADDRESS 

Bishop Øystein Olsen and Bishop Hans 

Växby used the four focus areas for The 

United Methodist Church as a disposition 

for their address to the Central Conference. 

Each point ended with some concrete chal-

lenges: 

 

Develop Christian leaders 

 

 In a time were we gratefully notice the 

increase of opportunities for academic e-

ducation and continuing education for 

our pastors, we want to point to the need 

of training in practical theology. We 

therefore ask our seminaries and boards 

of ordained ministry to review curricula 

and requirements for ordination, in order 

to secure a good balance, and to create 

practical training opportunities for candi-

dates as well as pastors and deacons 

 Recognizing the importance of clergy 

leadership, we ask our annual and natio-

nal district conferences to pay attention to 

the development of lay leadership. The 

youth organizations are often forerunners 

in this area. We also encourage the deve-

lopment of training opportunities for 

other age groups.  

 It is important to send leaders and emer-

ging leaders to training events. Experi-

ence shows that a group from a local 

church better secures a long range follow 

up of a training event than just one per-

son. 

 

Create faith communities for new people 

by starting new congregations and rene-

wing existing ones  

 

 We repeat the challenge from Central 

Conference 1997, to take initiative to 

start something new “outside” the con-

gregational boundaries in all our local 

churches. It is no less important today! 

 It is necessary to continue the training 

in the basics of local church develop-

ment, using available tools, such as 

Nordic School of Congregational Deve-

lopment (Nordic & Baltic Area), the 

Leadership Institute in cooperation with 

the United Methodist Church of Resur-

rection (Eurasia Area), and Natural 

Church Development. We ask local 

churches to include these training op-

portunities for pastors and lay leaders in 

their annual planning and budgets 

 We challenge annual and national di-

strict conferences not to use their finan-

cial resources out of a habitual and sen-

timental respect for history, but use 

them to bring the churches to “the 

frontier… where the people are.” 

 

Engage in ministry with the poor 

 

 We challenge United Methodists to live 

a responsible life when it comes to en-

vironment and personal luxury. 
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 We challenge our local churches to 

identify people in need in the neighbor-

hood and be in ministry with them. 

 We encourage our local churches and 

annual and national district conferences 

to check their budgets in the light of 2 

Corinthians 8:13-14. Is there a reason-

able balance between what we spend on 

ourselves and our own programs, com-

pared to what we use for the Baltic 

Pastors Salary and Pension Fund, Fund 

for Mission in Europe, partner church 

relations in other parts of the conferen-

ce, and global ministry in other parts of 

the world? 

 

Stamp out killer diseases 

 

 We ask our annual and national district 

conferences to provide information 

about the possibility for members and 

local churches to participate in the glo-

bal health ministry of The United Me-

thodist Church through “Nothing But 

Nets” and other UMCOR projects, as 

well as existing programs within Nor-

thern Europe.  

 We challenge the people called United 

Methodists to reassume its role as pro-

moters of an alcohol-free lifestyle, 

through personal example and by offe-

ring alcohol-free social life and pro-

grams. 

 

LAITY ADDRESS 

Ekaterina Pugacheva (Russia), Elisabeth 

Englund (Sweden) and Tarmo Lileoja (Esto-

nia) included some reflections about dis-

cipleship in their Laity Address to the Cen-

tral Conference: 

 

What is a disciple? The word Disciple is 

from Latin- discipulus - and means to be a 

learner, a pupil of a master…  

a disciple is a person who has responded to 

the call to follow Jesus and become a “fisher 

of men”, followers of Jesus. It’s a person 

who is living fully in the relationship that 

God in Jesus Christ has offered to you.  A 

disciple embraces God’s highest purpose for 

his or her life - to grow in the likeness of 

Christ for the sake of others (Eph 4:13). A 

disciple is a growing person, a minister, a 

full time Christian and a witness to Christ.  

This is not enough, a disciple is also a 

Christian leader- called out of the crowd to 

lead others in a new way. A Christian 

leadership is a servant leadership. It is tough 

to be a disciple. But if we want a transfor-

mation of our world and be a servant of this 

age, to have a future with hope, we better 

start listening and respond to the call 

“Follow me” (Mark 1:16-18) and “Feed my 

sheep” (John 21:17). 

 

Our Wesleyan heritage demands us to “do 

all the good we can, as we seek to transform 

the world for Jesus Christ. Three simple 

rules John Wesley wrote in – A Wesleyan 

way of living; do no harm, do all the good 

you can, and stay in love with God. 

 

To listen and obey the call from the Lord to 

be a disciple means that you also are a 

Christian leader. Jesus called his disciples 

out to the world to be leaders among the 

people. The same is true for disciples today. 

Christ calls us to step out of the crowd and 

to lead the way. Each person is a leader, not 

only the pastor. Jesus called you the salt of 

the earth and the light of the world. You are 

a leader by utilizing your unique gifts in the 

service of God and others. Christian leader-

ship is not based on the power of position, 

but on the authority of love and commitment 

to truth.  

 

The style of Christian leadership is servant-

hood - To serve the Present age. Each of us 

must decide which we want; to step out of 

the crowd wholeheartedly respond to God’s 

call to be a disciple of Jesus Christ or stay in 

the crowd. Remember what Ekaterina and 

Tarmo told about the church growth in their 
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countries, people stepped out from the 

crowd, became disciples and Christian 

leaders. I would like to challenge you to 

take the chance to attend a discipleship 

and/or a leadership program which will help 

you to respond to the call from Jesus. 

 

 

NAME OF THE CENTRAL 

CONFERENCE 

The Central Conference decided to change 

its name from Northern Europe Central 

Conference to Northern Europe and Eurasia 

Central Conference. 
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Konstitutionen  

Konstitutionen er Metodistkirkens grundlov. 

Det er de korte samling vedtægter, som hele 

Kirkeordningen er bygget på. Konstitu-

tionen siger ganske kort og i overordnede 

formuleringer, hvad Metodistkirken er og 

hvilke grundlæggende principper, kirken 

følger. Hovedvægten er lagt på kirkens 

organisatoriske struktur og beslutningspro-

cesser. Der er beskrivelse af alle besluttende 

konferencer fra Generalkonference og Cen-

tralkonference til Årskonference og Pasto-

ratskonference, samt disse konferencers 

myndighed og begrænsninger. Årskonferen-

cen er den grundlæggende og vigtigste 

enhed i kirken. Konstitutionen fastlægger 

desuden biskoppernes og kirkerettens funk-

tion. Fordi Konstitutionen er kirkens grund-

lov, er det kun Årskonferencerne, der kan 

beslutte ændringer.  Når Generalkonferen-

cen bliver enig om at foreslå ændringer i 

konstitutionen, sendes ændringsforslag ud 

til alle Årskonferencer i hele verden, og 

først når alle Årskonferencer har stemt om 

ændringsforslagene og der er opnået flertal 

for ændringerne, er ændringerne gældende. 

Det er biskopsrådet, som indsamler afstem-

ningsresultaterne og konstaterer, at æn-

dringer af konstitutionen er et faktum. 

 

I 2009 skal alle verdens Årskonferencer 

stemme om et antal ændringsforslag, som 

Generalkonferencen i 2008 har foreslået. De 

mange ændringer gælder følgende forhold: 

- Centralkonferencernes navn ændres til 

Regional Konference, 

- I USA gives ret til oprettelse af en 

Regional Konference, 

- I Regional Konferencerne uden for USA 

gives ret til oprettelse af Jurisdiktions 

Konferencer, 

- Forskelligheden i kirkens organisation i og 

udenfor USA fjernes, så Metodistkirkens 

struktur bliver ens i hele verden. 

 

Ændringerne vil ikke betyde noget for orga-

niseringen af Metodistkirken i Danmark 

eller i Nord Europa. Men der gives nogle 

muligheder, f.eks. at vores Nord Euro-

pæiske Centralkonference (ændres til Nord 

Europæiske Regional Konference), kan 

oprette to eller tre Jurisdiktioner, altså to 

eller tre selvstændigt fungerende områder 

indenfor samme Regional Konference, 

f.eks. en Nordisk Jurisdiktion, en Baltisk 

Jurisdiktion og en Eurasisk Jurisdiktion.  

 

Den væsentligste forandring, som ændring-

erne muliggør, er oprettelsen af en Regional 

Konference for USA. Det vil betyde, at 

Metodistkirken i USA får egen national 

konference. Som det er nu, er General-

konferencen præget af den Amerikanske 

dagsorden, hvilket kan være en belastning af 

Generalkonferencen. Med eventuel oprettel-

se af en Regional Konference i USA vil 

Generalkonferencen i langt højere grad 

blive en Global Metodist konference. Der er 

forskellige opfattelse af, om det er godt eller 

skidt. 
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Begrundelse for konstitutionsændringer stemt for på UMC's 

Generalkonference i april/maj 2008

I Ændringen fremhæver bredden af 

Guds barmhjertighed og tilgængelig-

heden af kirkens forkyndelse for alle. 

 

II Forslaget kræver vedtagelse af poli-

tikker om etik og interessekonflikt 

for at sikre ansvarlighed og hæderlig-

hed. 

 

III Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

IV Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

V Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

VI I forbindelse med en årskonferences 

optagelse i United Methodist Church 

giver forslaget mulighed for repræ-

sentation i Generalkonferencen på 

andet end forholdsmæssig basis 

(stemmer baseret på antal præster og 

antal bekendende medlemmer) i en 

overgangsperiode. 

 

VII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

VIII Forslaget tilføjer "køn" til de beskyt-

tede person-kategorier i Generalkon-

ferencens fortegnelse over forpligtel-

ser (ligestilling). 

 

IX Forslaget skal sikre et minimum af 

grundlæggende støtte for valg af bis-

kopper på jurisdiktional konferencer. 

 

X Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XI Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XIII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 
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XIV Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XV Forslaget giver mulighed for at Ge-

neralkonferencen kan fastlægge 

præster og lægfolks medlemskab af 

årskonferencen uden at skulle gen-

nemføre den konstitutionelle æn-

dringsproces. – Denne del af The 

Book of Discipline of The United 

Methodist Church (Section VI, Ar-

ticle I of the constitution) er blevet 

ændret 16 gange siden 1968. 

 

XVI Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XVII Forslaget støtter konstitutionelle æn-

dringer, der tillader genindsættelse af 

lovgivningen vedtaget af 2004 Gene-

ralkonferencen og efterfølgende er-

klæret stridende mod konstitutionen 

af Judicial Council om ret for læg-

personer i undersøgelseskomiteen til 

at stemme om præsters ordinations-

forhold, karakter og konferencefor-

hold. 

 

XVIII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

XIX Forslaget tillader alle præster at del-

tage i valget af præstedelegater til ge-

neral, jurisdiktion eller centralkonfe-

rencer. 

 

XX Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXI Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXII Ændringen medfører formelt aner-

kendelse af, at Baltimore-Washing-

ton konferencen har udnævnt præs-

ter, ført tilsyn med menigheder og in-

tegreret Bermuda-menigheder i Bal-

timore-Washington konferencefæl-

lesskabet. General Board of Global 

Ministries og Baltimore-Washington 

konferencen anerkender disse kirker 

som United Methodist menigheder. 

 

XXIII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXIV Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXV Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 
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hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXVI Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXVII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXVIII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXIX Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXX Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXXI Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 

 

XXXII Ændringerne tillader Generalkonfe-

rencen at oprette ens strukturer for 

hele vor globale kirke. Hver årskon-

ference kan tilknyttes en regional 

konference, som kan oprette datter-

enheder benævnt jurisdiktion konfe-

rencer. 
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Dagsorden – MBUF Delegeretmøde 
 

Nedenstående er Delegeretmødets officielle dagsorden. Den bliver ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter vil bliver behandlet og referatet vil efterfølgende afspejle 

nedenstående dagsorden. 

 
1. Navneopråb og konstituering, – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 2009 

 

2. Optagelse af nye grupper. 

 

3. Godkendelse af forbundets indberetning for det foregående år samt arbejdsplaner 

for indeværende og det efterfølgende kalenderår. 

 

4. Godkendelse af forbundets regnskab og budget, herunder statistikken. 

 

5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse ilininger. 

 

6. Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til fællesarrangementer og -

indsamlinger. 

 

7. Behandling af fremsatte lovændringsforslag.  

 

8.  Valg af:  

a) Formand og næstformand for MBUF-styrelsen  

b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen 

c) 2 revisorer samt suppleanter for disse 

d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde 

e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference 2010 

f) Spejderråd. 

g) Forslagskomite 

 

9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det efterfølgende delegeretmøde. 

 

10. Eventuelt. 



 
 113 

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
 

MBUF Vision  

MBUF ønsker et arbejde som: 

 er inspireret af Gud 

 er præget af menneskelige relationer, 

nærværende ledelse og omsorg for den 

enkelte 

 har troværdige og entusiastiske ledere 

 har aktiviteter, som er relevante, stabile, 

udviklende og af høj kvalitet 

  

Vision for Metodistkirkens Spejder-

arbejde 

 At der er et spejderarbejde i alle menig-

heder med glade børn og unge, der elsker 

at være spejdere  

 At vi har et spejderarbejde, hvor børn og 

unge lytter til Guds ord, er hensynsfulde 

og hjælpsomme, er til at stole på, værner 

om naturen, tager medansvar for hjem, 

menighed og samfund, lytter til andres 

mening og selv tager standpunkt.        

 At vi har et spejderarbejde, hvor lederne 

har et gensidigt, givende og udviklende 

fællesskab 

  

Vision for Metodistkirkens Musikarbejde 

 At vi har et musikarbejde, som udbreder 

det kristne budskab gennem sang og mu-

sik  

 At vi har et musikarbejde, som tilbyder 

støtte til uddannelse, udvikling og inspi-

ration 

 

Vision for Metodistkirkens Børnearbejde 

 At have et børnearbejde i alle menig-

heder, hvor der er engagerede ledere, der 

vil hjælpe børnene til at vokse i deres tro.  

 At have et børnearbejde, hvor der er 

plads og overskud til alle børn 

 At have et børnearbejde, hvor der er ud-

vikling og aktivitet i:  

 Myretuen  

 Søndagsskolen/Børnekirke  

 Klubben  

 Børnekor/Børnegospel/Musikalsk 

Legestue 

  

Vision for Metodistkirkens Ungdoms-

arbejde 

 At have et teenage-/ungdomsarbejde i al-

le menigheder og på landsplan, der op-

bygger og inspirerer unge til oplevelser 

sammen med Gud  

 At teenage-/ungdomsarbejdet bliver syn-

lig både på landsplan og i lokalklub-

berne. 

 

Liste over grupper

MB Frederikshavn 

MB Rønne 

MB Strandby 

MB Svendborg 

MB Vejle 

MB Århus 

MB Solrød 

 

MM Gladsaxe 

MM København 

MM Odense 

MM Rønne 

MM Strandby 

MM Vejle 

MM Junior Århus 

 

MS Esbjerg 

MS København 

MS Odense 

MS Rønne 

MS Strandby 

MS Århus 

MU Strandby 

MU Vejle 

MU Århus 

 

Nye grupper som søger 

optagelse:  

MB København 

MU ACTA,  

MU Solrød,  

MU Esbjerg, 
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MBUF styrelsens beretning

Alt formår vi i ham, der giver os kraft ! 

(fil. 4,13) 

Med denne lille omskrivning af ordene fra 

Paulus, indledes beretningen for MBUF 

2008. Det er ved bøn og hårdt arbejde lyk-

kedes, at vende en mangeårig medlemstil-

bagegang til en lille fremgang. Sidste års 

DM tog udgangspunkt i beretningen om 

kampen mod Filistrene, 1. Samuel 7.12, 

hvor Samuel rejste en sten, Eben Ezer. 

Denne sten genrejste MBUF sidste år og 

med løftet om, at den skulle blive vende-

punkt - det blev den. ”Nu gider vi snart ikke 

høre mere om den sten og de gamle mænd”, 

lød det fra nogle deltagere ved sidste års 

DM. Men der skulle skabes et positivt 

vendepunkt og udtrykkes tillid til, at den 

Gud, som havde hjulpet os så langt, stadig 

var med i arbejdet og også ville hjælpe os 

fremover. Budskabet er hørt, det er lykkedes 

med stort fokus på det enkelte medlem i 

vores organisation, at skabe en vækst på 

over 5%. Og endnu bedre: Arbejdet spirer 

frem i hele landet, som blomsterløg af 

forårsjord. 

 

Kursen skal holdes 

Det bliver meget væsentligt at holde kursen, 

derfor er det særdeles glædeligt, at hele kir-

ken i Danmark nu står sammen i arbejdet. 

Det er vi i MBUF meget glade og taknem-

melige for. Det giver store udfordringer, 

men også store muligheder. 2008 har været 

et travlt år i MBUF. Det er ikke på lands-

plan, væksten skabes, men der er brug for 

inspiration og vejledning, og samarbejde for 

at skabe fornyelse og et sprudlende børne- 

og ungdomsarbejde, som vokser. Dét er 

udgangspunktet. 

  

Lokalansættelser 

Med afsæt i handlingsplanerne er der nu 

oprettet 10 lokale ansættelser, siden koncep-

tet startede i efteråret. Med dette som om-

drejningspunkt, har vi opnået, dels at få løst 

en række opgaver på landsplan, og dels at 

give inspiration og mulighed for nytænk-

ning i det lokale arbejde. Sidste års work-

shops om ”Hvor er MBUF om 5 år” samt 

tidligere visionsplancher har dannet grund-

lag for landstiltagene, og sammenholdt med 

de mange dygtige lokale tiltag, har flere og 

flere børn og unge taget imod tilbuddene, 

som det også fremgår af de efterfølgende 

beretninger fra arbejdsgrenene. De mange 

nye lokale initiativer hilses velkomne med 

stor glæde.  

 

Igangværende tiltag 

Blandt igangsatte initiativer kan kort næv-

nes:  

1. Organisationsudviklingsprojektet, hvortil 

vi har modtaget kr. 150.000,- fra DUF.  

2. Nyudvikling af hjemmeside, en design- 

og en tekniskgruppe arbejder med et kon-

cept, til brug for arbejdsgrenene, lokalenhe-

derne, menighederne, og andre børne- og 

ungdomsorganisationer.  

3. Tæt samarbejde med kirkens lands-

ledelse, missionsråd, det Sociale Arbejde og 

Arbejdet for Folkesundhed. 

4. Øget samarbejde mellem Metodistkir-

kens, Missionsforbundets og Baptisternes 

børne- og ungdomsarbejde. 

 

Administration og budget  

Der arbejdes på et nyt regnskabs og med-

lemsregistreringssystem i forbindelse med 

ny regnskabsfører. Charlotte Pedersen har 

overtaget funktionen. Der arbejdes med vi-

dereudvikling af nyhedsbreve, som gennem 

året er udsendt til de, som har registreret sig. 

Forenklede regler og regelsæt for ansøg-

ninger til materiel og lokale projekter har 

gavnet det lokale arbejde. Endelig er der 

sket en voldsom ændring i de overordnede 

budgetter. Fokus er flyttet fra landsarbejde 

til lokalt arbejde, det betyder højere priser 

på landsarrangementer mod at bruge midler-
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ne på de nye spirende lokale tiltag og hjælp 

til brug af lokale støtteordninger. 

 

Fremtiden 

Fremadrettet vil der blive lagt vægt på 

udvikling af lokalforeningerne, måske en 

forenkling af MBUF’s struktur samt en 

videreudvikling af de mange nye spændende 

tiltag som er igangsat bl.a. TUF, MFO, (fri-

tidsordning), lektiecafeer, junior- og børne-

gospel, myretuer, sports-, ungdoms- og 

computerklubber, m.v. Økonomisk bydes på 

store udfordringer, idet både tipsloven og 

folkeoplysningsloven står til forandring. Det 

bliver vigtigt at MBUF giver sin stemme til 

kende gennem samarbejdet med DUF. 

Endelig afholdes SOMMERKIRKE09, som 

allerede ½ år før afvikling havde over 100 

tilmeldte. Vi ser frem til et kæmpe brag af 

en oplevelse for både børn, unge og voksne, 

når vi alle mødes på Lægården, Holstebro i 

uge 31. 

Tak 

Sluttelig stor tak til jer, som uge efter uge 

gør en super indsats i alle afdelinger af vort 

børne- og ungdomsarbejde, lokalt og på 

landsplan. Tak til Henrik Nielsen, som 

holder som regnskabsfører efter en stor og 

mangeårig tjeneste. Tak til redaktionen for 

bladet ”Himmel og Jord”. Tak til de, som til 

stadighed melder sig til nye opgaver både 

lønnede, og ulønnede. Det frivillige idebeto-

nede arbejde, er fortsat det bærende i udvik-

ling af demokrati, i oplæring i Metodistkir-

kens lære og i den kristne tro. Opgaven er at 

kalde tidens børn og unge til tro på Jesus 

Kristus. Tak, at Han, som har hjulpet os så 

langt, fortsat må hjælpe. Arbejd i tillid til 

Jesu løfte: ”Se, jeg er med jer alle dage”, for 

som John Wesley altid sagde i såvel med-

gang som modgang: ”Det bedste af alt er at 

Gud er med os” 

 

Metodistkirkens Børnearbejde (MB)

I året der er gået, har der været mulighed for 

børnene at mødes i Strandby til dans, sang 

og musik weekend. Det var en weekend 

med gang i. For lederne har der været 

Børnemedarbejderkonference, hvor der igen 

var meget inspiration at hente. Så har der 

været sendt nyhedsbreve ud ca. hver 3. 

måned. Det er tiltænkt ledere i børne-

arbejdet eller andre interesserede voksne. Vi 

håber, det giver lidt inspiration og er med til 

at give en følelse af, at vi ude i lokalfore-

ningerne 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. 

  

Sidste år skrev vi, at vi gerne ville sætte 

fokus på lederuddannelse, og vi havde pla-

ner om at lave en weekend med særlig fokus 

på nye unge ledere, vi havde også prioriteret 

det højt i budgettet, men desværre blev dette 

ikke til noget, og vi har lagt ideen på hyl-

den, men ikke glemt den. I det nye år vil vi 

fortsat prøve at sørge for, at der minimum er 

en gang, hvor børnene kan mødes på tværs 

af byerne, og vi vil fortsat arbejde med 

nyhedsbrevet. Der vil være udskiftning på 

landslederposten, da Christina K. Sørensen 

stopper.  

 

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! 
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Metodistkirkens Musikarbejde (MM)

Der har som altid været stor aktivitet på mu-

sikfronten. Metodistkirkens gospelkor er ak-

tive, og udviser en stor lidenskab for gospel-

musikken og dens budskab. Der har igen i år 

vrimlet med diverse workshops og korweek-

ender, som MM med glæde og velvilje støt-

ter. Men især har det været fantastisk, at op-

leve en voksende interesse for lovsang rundt 

omkring i menighederne. Lovsangen har 

været prioriteret højt hos MM det forgange 

år, og det vil den fortsat blive. Helt konkret, 

vil vi følge op på succesen fra efteråret 

2007, med et lovsangsseminar - denne gang 

i Århus. 

 

Det nye år kommer forhåbentlig til at bringe 

lige så mange gode arrangementer og ople-

velser som i år, og MM vil stadig arbejde 

på, at finde en løsning for de gospelkor, der 

endnu ikke er medlemmer af MBUF. Det er 

et arbejde, der vil tage tid, men vi mener, 

det er vigtigt både for MM og korene at 

have et godt og tæt samarbejde. Endelig kan 

vi sige velkommen hjem til Anne Kaehne, 

der efter et års praktik i Chicago, nu er 

tilbage i Danmark.  

 

Tak for et godt år og godt samarbejde! Det 

er dejligt at mærke, at der er ledere og med-

lemmer, der brænder for at udvikle og styr-

ke musikarbejdet i Metodistkirken. Vi ser 

frem til det kommende år sammen med jer.

 

Metodistkirkens Spejdere (MS)

I Metodistkirken er man spejder for at have 

det sjovt, få nye kammerater, lære noget nyt 

og udvikle sin tro. Ledere i Metodistkirkens 

Spejdere forsøger at lære børn og unge at 

være tolerante, selvstændige og hele men-

nesker ud fra et kristent livssyn. 

Det er store ord, men det er ikke mindre det 

sigte der er med arbejdet. Derfor er det også 

smerteligt for spejderne, at det gode indhold 

nogle gange vælges fra på grund af en ste-

reotyp opfattelse af spejderarbejde. Der er 

brug for, at spejderarbejdet definere kernen i 

arbejdet og måske sætter den ind i en mere 

tidssvarende form. 

 

Der er store forskelle på de 6 lokalforenin-

ger der er i dag, og derfor er det de lokale 

ledere og menigheder, der må finde frem til 

den ramme, spejderarbejdet skal foregå i 

fremover. Spejderrådet vil meget gerne 

hjælpe og støtte de lokalforeninger, der måt-

te ønske at gå i nye retninger. 

 

Der er fortsat en række ledere, der yder et 

stort arbejde med at arrangere landslejre og 

ture. Disse arrangementer er af høj kvalitet 

og skaber sammenhold på tværs af lands-

dele, de er desuden meget udviklende for de 

unge ledere, og de kommer dermed også de 

lokale grupper til gavn. 

Landsarrangementerne skal dog til stadig-

hed udvikles og forandres, derfor er der lejr-

koncepter der vil forsvinde, men der opstå 

stadig nye. Spejderrådet er overbevist om, at 

der er brug for spejderarbejdet og tror på, at 

arbejdet vil vokse og udvikle sig. 
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Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU)

Endnu et år er gået med fuld knald på MU. 

Vi havde en super fed sommerlejr i Århus, 

hvor der var 35 unge af sted og bare hænge 

ud og gå ud og shoppe og på stranden. Det 

var alle tiders gode måde at afslutte somme-

ren. Det var en rigtig god sportsweekend i 

Holstebro, hvor over 60 unge var samlet til 

spring og klatring. Senest har der været Ny-

tårslejr på Solborgen. I sidste øjeblik nåede 

vi op på 25 deltagere som bare havde den 

fedeste af de fedeste Nytårslejr i flere år. 

Det var super godt at høre country om mor-

genen, lave indianer-rytmer i løbet af dagen 

og så se ”Nik & Jay” om aftenen. Selve 

Nytårsaften var for første gang rigtig rigtig 

vellykket med program før og efter midnat.. 

Der er også kommet flere lokalforeninger 

til. Solrød er startet, Aalborg er startet og 

der er stadig nogle i Esbjerg. Det er bare 

alle tiders at se at de unge kan gå holde 

gejsten fra en god lejr i den lokale menig-

hed. Det er sådan det skal være! De unge 

kommer hjem og er tanket helt op med gode 

minder og masser af gode aktiviteter fra 

lejren, og så står den lokale menighed klar 

med lokaler og kage og måske en voksens 

voksne ører til at lytte til de unge med.  

 

Det næste år byder på lidt mindre aktivitet 

idet der jo ingen sommerlejr er. I hvert fald 

ikke en kun for MU. Der er sommerkirke og 

alle bør tage af sted, det bliver også en fest 

for unge. Derudover er der jo stadig sports-

weekend og nytårslejr, og så skal vi i gang 

med organisationsudviklingsprojektet, som 

også får stor betydning for MU. 

 

 

 

Arbejdsprogram MBUF

MBUF vil arbejde for at der 

 Gennemføres en fælleslejr i uge 31 i 2009 

 Arbejdes med den fremtidige kommunikationsstrategi og ansættelse af en redaktion i 

samarbejde med Metodistkirkens Landsledelse, herunder udsendelse af nyhedsbreve samt 

øget brug af opslagsmuligheder på hjemmesiden 

 Afholdes TUF september 2009 og marts 2010 

 Sættes fokus på VÆKST i de lokaler grupper og undgå at eksisterende lokalforeninger og 

medlemmer ikke fremgår af statistikken.  

 Arbejde videre med det øgede samarbejde med andre kirkesamfund og med DUF 

 Fortsat arbejdes for at styrke forkyndelsen og undervisningen i forbundet  
 

MB vil arbejde for at der 

 Afholdes Børnesangsdag september 2009 

 Kommer nyhedsbreve ud ca. hver 3. måned 

 Bliver afholdt en MB-lederweekend 

 Afholdes BMK  
 

MM vil arbejde for at der 

 Afholdes CGF i oktober 2009 

 Afholdes YCGF i marts 2010 

 Afholdes en lovsangsdag 

 Afholdes en fælles kor-dag for alle Metodistkirkens kor 

 Opbygges et adressekartotek 
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MS vil arbejde for at der 

 Afholdes LPK i pinsen 2010 

 Afholdes PFT i oktober 2009 

 Afholdes seniornatløb i november 2009 

 Afholdes sommerlejr i 2009 

 

MU vil arbejde for at der 

 Udsendes løbende nyhedsbreve 

 Afholdes sportsweekend i efteråret 2009 

 Afholdes nytårslejr 2009-10 

 Afholdes sammenlagt 6-7 lejre/arrangementer i 2009 og 2010 

 Støttes op om det lokale arbejde 

  

Langtidskalender MBUF

2009 2010 2011 
Young Copenhagen 

Gospelfestival 

7. – 8. Marts 

PFT Planlægningsweekend 

21. marts 2009 

TUF 

17.-19. marts 

Delegeretmøde 

7-10. maj 

MS Sommerlejr 

6. – 12. juli 

sommerkirke.dk 

25. Juli – 1. August 

MS Seniorweekend 

august 

TUF 

september 

Børnesangsdag 

September 

CGF 

oktober 

MS Patruljeførertræning 

oktober 

MU sportsweekend 

november 

MS Senior natløb 

november 

MU Nytårslejr 

28. december-1. januar 

Young Copenhagen 

Gospelfestival 

Marts 

PFT Planlægningsweekend 

1. weekend i Marts 

TUF 

 

Delegeretmøde 

 

LPK 

Pinse 

MU sommerlejr 

august 

MS Old Scout weekend 

august 

MS Seniorweekend 

august 

TUF 

september 

CGF 

oktober 

MS Patruljeførertræning 

oktober 

MU sportsweekend 

november 

MS Senior natløb 

november 

MU Nytårslejr 

28. december-1. januar 

 

Young Copenhagen 

Gospelfestival 

Marts 

PFT Planlægningsweekend 

1. weekend i Marts 

TUF 

 

Delegeretmøde 

 

 

 

 

 

MS Old Scout weekend 

august 

MS Seniorweekend 

august 

TUF 

september 

CGF 

oktober 

MS Patruljeførertræning 

oktober 

MU sportsweekend 

november 

MS Senior natløb 

november 

MU Nytårslejr 

28. december-1. januar 
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Forslag

Der er efterhånden en meget stærk tradition 

for at MBUF’s delegeretmøde indsamler en 

gave til missionsprojekter ude omkring i 

verden. Det har dog også til tider været 

svært at finde et projekt som er stadig rele-

vant et år senere, at det er blevet besluttet på 

Delegeretmødet. Derfor foreslår Styrelsen at 

fremtidens offergaver bliver indsamlinger til 

fordel for Missionsrådets gældende mis-

sionsprojekt. Styrelsen forpligter sig dermed 

til at aftale årets offergave med Missions-

rådet i starten af et kalenderår, og derefter 

udsende informationsmateriale til alle grup-

per i god tid til at grupperne kan samle pen-

ge ind op til delegeretmødet.  

 

Offergave 2009: Vand i Monunu 

Offergave 2010: Besluttes af Styrelsen og 

Missionsrådet i januar/februar 2010  

 

 

Forslag til vedtægtsændringer

Nuværende:  

§ 13. 

Stk. 1.  

MBUF-styrelsens formand og næstformand 

vælges for et år ad gangen. Der kræves ab-

solut flertal.  

Stk. 2.  

8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen 

vælges for et år ad gangen.  

Der vælges op til 2 repræsentanter for Me-

todistkirkens Børnearbejde. Det er udeluk-

kende delegater tilmeldt MBs landsmøde, 

der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Ungdomsforeninger. Det er ude-

lukkende delegater tilmeldt MUs lands-

møde, der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Spejdere. Det er udelukkende 

delegater tilmeldt MSs landsmøde, der har 

stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Musikarbejde. Det er udeluk-

kende delegater tilmeldt MMs landsmøde, 

der har stemmeret til dette valg. 

Disse 8 er udgør tillige koordinations-

udvalget for de respektive arbejdsformer, 

som er ansvarlige for arbejdet mellem 

delegeretmøderne. Personerne vælges som 

leder og viceleder. Koordinationsudvalget er 

ansvarligt for landsmødets afholdelse. 

Såfremt der opstår vakancer mellem to dele-

geretmøder kan styrelsen supplere sig med 

yderligere medlemmer. Styrelsen skal infor-

mere lokalforeningerne om eventuelle æn-

dringer i styrelsens sammensætning. 

 

Forslag:  

§ 13. 

Stk. 2.  

8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen 

vælges for et år ad gangen.  

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Børnearbejde. Det er ude-

lukkende delegater tilmeldt MBs lands-

møde, der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Ungdomsforeninger. Det er ude-

lukkende delegater tilmeldt MUs lands-

møde, der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Spejdere. Det er udelukkende 

delegater tilmeldt MSs landsmøde, der har 

stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Musikarbejde. Det er ude-

lukkende delegater tilmeldt MMs lands-

møde, der har stemmeret til dette valg. 

Disse 8 er udgør tillige koordinations-

udvalget for de respektive arbejdsformer, 

som er ansvarlige for arbejdet mellem dele-

geretmøderne. Personerne vælges som leder 
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og viceleder. Koordinationsudvalget er an-

svarligt for landsmødets afholdelse. 

Såfremt der opstår vakancer mellem to dele-

geretmøder kan styrelsen supplere sig med 

yderligere medlemmer. Styrelsen skal infor-

mere lokalforeningerne om eventuelle æn-

dringer i styrelsens sammensætning. 

 

Begrundelse: 

Styrelsen har diskuteret hvad det er der for-

ventes af et styrelsesmedlem og hvad ar-

bejdsopgaverne er. Og er kommet frem til at 

arbejdet i Styrelsen er af mere fælles karak-

ter end at det er egentlig er at sidde som le-

der af en gruppering.  

Styrelsens arbejde er på denne måde meget 

alsidigt og ikke specifikt rettet mod den 

enkelte arbejdsgren. Derfor behøver det 

nødvendigvis ikke at være lederen eller 

vicelederen for en bestemt arbejdsgren som 

har sæde i styrelsen. Forslaget vil give mu-

lighed for at finde styrelseskandidater i en 

bredere kreds af arbejdsgrenens medlem-

mer, og dermed sprede arbejdsopgaverne på 

flere personer. Det vil stadig være muligt at 

vælge en leder eller viceleder, men man er 

ikke begrænset hertil. 
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Regnskab 2008 

    Budget 2008 

INDTÆGTER    

 DUF   800.000,00 701.962,00 

 Renter   65.000,00 50.569,83 

 § 45-midler   40.000,00 26.209,00 

 Kontingenter   25.000,00 20.825,00 

 Indsamling til mission   15.000,00 16.435,50 

 Lejre og Stævner Note 1 20.000,00 0,00 

 Diverse   0,00 0,20 

 INDTÆGTER I ALT   965.000,00 816.001,53 

        

UDGIFTER    

 Ansatte + medarbejder relat. udg. Note 2 450.000,00 385.954,91 

 Styrelsen og administration Note 3 50.000,00 81.298,35 

 Publikationer Note 4 207.000,00 206.296,19 

 Mission / Støtte til Inderbørn   40.000,00 24.684,75 

 Revision   60.000,00 73.210,41 

 Delegeretmøde + Årskonference   95.000,00 101.706,64 

 Lederweekend   0,00 0,00 

 Bevillinger Note 5 50.000,00 17.000,00 

 TUF  40.000,00 38.700,44 

 Udlandsaktiviteter Note 6 15.000,00 25.575,75 

 Dåbsklub   15.000,00 14.000,00 

 Diverse Note 7 20.000,00 28.266,25 

 UDGIFTER FØR ARBEJDSGRENENE 1.042.000,00 996.693,69 

        

 Til fordeling mellem arbejdsgrenene Note 8 414.000,00 283.927,77 

 UDGIFTER I ALT   1.456.000,00 1.280.621,46 

        

 RESULTAT   -491.000,00 -464.619,93 

 

 

 

Balance 

AKTIVER    

  2007 2008 

 BG Bank, Frederikshavn    

 Foreningskonto nr.: 4780064949   9.664,69 8.672,99 

 BG Invest   1.079.678,76 1.086.912,00 

 Aftale Indlån   1.075.000,00 550.000,00 

 Girokonto 701-4740   4.852,71 97.167,39 
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 Specielt anbragte       

 Præmie obligationer   200,00 200,00 

 Kassebeholdning   0,00 0,00 

 Udlæg   10.000,00 0,00 

 Lån, Vejle (Virkefonden I)   42.066,09 0,00 

 Lån, Farmen (Virkefonden II)   63.370,00 63.370,00 

 Forudbetalinger   0,00 1.224,00 

 Tilgodehavender   5.515,77 15.414,24 

 Inventar   0,00 0,00 

    2.290.348,02 1.822.960,62 

      

PASSIVER    

  2007 2008 

 Egenkapital pr. 1. januar   2.407.791,23 2.161.589,97 

 Årets resultat   -246.201,26 -464.619,93 

        

 Ny Egenkapital pr. 31. December   2.161.589,97 1.696.970,04 

        

 Skyldig, A-skat   5.863,00 2.540,00 

 Skyldig, AM- og SP-bidrag   1.801,00 433,00 

 Skyldig, ATP   886,34 193,10 

        

 Skyldig, diverse   40.294,32 54.694,48 

 Hensat, Revision 2007 & 2009   50.000,00 60.000,00 

 Feriepengeforpligtelse   33.500,00 8.130,00 

        

  2.293.934,63 1.822.960,62 

    

 

Noter 

  Budget 2008 

Note 1 : Lejre og Stævner    

 Lederweekend, KNAS       

 Delegeretmøde       

 Diverse   20.000,00   

 Lejre og Stævner i alt   20.000,00 0,00 

    

Note 2 : Ansatte + medarbejder relat. udg.     

 Uddannelseskonsulent   230.000,00 167.215,09 

 Forretningsfører   70.000,00 71.211,34 

 Materialekonsulent   15.000,00 15.000,00 

 Projektpuljer / tilkøb af konsulent timer   95.000,00 89.120,50 

 Medarbejder relaterede udgifter   40.000,00 43.407,98 

 Ansatte + medarbejder relat. udg. i alt   450.000,00 385.954,91 
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Note 3 : Styrelsen    

 MU   5.000,00 0,00 

 MS   5.000,00 15.289,73 

 MB   5.000,00 1.580,95 

 MM   5.000,00 0,00 

 MBUF, Organisationsudvikling   30.000,00 54.533,64 

 - Sommerkirke planlægning     9.180,33 

 - Oganisationudvikling     713,70 

 Landsråd og administration i alt   50.000,00 81.298,35 

        

Note 4 : Publikationer    

 Himmel & jord   200.000,00 193.552,44 

 DM Guide   5.000,00 7.772,50 

 Årbøger   2.000,00 1.500,00 

 Diverse publikationer, Sommerkirke folder   0,00 3.471,25 

 Publikationer i alt   207.000,00 206.296,19 

        

Note 5 : Bevillinger    Budget 2008 

 Skoleophold, Lægården     6.000,00 

 MU Århus, musikinstrumenter     11.000,00 

Diverse   50.000,00   

 Bevillinger i alt   50.000,00 17.000,00 

        

Note 6 : Udlandsaktiviteter    

 MNUR kontingent (kontingent for 2007 og 2008) 15.000,00 23.169,56 

 MS, WOSM og Europaregion     2.406,19 

 Udlandsaktiviteter i alt   15.000,00 25.575,75 

    

Note 7 : Diverse    

 Forsikringer   15.000,00 13.303,00 

 Kontingenter, DUF, DØF   5.000,00 14.963,25 

 Kursreguleringer       

 Gaver       

 Diverse       

 Diverse i alt   20.000,00 28.266,25 

    

Note 8 : Fordelingen    

 MU  57.000,00 60.228,00 

 MS  129.000,00 177.334,98 

 MB  123.000,00 30.620,79 

 MM  105.000,00 15.744,00 

 Arbejdsgrenene i alt   414.000,00 283.927,77 
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Idrætsefterskolen Lægården 
Generalforsamling fredag den 8. maj 2009 kl.  17.00 

INDKALDELSE 

 
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære 

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

 

Dagsorden 

1. 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 

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: Eivind Triel 
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Bestyrelsens beretning  
 

2008 har været et år med stor udskiftning i 

bestyrelsen. Ved sidste generalforsamling 

blev der valgt tre nye personer ind og be-

styrelsen skulle efterfølgende konstituere sig 

med en ny formand. Det har været et spæn-

dende år med diskussioner om hvordan 

skolen skal drives og udvikles. 

 

Økonomi 

Regnskabet viser et overskud på ca. 

185.000,- kr. Året bærer præg af høj 

indtjening men også af høje udgifter. Vi har 

haft en indtjening på ca. 18,6 mill. kr. sva-

rende til 138,5 årselever. Det er glædeligt at 

skolen fortsat kan holde en høj belægning 

og det ser ud til at vi ender på ca. 144 års-

elever ved udgangen af skoleåret 2008/09. 

Det høje elevtal giver ligeledes en for-

bedring af ”årselever pr. lærerårsværk” på 

ca. 10% (fra 6,9 til 7,6). 

 

Når overskuddet ikke er større skyldes det 

flere faktorer. Den forbedrede økonomi, vi 

har haft siden 2007, har giver os mulighed 

for at gennemføre flere nødvendige renove-

ringer af skolens bygninger, samt indkøb at 

nyt inventar til flere klasselokaler. Desuden 

er alt overarbejde blevet udbetalt, så den nye 

viceforstander ikke skulle overtage timeef-

terslæb fra tidligere. 

 

Bestyrelsen vil i 2009 sætte øget focus på 

budopfølgning. Vi har endnu ikke set ned-

gang som følge af økonomisk afmatning, 

men hvis tilslutningen falder, vil vi gerne 

være på forkant med situationen. 

 

Masterplan 

Bestyrelsen har gennem året diskuteret 

hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre 

skolen. Det primære behov er en ny boldspil 

hal, men også nyt lærerværelse, skolekøk-

ken, forbedrede spisefaciliteter, øget antal 

elevværelser og m.m. er ønskværdig. For at 

skabe en helhed i byggeriet har vi kontaktet 

en arkitekt, som har udarbejdet flere forskel-

lige forslag til en masterplan. Det er nogle 

utrolige spændende forslag, han er kommet 

med, og vi er stadig i gang med at evaluere 

disse. Vi erkender, at gennemførelsen af så-

dan en masterplan vil tage en del år, og at 

det vil ske i etaper. Det er ligeledes bestyrel-

sens klare opfattelse, at vi ikke påbegynder 

de enkelte trin før økonomien og budgettet 

viser at vi kan magte udgiften. 

 

Dagligdagen på skolen 

Dagligdagen er præget af god stemning og 

optimisme. Det høje niveau af idræt og 

gymnastik sætter sig positivt på eleverne. 

Også i lokalområdet er skolens professio-

nelle tilgang til idræt blevet bemærket. Vi 

modtager stor ros når vores hold her i 

foråret er med på diverse opvisninger og 

stævner. Det er helt fantastisk at se hvor 

langt lærerne er i stand til at bringe eleverne 

på et lille års tid. 

 

Skolen og kirken 

Det er dejligt at skolen kan bruges til afhol-

delse af arrangementer. TUF og konfirmand 

weekend er friske pust som vi gerne ser 

mere af. Vi glæder os Sommerkirke 2009 og 

håber at skolen kan være rammen om nogle 

gode dage.    

 

Guds fred 

På bestyrelsens vegne  

Eivind Triel 
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Forstanderens beretning  
 

Udviklingen inden for efterskoleverdenen 

og på IL.              

På trods af forholdsvis klare signaler fra 

politisk side om at man ønsker at 10. Klasse 

skal være for elever, der er  fagligt svage, så 

er der fortsat et stigende antal elever, der 

søger ind i efterskolen også i 10. Kl. Så det 

er stadigvæk meget populært at tage på 

efterskole. Som idrætsefterskole, har vi ind-

til nu haft en væsentlig stigning i antallet af 

ansøgere, der gerne vil gå på skolen. Det ser 

ud til, at vi kan fastholde denne  ændring i 

søgningen til skolen. Vi håber på, at dette 

vil resultere i, at vi fremover kan planlægge 

og disponere langsigtet i vores udvikling af 

skolen.  

 

Elevtallet.                                             

Elevtilgangen har været  voksende gennem 

de senere år. I skoleåret 2005/06, havde vi 

110,5 elever, i 2006/07 blev det til 120,4 

elever,  i 2007/08  havde vi 133 årselever, 

og i 2008/ 09 regner vi med at slutte med ca. 

144 årselever. I regnskabsåret 2008 havde vi 

138,5 årselever.  Vi regner med at starte 

næste skoleår efter ferien med 157 elever, 

som vi også gjorde i indeværende skoleår. 

 

Bygningerne.                                       

Skolens bygninger er vigtige rammer for de 

aktiviteter, som foregår på skolen. Det er 

vigtigt, at vi fortløbende arbejder på at forny 

dem og sørge for, at det i så stort omfang 

som muligt er lyse og venlige lokaler. 

Vi har i det forløbne år indrettet et stort 

elevopholdsrum i det gamle skolekøkken. 

Der er indrettet ekstra værelser, så vi kunne 

starte med 157 elever. Vi har  taget første 

etape af renoveringen af værelser i 76- 

bygningen, og er gået i gang med den anden 

etape ud af 4 etaper. Hele skolen er blevet 

malet udvendig, det skete sidste gang for ca. 

18 år siden. 

Vi arbejder på at kunne bygge en boldspils-

hal  i fuld størrelse, det savner vi meget med 

de mange boldspillere, vi har.  Vi har des-

uden brug for at forny vores undervisnings-

faciliteter, vores lærerværelse og vil inden 

for en kort årrække have brug for at bygge 

nogle elevværelser, da eleverne for øjeblik-

ket bor meget tæt, og vi sandsynligvis bliver 

nødt til at nedlægge nogle elevværelser for 

at få plads til en boldspilshal. 

 

Personalet.    

I august 2008 tiltrådte skolens nye vice-

forstander Inger Kudsk. Til sommer holder 

Terje Hansen efter  32 års virke på skolen, i 

hans sted ansættes Tanja Sørensen og evt. 

endnu en lærer. 

Det er dejligt at se det engagement og den 

vedholdenhed hele personalet  lægger i ar-

bejdet på skolen.   

 

TUF og konfirmander på IL.                 

Vi har igen i år haft weekender, hvor både 

TUF og kirkens konfirmander har været på 

skolen.  Der skal desuden afholdes Sommer-

kirke på skolen i uge og kirkens spejdere 

afholder deres patruljefører træning på sko-

len i efterårsferien. Det er altid en god ople-

velse at have unge fra skolens bagland. Det 

er vigtigt for skolens tilknytning til kirken 

og MBUF, at vi er i jeres bevidsthed. Så vi 

glæder os over, at I viser os opmærksomhed 

og tænker på os.  

 

Fremtiden.   

Det er vanskeligt at sige, hvilken indflydelse 

den nuværende økonomiske situation får på 

søgningen til efterskolerne.  På den ene side 

har folk dårligere råd til at sende deres børn 

af sted, på den anden side er der nu ikke så 

stor efterspørgsel efter 10. Klasses elever, så 

presset for at få dem til at fortsætte i uddan-

nelsessystemet uden at tage 10. Kl. er ikke 

så stort, så vi kan håbe, at der også fremover 

bliver rigtigt mange, der bruger 10. Kl. på 

efterskole til at gøre sig klar til at starte på 

en ansvarlig voksentilværelse. 
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Konkurrencen mellem skolerne vil fortsat 

være meget hård. Mange skoler har investe-

ret i nye og tiltrækkende faciliteter i de se-

neste år. Det er vigtigt, at vi vedvarende 

arbejder på at udbygge skolen, så vi fortsat 

har så gode faciliteter som muligt til at drive 

skole i. Der vil fortsat være en tendens til at 

vælge  efterskole ud fra de faciliteter skolen 

har, der kan understøtte de aktiviteter ele-

verne kommer for at arbejde med. Det er 

selvfølgelig altid 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 ikke nok til at 

tiltrække et tilstrækkeligt antal gode elever, 

så man kan have et sundt miljø at byde de 

elever, som har brug for omgivelsernes støt-

te.  Det er derfor vigtigt, at vi arbejder på 

fortsat at udbygge skolen, så den fortsat kan 

være tidssvarende og attraktiv for kom-

mende elever og forældre. 

Niels Urup Nielsen 

forstander 
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Regnskab 2008 

Indtægter  

Statstilskud 8.389.519 

Skolepenge 9.583.292 

Andre indtægter  667.027 

Indtægter i alt 18.639.838 

  

Udgifter  

Lønomkostninger undervisning 8.068.825 

Andre omkostninger undervisning 1.674.317 

Undervisning i alt 9.743.142 

Lønomkostninger ejendomsdrift 690.700 

Andre omkostninger ejendomsdrift 2.866.789 

Ejendomsdrift i alt 3.557.489 

Lønomkostning kostafdeling 1.215.687 

Andre omkostninger kostafdeling 1.231.250 

Kostafdeling i alt 2.446.937 

Lønomkostning administration 533.856 

Andre omkostninger administration 986.479 

Administration i alt 1.520.335 

Omkostninger vedr. drift i aly 17.267.903 

Resultat før finansielle poster 1.371.935 

Renteindtægter 214.939 

Renteomkostninger m.v. 1.399.868 

Finansielle poster -1.184.929 

Årets resultat  187.006 

  

Aktiver  

Grunde og bygninger 26.553.417 

Inventar og udstyr 1.118.268 

Tilgodehavender m.v. 678.680 

Periodeafgrænsningsposter 382.405 

Værdipapirer 4.753.981 

Likvide beholdninger 2.362.912 

 35.849.663 

Passiver  

Egenkapital 11.503.939 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 18.522.568 

Kortfristet gæld 5.823.156 

 35.849.663 
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Referat fra generalforsamling 

fredag den 8. maj 2009 
 

1. Valg af dirigent, sekretær og 

stemmetæller 

Jørgen Thaarup som dirigent. Christina 

Hansen sekretær. Stemmetællere Bjørn 

Thomsen og Gunhild Mechta.  

 

Knut Bjarne Jørgensen: Giver henstilling 

om, at stille et forslag om, at vedtægterne 

laves om, så man ikke kommer i klemme 

tidsmæssigt i forhold til indkaldelse til 

generalforsamlingen.  

Finn Bræstrup Karlsen: Henstilling om at 

man sender indkaldelsen til pressen i tide.  

 

Det er vedtaget at man fortsætter 

generalforsamlingen på trods af for sen 

indkaldelse. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formandens beretning – der tales om 

udvidelse af skolen. Det er snakket om, at 

man kan få en ny sportshal, så den får de 

krævende mål som lever op til reglerne for 

en rigtig håndbold bane. Stor ros til skolen. 

Glædeligt at skolen bruges af andre end 

skolens elver. Kirken bruger også skolen.  

Christian Alsted: Hvilke planer er der for 

igen at få etableret et gudstjeneste rum på 

skolen?  

Eivind Triel: Der er snakket om behovet for 

at rum, men der er ikke snakket om, 

hvordan det kan etableres. Men spørgsmålet 

tages med til næste bestyrelses møde. 

 

3. Forstanderens beretning 

Vi er en efterskole med 40 år på bagen, men 

kun 4-5 år med idræt. Der er stor udvikling 

på idrætsdelen. 80-110 elever før hen, men 

nu er der ca. 130-140 elever. Ambitionen er 

at vi ikke mister så mange elver de næste 

par år. Ny profil, vi går efter at være en 

”ikke-ryger” skole. Vi arbejder med vores 

elev værelser, så de svarer til tidens krav og 

standarder. Dette ses også på lærerværelset. 

Der hentes nye kræfter ind på lærer fronten. 

 

Fri debat om skolen:  

Knut Bjarne Jørgensen: Hvordan er det 

faglige niveau?     

Michael Schæffer Larsen: Hvornår er der 

elever nok på skolen?   

Forstander Niels Urup Nielsen: I dag 

kommer eleverne fordi de gerne vil gå på 

skolen og ikke for at slippe for deres 

hverdag og problemer der hjemme. Vores 

faglige niveau er betydeligt højere end før 

rent procentmæssigt.  

Eivind Triel: Vi har nået grænse nu, vi kan 

ikke rumme flere elever. 

Hanne Engbjerg: Stort set alle elever kender 

skolens baggrund, så kirkens historie er ikke 

glemt. De ser korset i foredragssalen. Det er 

ikke anonymt, selv om der ikke er et 

kirkerum. Det åndelige er til stede.  

Claus Kofoed Nielsen: Vi har holdt 

barnedåb i foredragssalen. Så der er kirke på 

Lægården. Er der brug for at et kirkerum?  

Christian Alsted: Forståelse for hvordan 

skolen bruges til kirke ting, men der 

mangler lidt synlighed. Der er signalværdi i, 

at man har et kirkerum. Der efterlyses et 

åndeligt rum, hvor der er tid til stilhed og 

bøn.  

Niels Urup Nielsen: Vi har aldrig haft et 

andagts rum, så hvorfor nu?  

Maria Thaarup: Opfordrer til at når vi 

bruger Lægården, til arrangementer, så vil vi 

gerne deltage sammen med eleverne til disse 

arrangementer. Opfordring til mere 

sammenhold mellem kirken og eleverne på 

skolen.  

Poul Larsen: Det er nyt for MBUF’er at 

deltage i Lægårdens generalforsamling. Vi 

skal være bedre til at samarbejde.  

Christina Hansen. Tak for lån. Det er en 

vildt lækker skole med alle de faciliteter 
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man kan ønske, vi nyder at komme på 

Lægården.   

Begge indberetninger er godkendt. 

 

4. Regnskab 

Der er klare regler for revision, det har vi 

ikke noget med at gøre selv.  

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og 

nu også godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ingen forslag. 

 

6. Valg 

Genvalg af Inge-Lise Kofoed Beck og 

Eivind Triel til bestyrelsen.  

Suppleant: Dorte Carlsen er genvalgt. 

 

7. Valg af revisor 

Vi foreslår det nuværende firma. 

 

8. Eventuelt. 

Ingen ting. 

 

 

Jørgen Thaarup 

Dirigent  
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Retningslinier vedrørende personvalg 
 

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

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 & Eurasia Book of Discipline of 

The United Methodist Church 2009". 

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 § 635.  

 

17. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 636. 

 

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 Forslagskomiteen en lægmand, en 

lægkvinde og en ung. De valgte skal være bosiddende i distriktet. Se BoD §668anden præst 

af distriktsforstanderen. Årskonferencen vælger efter forslag fra. 

 

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 §668. 

 

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 Råd  & Biskopskomite 

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

tralkonferencen. Efter Centralkonferencens bestemmelse har Danmark 2 pladser i 

Centralkonferencens Råd & Biskopskomite, 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. 21. Bestyrel-

sesmøder i Centralkonferencens Råd & 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 Råd: 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 Uddannelsesråd 

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

tralkonferencen. 

 

26. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd 

Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen. 

 

27. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

28. 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.   

 

29. 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. 

 

30. Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

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

cen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Råd.  
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31. 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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Mindeord 
 

Biskop Ole E. Borgen 

 

Biskop Ole E. Borgen døde torsdag 24. 

mars 2009 på A-hus, med sine nærmeste 

rundt seg, i en alder av 83 år.   

  

Biskop Ole E. Borgen ble født den 8. 

november 1925 på Lillestrøm. Her vokste 

han opp, og var aktivt engasjert i 

Metodistkirken. Hans opplevelse av kallet 

til heltidstjeneste førte ham i 1956 til USA 

for å studere. I 1963 ble han ordinert som 

eldste i North Carolina, hvor han også 

fungerte som menighetsprest. I 1968 tok han 

doktorgraden ved Drew University, med 

avhandlingen John Wesley on the 

Sacraments. A theological study. 

 

Ole E. Borgens lederegenskaper bidro til at 

han i 1968 ble kalt av biskop Odd Hagen til 

Sverige, der han ble biskopsasasistent og 

pastor. I 1970 ble han ansatt som sekretær 

og leder av kontoret til Metodistkirkens 

Verdensråd i Geneve, inntil han ble valgt 

som biskop for Nord-Europa i september 

samme år. Etter aktiv tjeneste som biskop i 

19 år ble han pensjonert i 1989. I perioden 

1989-1992 underviste han som professor 

ved Asbury Theological Seminary i USA. 

Etter dette dro han og hans kone Marta 

tilbake til fødebyen Lillestrøm, der de 

engasjerte seg aktivt i menigheten. Det var 

et stort tap for ham da Marta døde i 2003.  

  

I internasjonal sammenheng har Ole E. 

Borgen satt sitt tydelige preg både som 

teolog og kirkeleder. Bl.a. var han medlem i 

Metodistkirkens Verdensråds Eksekutiv-

komie og delegat til en rekke av Meto-

distkirkens verdensmøter og til general-

forsamlingen i Kirkenes Verdensråd. Som 

første ikke-amerikaner ble han valgt som 

president i Metodistkirkens Biskopsråd. Han 

har også blitt tildelt en rekke utmerkelser og 

æresbevisninger for sitt engasjement for 

metodistisk historie og teologi.  

  

Gjennom årene bygde han opp en av de 

største private samlinger av John Wesley-

litteratur man kjenner. Denne ga han før sin 

død generøst videre til glede og nytte for 

senere generasjoner, fordelt mellom Oslo og 

Tallinn. 

  

Som biskop i Norden og Baltikum sto Ole 

E. Borgen for et tydelig lederskap og 

forvaltning, kombinert med et ønske om å 

videreføre vekkelsesarven fra John Wesley. 

Han var predikanten med evangelistens 

sinnelag og lengsel.  

  

I 1989 ble Ole Borgen utnevnt som 

æresmedlem av Metodistkirken i Norge.  

  

Biskop Ole E. Borgen vil bli bisatt fra 

Skedsmo kirke torsdag 2. april kl 13.00. 

  

Vi lyser fred over hans gode minne. 

 

For Metodistkirken i Norden og Baltikum 

Øystein Olsen 

biskop 
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Freddy Johansen 

 

Freddy Johansen døde natten til 3. oktober, 

68 år gammel. Han var netop begyndt på en 

kemobehandling og blev pga. efterfølgende 

komplikationer indlagt på Roskilde Sygehus 

dagen forinden. Han sov stille ind omgivet 

af sin nærmeste familie.   

Freddy voksede op i København og blev ud-

lært typograf, inden han fik kaldet til at bli-

ve præst i Metodistkirken. Efter endt stu-

dium på Metodistkirkens Teologiske Semi-

narium, Överås i Göteborg blev han i 1968 

ansat som præst i Silkeborg, Holstebro og 

Lemvig Metodistkirker. Det var kendeteg-

nende for hele Freddy’s tjeneste som præst, 

at evangeliet blev udlevet med sociale kon-

sekvenser. I Silkeborg var han en af ild-

sjælene i opstarten af en klub for de jugosla-

viske gæstearbejdere i byen. Han var også 

en af drivkræfterne i opstarten af u-landsbu-

tikken ”Akwetu”. I 1975 fik han ansættelse i 

Kalundborg og Holbæk Metodistkirker. Og-

så Kalundborg fik sin ”Akwetu” og gennem 

en del år var Freddy skolenævnsformand. 

Freddy arbejdede sideløbende med sin præ-

stetjeneste i mange år som erhvervsvejleder 

i arbejdsformidlingen, i flygtningehjælpen, 

på skiftesporet i København og i Jyderup 

Statsfængsel. I alt blev det til 23 år som 

præst i Kalundborg og 20 i Holbæk, inden 

han i 2006 blev pensioneret. Freddy var al-

tid mand for at sætte ord på sine synspunk-

ter og holdninger. Han rummede både alvor 

og sjov. Gennem alle årene var han en af-

holdt præst i menighederne såvel som i de 

sociale sammenhænge, han kom i.     

Han efterlader sig sin hustru Aino, sine børn 

Hanna og Peter samt deres familier. 

 

Keld Munk 
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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 

Johansen, Freddy 03.10.2009 Roskilde 1968 Pensioneret 68 

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 
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   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

  

Rosendahl, S.S. 28.03.1947 Svendborg 1908 Pensioneret 66 

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 
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1997 Hans Växby Holstebro Mogens Hansen 26. juni 

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 23. juni 

2005 Øystein Olsen Rønne Mogens Hansen 29. juni 

2006 Øystein Olsen Holstebro Mogens Flinck Hansen 28. juni 

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

2008 Øystein Olsen Århus Mogens Flinck Hansen 2. juli 

2009 Christian Alsted København Mogens Hansen/Emilie Just Petersen 7. maj
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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 

  

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 

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 

Thompson, Duncan 16.08.1980 2004 2009 

 

Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  

 

Lokalpræster – indviede: Indviet 

Andersen, Dean 21.02.1962 1991 

Kyeremeh, Joshua 30.01.1949 2000 

Gjessø, Tine 26.10.1968 2008 

Tvilling, Mai-Brit 02.06.1962 2009 

 

Lokaliserede præster (ældste): Lok. 

Owens, Benedicte (Strandby) 01.02.1966 1990 1992 2006 
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Adresser 
 

Biskop: 

Alsted, Christian  

Kontor: Rigensgade 21A, Postboks 2092, 1013 København K. 

 Tlf 70 20 93 90. E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

Privat: Brigadegården 9, 5. th, 2300 København S. Tlf 27 20 46 96. 

 E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

 

Tidligere biskopper: 

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

 Tlf 007 499 242 1774. 

 E-mail: bishop@umc-eurasia.ru 

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

 Mobiltlf 48 18 89 31. E-mail: oeol@online.no 

 

Præster : 

Andersen, Dean, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. 

 E-mail: dean.andersen@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 

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

 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  

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 
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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. 

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

E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk 

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

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

 

Præsteenker : 

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

 E-mail: lbjerno@webspeed.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 

MBUR = formand for børne- og ungdomsarbejdet 

MB =  leder af børnearbejdet 

MS = leder af spejderarbejdet 

MU = leder af ungdomsarbejdet 

MM = leder af musikarbejdet 

 

 

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. 

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

  E-mail: info@grandelag.dk 

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

  E-mail: info@grandelag.dk 

 

 

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. 
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  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: Svend Aa. Sørensen, Albækvej 1, 9900 Frederikshavn. Tlf. 98 47 36 18. 

  E-mail: sas@mail.dk 

MKv: Vakant. (kontakt Keld Munk) 

Mission: Elsebeth Rasmussen, Fælledvej 75, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 54 34. 

  E-mail: E-mail: pillerik@webspeed.dk 

MBUR: Vakant. 

MB: Gitte Beermann, Frejasvej 11, 9900 Frederikshavn. Tlf. 98 43 14 50. 

  E-mail:  beermannclausen@mail.dk          

 

 

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: niels.urup.nielsen@skolekom.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: niels.urup.nielsen@skolekom.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: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06. 

   Fax 33 12 96 04. Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

 Mark Lewis, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

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

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

  E-mail: mai-brit.tvilling@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. 
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  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 

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 

MU: Ebenezer K. Gand., Hammeren 33, 3, -219, Høje Taastrup, 2630 Taastrup. 

Tlf 31 88 02 24. 

 

 

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 
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MKa: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59. 

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@munkholding.dk 

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

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

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 

MB: Bina Krøjgaard, Snorresvej 61 st tv, 5210 Odense NV. Tlf 30 55 88 12. 

  E-mail: bina@webspeed.dk   

MS: Anne Grethe Christensen, Skibhusvej 61 A, 3. tv, 5000 Odense C. Tlf 41 10 45 55. 

  E-mail: ag1983@gmail.com   

MM: Karen Brogaard, Heliosvænget 159 B, 5250 Odense SV. Tlf. 60 10 48 06. 

  E-mail: kbrogaard@hotmail.com   

  

 

Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.  

Præst: Dean Andersen, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. 

 E-mail: roenne@metodistkirken.dk 

Musik: Ninna Mortensen, Klampegårdsvej 4, 3700 Rønne. Tlf 61 60 75 18. 

  E-mail: rasnin@mortensen.mail.dk 

Lprd: Jørn Bech, Baneparken 8, Nylars, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 29 48. 

  E-mail: bechbornholm@privat.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. 
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  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

MKv: Menighedsrådet. 

Mission: Lis Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41. 

  E-mail: lispoul@dlgpost.dk  

 Lizzie Bech, Baneparken 8, Nylars, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 29 48. 

  E-mail: bechbornholm@privat.dk 

MBUR: Poul Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41. 

  E-mail: lispoul@dlgpost.dk  

MB: Poul Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41. 

  E-mail: lispoul@dlgpost.dk  

MS: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. 

  E-mail: fbm@pedersen.mail.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 

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, Regstrupparken 43, 4420 Regstrup. Tlf 59 44 68 93.  

  Mobiltlf 61 14 39 42. E-mail: michael.schaffer@mrservice.dk 

 

 

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, Oddervej 98, 8270 Højbjerg. Tlf 50 99 67 70. 

  E-mail: benedicte@marqversen.net 

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  

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

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

 Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84. 



 
 155 

 Kirsten Nygaard, Hegnsvej 22, 9970 Strandby.  

  E-mail: sorenkir@post1.dknet.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. 

 Peter Uth, Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.  

  E-mail: peterogmalika@hotmail.com 

 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: Knud Kreilgaard, Tranevej 11, 9970 Strandby. 

  E-mail: kreilgaard@webspeed.dk 

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. 

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 

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

 E-mail: vejle@metodistkirken.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 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/
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 Christina Thaarup, Gærdevej 1, 9970 Strandby. Tlf 27 21 16 90. 

  E-mail: christinathaarup@hotmail.com 

ML: Christina Sørensen, Helgenæsgade 11, 3. 8000 Århus C. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: cha85@tiscali.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 

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

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

MB: Marie Moesgaard, Brendstrupvej 62, 8200 Århus N. Tlf 22 16 68 67.  

 E-mail: moesgaard.marie@gmail.com 

MS: Jette Barkholt, Majsmarken 80, 8520 Lystrup. Tlf 86 74 28 27.  

 E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk 

MU: Christina Sørensen, Helgenæsgade 11, 3. 8000 Århus C. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: cha85@tiscali.dk 

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

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

 

 

 



 
 157 

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 

 

 

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. 

 

 

MARBÆK 15, Øen 64, 6710 Esbjerg V. 

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

 E-mail: info@grandelag.dk 

 

 

SOLBORGEN, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. 

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 
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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 00372 9 66 88 497.  

 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 

 www.metodistikirkko.fi 

Distriktsforstander: 

Timo Virtanen, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland.  

 Tlf 00358 40 543 3643. 

 E-mail: timo.virtanen@metodistikirkko.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 50 330 4360. 

 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. Tlf  00371 65 26 743. 

 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: ds@lithuaniaumc.org 

 www.jmb.lt, www.lithuaniaumc.org 

Distriktsforstander: 

John Campbell, Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 37 323 588.  

 E-mail: ds@lithuaniaumc.org 

 

 

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 00 47 41 33 89 99.  

 E-mail: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no 

Øyvind Helliesen, Alperoseveien 5, N-4022 Stavanger, Norge. 

 Tlf 0047 51 31 73 62, Mobil: 0047 40 40 15 15 

 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, Burs, Ammunde, S-623-49 Stånga, Sverige. Tlf 0046 49 82 19 544. 

 E-mail: bimbi.ollberg@metodistkyrkan.se 

Åke Svensson, Karby, Roma, S622 54 Romakloster, Sverige. 

 Tlf: 0046 498 506 10 

 E-mail: ake.svensson@metodistkyrkan.se 

 

 

 

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 
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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 

2009 og 2010 er den høje takst kr. 3,56 og 

den lave takst kr. 1,90 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 264.100 kr. pr. 

arvelader (2009 & 2010). 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 2009 
 

Juli 

5. - 12.  Spejderlejr på Bornholm. 

25. - 1/8 Sommerkirke.dk på Lægården, Holstebro 

 

August 

1. - 8.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

21. - 22. MS: Seniorweekend. 

 

September 

2. - 6. School of Congregational Development i Oslo. 

4. - 6. TUF-weekend på Lægården, Holstebro. 

18. - 19.  Metodistkirkens Landsledelse i København. 

26. Missionsdag i Århus. 

 

Oktober 

2. - 4. MM Copenhagen Gospel Festival. 

9. - 15.  MS Patruljeførertræning. 

30. - 31.  Willow Creek Leader Summit i København. 

 

November 

 Kollekt til præsteuddannelsen. 

28. - 29. MS Seniornatløb 

 

December 

24. Juleaftenskollekt til mikrolån 

28. - 1/1 MU Nytårslejr 
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Konferencekalender 1. halvår 2010 
 

Januar 

Evangelisk Alliance. 

29. - 30. Metodistkirkens Landsledelse i Århus. 

 

Februar 

   Kollekt til aflønning af præster i Letland. (Rådet for Verdensmission) 

 

Marts 

5. Kvindernes Internationale Bededag. 

6. - 7. MM Young Copenhagen Gospel Festival. 

 TUF 

 Knas. 

 

April 

16. - 17. Metodistkirkens Landsledelse i København. 

 

Maj 

   Missionskollekt til Mikrolån. 

13. - 16. Danske Kirkedage i Viborg. 

21. - 24. Metodistkirkens Landsmøde på Lægården, Holstebro. 

 

Juni 

 

Juli 

10. – 16. Børnelejr ved Middelfart. 

31. – 7/8 Sommerhøjskole.  
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Forkortelser 
 

AL:  Alkoholpolitisk Landsråd 

B&U:  Børn og Unge 

BMK:  Børne Medarbejder Konference 

BoD:  Book of Disciplin 

CC:  Centralkonferencen 

CEC:  Conference of European 

 Churches 

CGF:  Copenhagen Gospel Festival 

 (MM) 

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 

EMYC: Metodistkirkens Europæiske 

 Ungdomsråd 

GBCS:  General Board of Church and 

 Society 

GBHEM: General Board of Higher 

 Education & Ministry 

GC:  Generalkonferencen 

GCAF:  General Council of Finance and 

 Administration 

H&J:  Himmel & Jord 

IL:  Idrætsefterskolen Lægården 

KIT:  Kirkernes Integrations Tjeneste 

LL:  Landsledelsen (Kirkens) 

LPK:  Landspatruljekonkurrence (MS) 

MB:  Metodistkirkens Børnearbejde 

MBUF:  Metodistkirkens Børne- og 

 UngdomsForbund 

MBUR:  Metodistkirkens Børne- og 

 Ungdomsråd (lokalt) 

MK:  Metodistkirkens Kvindeforbund 

ML:  Metodistkirkens Landsledelse 

MM:  Metodistkirkens Musikarbejde 

MNYC: Metodistkirkens Nordiske 

 Ungdomsråd 

MS:  Metodistkirkens Spejdere 

MSA:  Metodistkirkens Sociale Arbejde 

MU:  Metodistkirkens 

 Ungdomsarbejde 

NEBoD: Northern Europe Book of 

 Disciplin 

NEEBoD: Northern Europe & Eurasia 

 Book of Discipline of The 

 United Methodist Church 

NKT:  Netværk for kristen tænkning 

PBKKK: ProfessionsBachelor i 

 Kristendom, Kultur og 

 Kommunikation 

PFT:  PatruljeFørerTræning (MS) 

ROT:  Rådet for Ordineret Tjeneste 

SALT: Skandinavisk Akademi for 

 Lederskab og Teologi 

SOCD:  School Of Congregational 

 Development 

THS: Teologiska Högskolan, 

 Stockholm (Teologisk Højskole, 

Stockholm) 

TUF:  Tro Udvikling Fællesskab 

 (weekend for tidligere 

 konfirmander) 

UMC:  United Methodist Church 

UMTSE:  United Methodist Theological 

 Seminaries Europe  

YCGF:  Young Copenhagen Gospel 

 Festival (MM) 

ÅK:  Årskonference 

. 
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