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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: 

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

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

fra ca. 15. september 2010: 

Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.  

E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

 

Konferencelægleder: 

Vakant 

 

Hovedkasserer: 

Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 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: Jørgen Thaarup (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

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

  Fra ca. 15. september 2010: 

  Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.  

  E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

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

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

Øvrige valgte: 

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

  E-mail: ove.Sørensen@metodistkirken.dk 

Hanne Engbjerg (2), Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

 E-mail: engbjerg@post8.tele.dk 

Bettina Pedersen (2) (sekretær), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.  

 E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

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

 E-mail: rughaven@email.dk 

Mai-Brit Tvilling (2), Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74.  

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

Mogens Flinck Hansen (1), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

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

Mark Lewis (1), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. 

  E-mail: mark.lewis@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.   

  E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk  

Evangelisationssekretær: vakant.  

Konferencelægleder: vakant.  

Suppleanter: (1):  

Præst: vakant, Lægperson, Karen Brogaard. 

 
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 440 

Se tillige The Northern Europe & Eurasia Book of Discipline of The United Methodist Church 2009. 
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2. * Metodistkirkens Verdensmission  (4)  

Missionssekretær: vakant. 

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

   E-mail: mission@metodistkirken.dk 

Næstformand: vakant.  

Valgt af årskonferencen:  

Michael Schæffer Larsen (2), Regstrupparken 43, 4420 Regstrup. Tlf 59 44 68 93.  

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

Beatrice Wittlinger (2), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 

Elizh Hansen  (1), Holmehusvej 3,  5000  Odense C. Tlf 66 11 55 36. 

  E-mail: elizh@galnet.dk  

Vakant plads. 

Suppleant (4): Thomas Grandelag (2), 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. Tlf 65 91 95 00. 

  Mobiltlf 22 95 23 52. E-mail: kjeldmogensen@privat.dk 

  Giro: 1 19 02 61.  

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 

 
Se 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 28 26 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: Lone Havskov Jensen, Birkevænget 3, 4600 Køge. Mobiltlf 31 27 16 36. 

  E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-vicelandsleder: Louise Aaen, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.  

  E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

  Fra ca. 15. september 2010: 

  Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. E-mail: 

louise.aaen@metodistkirken.dk 

MS-landschef: Ole Marqversen, Oddervej 98, 8270 Højbjerg. Tlf 86 92 60 87.  

  Mobiltlf 26 22 60 87. E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: Anne Grethe Christensen, Skibhusvej 61a, 3. tv., 5000 Odense C. 

  Mobiltlf 41 10 45 55. E-mail: ag1983@gmail.com  

MU-landsleder: Mathias Alsted Flinck, Amagerbrogade 268, lejl. 402, 2300 København S.  

 Tlf 60 22 64 96. E-mail: mu@metodistkirken.dk 

MU-vicelandsleder: Signe Steensen, Æblehaven 1, 6040 Egtved. Tlf 22 47 33 96.  

 E-mail: steensen_signe@hotmail.com 

MM-leder: Sara Alsted Flinck, Borgmester Christiansensgade 45 1. th,  

 2450 København SV. Tlf 26 64 62 60. E-mail: gospel@metodistkirken.dk 

mailto:knutb@stofanet.dk
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MM-viceleder: Maria Thaarup, Rigensgade 21, 2. v. 208, 1316 København K. 

 Tlf 22 80 10 02. E-mail: mariaharetproblem@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) 

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

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

Andreas Kjeldsen (1) næstformand, Rikkesminde Allé 19, 5250 Odense SV.  

  Tlf 65 91 40 83. Mobiltlf 40 41 40 83. E-mail: a.kjeldsen@stofanet.dk 

Karen Ærenlund Brogaard (1) sekretær, Heliosvænget 159B, 5250 Odense SV.  

  Tlf 66 13 48 06. E-mail: kbrogaard@hotmail.com 

Mogens Hougesen (2), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 30 52 69 06. 

  E-mail: moghou@c.dk 

Kasserer: Mogens Hougesen, Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 30 52 69 06. 

  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/kontakt/kurer-forlaget 

 

 

6.  Redaktører  

"Himmel & Jord" 

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

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

Carsten Morsbøl (ansvarshavende redaktør), Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 29 82 92 42. 

  E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk 

"Dagens Ord" 

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

  E-mail: dagensord@metodistkirken.dk 

 

 

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 

mailto:a.kjeldsen@mail1.stofanet.dk
mailto:kbrogaard@hotmail.com
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Helene Busted Mølgaard (4), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K.  

Tlf 23 67 38 10. E-mail: cm_hb@hotmail.com 

Christian Mølgaard (2), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K. tlf 23 67 38 10. 

  E-mail: cm_hb@hotmail.com 

Gunhild Mechta (2), Musvågevej 4, 1. tv., 2400 København V, tlf. 44 68 03 39. 

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

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

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 (4). 

 
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):  

Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

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

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

Mellemkirkeligt Arbejdsforum:  

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

Danmarks Økumeniske Kvindekomité (4):  

Anni Pedersen (2), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

  E-mail: anniogvagn@vip.cybercity.dk  

Evangelisk Alliance (1):  

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

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):  

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

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen (1). 
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9. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

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

  E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Ingrid Dupont Andersen (3), Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.  

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

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

  E-mail: nils@marqversen.dk 

Anders Kyst (2), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anky@noh.regionh.dk 

Per Højmark (1), Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16. E-mail: per.hojmark@gefiber.dk 

Michael Nielsen (1), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

  E-mail: pmn@fuga.nu  

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. 

Under ombygning. 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, Mobiltlf 40 87 08 08. E-mail: ls@betaniahjemmet.dk  

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 29 46 83 75. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Forretningsfører: Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 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 29 46 83 75. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Bestyrelse: 

Formand: Bjarne Tønnesen (2), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36. 

 E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Alland Holm (3), Hylleholtvej 12, 4654 Faxe Ladeplads. Tlf 43 73 18 43. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.dk  

Marianne Depner (3), 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 (3), Præstebakken 51, 2830 Virum, tlf 45 85 16 86.  

 E-mail: atr@dk.ibm.com 

Frank Kronborg Christensen (1) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

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

Michael Nielsen (1), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn@fuga.nu 

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 29 46 83 75. 

  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 29 46 83 75. 

  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 (2), Frejasvej 222, Nørlem, 7620 Lemvig. Tlf 86 61 31 50. 

  E-mail: eivind@triel.net 

Claus Kofoed Nielsen (4), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

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

Helge Munk (3), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

 E-mail: hm@munkholding.dk 

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

 E-mail: erik.brogaard@live.dk  

Inge-Lise Kofoed Beck (2), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47. 

  E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk 
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Suppleant (1): Dorte Carlsen. 

Valgt af Holstebro Byråd: Rene Thiesen. 

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

 

 

14. * Willeruplund, Odense  (2) 

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:  

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

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

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

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

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

  E-mail: hm@munkholding.dk  

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:  

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

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk  

Anders Flinck (2), 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. 
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16. * Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

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

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

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

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

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

Mark Lewis (næstformand), 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  

 Fra ca. 15. september 2010: 

  Karlsvej 10, 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 29 46 83 75. 

  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, Birkevænget 3, 4600 Køge. 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  

 Fra ca. 15. september 2010: 

  Karlsvej 1, 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 
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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 

 

 

20. * Forslagskomité  (4)  

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

  E-mail: peterogmalika@hotmail.com 

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

 E-mail: rughaven@email.dk 

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

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

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

 E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Louise Hjort Boelsmand (1),  Damstræde 70, st., 9220 Aalborg Øst. 

  Tlf 31 41 80 03. E-mail: louisehjortboelsmand@gmail.com 

Charlotte Thaarup (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 21 38 00 71. 

 E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk 

 Fra ca. 15. september 2010: 

  Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 21 38 00 71. 

  E-mail: charlotte.thaarup@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 (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 (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Jørgen Thaarup (3), Finn Bræstrup Karlsen (3). 

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

§ 549 - 550. 

 

 

22.  Medlem af Styrelsen for Foreningen Överås (2) 

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

  E-mail: overas@metodistkyrkan.se 

  www.metodistkyrkan.se/overas 

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

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

 
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. Mobiltlf 24 23 10 98. 

  E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk  

  Fra ca. 15. september 2010 : 

  Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. 

  E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: lu@umc-ne.org 

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 

  Fra ca. 15. september 2010 : 

  Karlsvej 1, 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, Birkevænget 3, 4600 Køge. Mobiltlf 20 72 16 36.  

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

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

  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, Finn Uth, 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 

 

 



 
 17 

28.  Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd  

Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 29 46 83 75. 

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

 

 

29.  Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 

Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 29 46 83 75. 

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 
 

Fredag den 21. maj 

14.00 Præsternes session. 

18.00 Aftensmad. 

19.00 Gymnastikopvisning v. Lægården. 

20.00 Åbningsgudstjeneste v. Christina 

Sørensen, Christina Thaarup og 

Peter Uth. 

MBUF’s offergave indsamles.  

21.30 Aftenkaffe. 

22.00 Aftentilbud. 

 

Lørdag den 22. maj 

07.30 Morgenmad. 

08.30 Morgensamling v. Dean Andersen. 

09.15 Forhandlinger – Indledning, 

præsentation af valg. 

10.30 Pause. 

11.00 Lægårdens generalforsamling. 

12.30 Frokost. 

14.00 Forhandlinger – Vision,  

MBUF’s Organisationsudviklings-

projekt. 

15.30 Forhandlinger – Vision, 

Fælles visionsoplæg. 

16.00 Forhandlinger – Vision, 

Café-seminar. 

18.00 Aftensmad. 

19.30 Forhandlinger – Vision, 

Plenum, behandling af eventuelle 

forslag. 

21.30 Aftenkaffe. 

22.00 Aftentilbud. 

 

Pinsedag den 23. maj 

07.30 Morgenmad. 

09.00 Pinsegudstjeneste herunder 

højtidssession v. Keld Munk. 

Prædikant: Ove Sørensen. 

Kirkens offergave indsamles. 

10.30 Pause. 

11.00 Forhandlinger – Ledelsens og 

MBUF’s beretninger og 

regnskaber.  

12.30 Frokost. 

14.00 Forhandlinger – fortsat. 

15.30 Pause. 

16.00 Forhandlinger – Sociale 

institutioner, øvrige rapporter. 

17.00 Forhandlinger – Opdelt pr. 

arbejdsgren efter behov. 

18.30 Aftensmad. 

20.00 Aftenprogram. 

21.30 Aftenkaffe. 

22.00 Aftentilbud. 

 

2. Pinsedag den 24. maj 

07.30 Morgenmad. 

08.30 Forhandlinger – Valgresultater og 

Missionsrådet. 

10.00 Pause. 

10.30 Forhandlinger –Afslutning. 

11.30 Frokost. 

12.30 Afslutningsgudstjeneste v. MBUF. 

Prædikant Biskop Christian Alsted. 
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Dagsorden - Årskonferencen 
 
Nedenstående er Årskonferencens officielle dagsorden. Den bliver ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter vil bliver behandlet. 

 

A. Konstituering 

1. Indledning 

2. Navneopråb .............................................................................................  203 

3. Organisering af konferencens arbejde 

4. Hilsner 

5. Eventuelt 

 

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

1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) ..............................  419 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

2. Statistikken ..............................................................................................  1287 

3. Rådet for Ordineret Tjeneste ...................................................................  519 

4. Metodistkirkens Verdensmission ............................................................  523 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund ........................................  586 

           (Regnskab skal modtages) 

 6. Metodistkirkens Råd for Folkesundhed ..................................................  701 

           (Regnskab skal godkendes) 

7. Kurér-Forlaget.........................................................................................  719 

           (Regnskab skal godkendes) 

8. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek ..............................  747 

9. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg ..........................  749 

10. Centralkonferencens Råd og Biskopskomite ..........................................  763 

           (Regnskaber skal modtages) 

11. Foreningen Överås ..................................................................................  853 

           (Regnskab skal modtages) 

 

C. De sociale institutioner. 

 Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter. 

1. Betaniaforeningen i Danmark  ................................................................  870 

           (Regnskab skal modtages) 

2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond .................................................  908 

           (Regnskab skal godkendes) 

3. Ældreboligerne Marielund  .....................................................................  919 

           (Regnskab skal modtages) 

4. Metodistkirkens Sociale Arbejde ............................................................  928 

           (Regnskab skal godkendes) 

5. Forårsblomsten  .......................................................................................  959 

           (Regnskab skal godkendes) 

6. Willeruplund  ..........................................................................................  974 

           (Regnskab skal godkendes) 
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D. Forslag 

 

E. Valg og nomineringer 

1. Forslagskomite 

2. Valg af bestyrelser og udvalg .................................................................  1055 

 

F. Orientering 

1. Lægården ................................................................................................  984 

 

G. Præste-, Højtids- og Afslutningssession 

1. Præstesession 

2. Præsentationer og tak 

3. Konferencens årsrapportering 

4. Hvor skal næste konference holdes? 

5. Eventuelt (skal anmeldes til sekretariatet i løbet af lørdagen) 

6. Afslutning 
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Dagsorden – MBUF Delegeretmøde 
 

Nedenstående er Delegeretmødets officielle dagsorden. Den bliver ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter vil bliver behandlet. 

 
1. Navneopråb og konstituering, – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

 

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 2011 

f) Spejderråd. 

g) Forslagskomite 

 

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

 

10. Eventuelt. 



 
 22 

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 

 

Session Lørdag den 22/5 kl. 9.15 – 10.30 

ÅK A1 Indledning  

    

  Konstituering  

  Gennemgang af forhandlingerne for ÅK/DM  

ÅK A2 Navneopråb 203 

DM 1 Navneopråb 203 

ÅK A3 Organisering af årskonferencens arbejde  

DM 1 Konstituering – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

 

DM 2 Optagelse af nye grupper  

ÅK A4 Hilsner  

ÅK A5 Eventuelt  

    

  Statistik  

ÅK B2 Statistikken 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

1287 

DM 4 Statistikken 

(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

700 

    

  Præsentation af forslag til personvalg fra forslagskomiteerne  

ÅK E1 Årskonferencen forslagskomite  

ÅK E2 Årskonferencens øvrige valg  

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 2011 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 

 

  Øvrige forslag kan afleveres til sekretariatet inden lørdag kl. 21.00 

med bekræftelse på, at personen er villig til valg. 
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Session Søndag den 23/5 kl. 11.00 – 12.30 

  Udlevering af stemmesedler og instruktion i valghandling   

ÅK E1 Årskonferencen forslagskomite  

ÅK E2 Årskonferencens øvrige valg  

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 2011 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 

 

    

  Ledelsens og MBUF’s beretninger  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

419 

DM 3 Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

(Arbejdsplaner skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

586 

DM 4 Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

(Regnskab og budget skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

677 

DM 5 Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse 

iligninger. 

 

ÅK B5 (Beretning skal modtages af Årskonferencen)  

 

Session Søndag den 23/5 kl. 14.00 – 15.30 

  Ledelsens og MBUF’s beretninger (fortsat)  

    

  Indsamling af stemmesedler  

ÅK E1 Årskonferencen forslagskomite  

ÅK E2 Årskonferencens øvrige valg  

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 2011 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 
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Session Søndag den 23/5 kl. 16.00 – 17.00 

  Det sociale arbejde  

ÅK B6 Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

701 

ÅK C1 Betaniaforeningen i Danmark 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

870 

ÅK C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

908 

ÅK C3 Ældreboligerne Marielund 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen 

919 

ÅK C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

928 

ÅK C5 Forårsblomsten 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

959 

ÅK C6 Willeruplund 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

974 

    

  Øvrige beretninger  

ÅK B9 Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 749 

ÅK B10 Centralkonferencens Råd og Biskopskomite 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

763 

ÅK B11 Foreningen Överås 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

853 

ÅK B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

519 

ÅK B7 Kurér-Forlaget 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

719 

ÅK B8 Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek 

(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

747 

    

 



 
 25 

Session Mandag den 24/5 kl. 8.30 – 10.00 

  Præsentation af valg og eventuelt suppleringsvalg  

ÅK E1 Årskonferencen forslagskomite  

ÅK E2 Årskonferencens øvrige valg  

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 2011 

f)  Spejderråd 

g)  Forslagskomite 

 

    

  Missionsrådets beretning  

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

523 

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 

(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

542 

 

Session Mandag den 24/5 kl. 10.30 – 11.30 

  Øvrige forslag  

ÅK D Forslag til årskonferencen  

DM 6 Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til 

fællesarrangementer og -indsamlinger. 

 

    

  Andre forretninger  

ÅK G1 Orientering fra præstesessionen  

ÅK G2 Præsentationer og tak  

ÅK G3 Konferencens årsrapportering  

ÅK G4 Hvor skal næste konference holdes?  

DM 9   

ÅK G5 Eventuelt  

DM 10   

    

ÅK G6 Afslutning  

  Evaluering af fælles konference  
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Referat af forhandlinger 

Session lørdag den 22. maj 2010 kl. 9.15-10.30. 

 

ÅK-xx henviser til Årskonferencens 

dagsorden. 

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. 

 

ÅK-A2 Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Årskonferencens leder: Biskop Christian 

Alsted. 

Præster: Eigil Carlsen, Poul Rasmussen, 

Knut Bjarne Jørgensen, Finn Uth, Charlotte 

Thaarup, Jørgen Thaarup, Keld Munk, Mark 

Lewis, Ove Sørensen, Ole Birch, Carsten 

Morsbøl, Lars Ulrik Jensen, Joshua Kyere-

meh, Duncan Thompson, Dean Andersen, 

Mai-Brit Tvilling, Louise Aaen. 

Menighedernes repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Henning Clausen, Anni Pedersen. Holste-

bro: Inge-Lise Kofoed Beck. København: 

Gunhild Mechta, Rasmus Holm, Emilie Just 

Petersen. Odense: Karen Brogaard, Jette 

Flinck. Rønne: Poul Larsen. Solrød: Jon 

Frydensbjerg. Strandby: Susanne Thaarup, 

Lars Henning Clausen, Jan Hjortshøj. Vejle: 

Lilian Larsen. Århus: Rigmor Laulund, 

Christina Sørensen. 

Landsledelsen: Henning Bjerno, Hanne 

Engbjerg, Finn Bræstrup Karlsen, Bettina 

Pedersen, Bente Skov, Mogens Flinck 

Hansen. 

MBUF-formand: Henrik Carlsen. 

Ungdomsrepræsentanter: Rasmus Hastrup, 

Anne Thaarup, Maria Thaarup. 

Medlemmer uden stemmeret: 

MB (Metodistkirkens Børnearbejde)-leder: 

Lone Havskov Jensen. 

MS (Metodistkirkens Spejdere)-leder: Lou-

ise Hjort Boelsmand. 

MU (Metodistkirkens Ungdomsarbejde)-

leder: Mathias Alsted Flinck. 

Betaniaforeningens formand: Ove Søren-

sen. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

 

Ikke til stede: 

Præster: Lilly Thomsen, Ejler Busch An-

dersen, Claus Kofoed Nielsen, Karen Anette 

Nielsen, Thomas Risager, Anne Thompson, 

Tine Gjessø. 

Menighedernes repræsentanter: Køben-

havn, International menighed, Løkken. 

Ungdomsrepræsentant: Andreas Morsbøl, 

MM (Metodistkirkens Musikarbejde)-leder: 

Anne Kaehne. 

 

DM-1 Navneopråb 

MBUF-styrelsen: Henrik Carlsen, Emilie 

Just Petersen, Lone Havskov Jensen, Louise 

Hjort Boelsmand, Mathias Alsted Flinck, 

Sara Alsted Flinck. 

MB-repræsentanter: Rønne: Poul Larsen, 

Jane Andersen. Solrød: Lone Havskov 

Jensen. Strandby: Lise Hjørne, Marianne 

Pedersen, Emma Thaarup, Charlotte 

Thaarup, Peer Thaarup. 

MM-repræsentanter: København: Maria 

Thaarup. Odense: Karen Brogaard, Thomas 

Vedste Aagaard. Rønne: Ninna Langstrup 

Mortensen. Strandby: Carsten Morsbøl, 

Thomas Thaarup. Vejle: Mette Munk. 

Århus: Ove Sørensen. 

MS-repræsentanter: København: Emilie 

Just Petersen, Rasmus Hastrup, Simon 

Munk, Signe Just Petersen. Odense: Anne 

Grethe Christensen, Celina Digebjerg. 

Rønne: Bettina Pedersen, Peter Mikkelsen 

Jensen. Strandby: Malika Lynggaard Uth. 

Amalie Clausen, Sandra Erlandsen, 

Christina Hansen, Sophie Kofod, Kathrine 
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Larsen, Claus Pedersen, Anna Thaarup. 

Århus: Ole Marqversen. 

MU-repræsentanter: Esbjerg: Emma 

Hedegaard Haldan. Strandby: Jeppe Hjørne, 

Louise Aaen. Århus: Christina Sørensen, 

Christina Thaarup. 

 

Ikke til stede: 

MBUF-styrelsen: Anne Kaehne.  

Grupper: Esbjerg MS, Frederikshavn MB, 

København MB, Vejle MB, Århus MB.  

 

ÅK-A3 Organisering af årskonferencens 

arbejde  

Hjælpesekretær: Christina Hansen.  

Stemmetællere: Rasmus Hastrup, Poul 

Larsen, Ove Sørensen.  

Justeringspersoner: Henrik Carlsen, Carsten 

Morsbøl. 

 

DM-1 Konstituering 

Dirigent: Christian Alsted. 

Sekretær: Christina Hansen.  

Stemmetællere: Emma Hedegaard Haldan, 

Maria Thaarup, Malika Lynggaard Uth.  

Justeringsudvalg: Henrik Carlsen, Carsten 

Morsbøl. 

 

DM-2 Optagelse af nye grupper i MBUF 

Der var ingen, der havde søgt om optagelse. 

 

ÅK-A4 Hilsner 

Keld Munk oplæste en hilsen fra Letland. 

Der sendes en hilsen til Lilly Thomsen og til 

årskonferencen i Letland. 

 

ÅK-A5 Eventuelt 

Der var tilslutning til at følge den fælles 

dagsorden for Årskonferencen og MBUF’s 

delegeretmødet, som den var fremlagt i 

Landsmødeguiden. 

 

ÅK-B2 Statistik for Metodistkirken i 

Danmark 

Statistikken blev præsenteret af Bjørn 

Thomsen. Der er knæk i kurven. Der er flere 

døbte medlemmer end førhen og der er flere 

bekendende medlemmer end før. Det 

betyder at der bliver flere metodister i 

Danmark. Den internationale menighed 

stiger med næsten 30 %. Frederikshavn 

stiger med 10 %. Der er fald i besøgende til 

gudstjenesterne og smågrupperne. 

Der var et ønske om at slides fra statistikken 

blev sendt ud til menighederne. Det blev 

oplyst, at den vil blive lagt på kirkens hjem-

meside. 

Statistikken blev godkendt.  

Tak for godt arbejde til Bjørn Thomsen. 

 

DM-4 Statistik for MBUF: 

Henrik Carlsen oplyste, at der er lavet et 

stort stykke arbejde med stati¬stik-ken. Han 

opfordrede til at være opmærksom på nye 

medlemmer, da medlemslisterne ligger til 

grund for vores tipsmidler. Alle der har 

været involveret i kirkens arbejde i løbet af 

et år, bør man tælle med i statistikken. Husk 

derfor at indmelde alle, der deltager i selv 

de mindste arrangementer rundt omkring i 

byerne.  

Der blev spurgt om der ikke er en 

undergrænse for kontingent?  Det blev 

oplyst, at den er kr. 75,-. 

Det blev oplyst, at der er en fejl i 

sammentællingen og at der skal stå 2 nye 

medlemmer til Århus MS. 

Statistikken blev godkendt.  

 

Præsentation af forslag til personvalg 

De nuværende forslag fra de respektive 

forslagskomiteer blev præsenteret. Det vil 

være muligt at fremkomme med 

bænkeforslag ved at kontakte sekretariatet 

frem til lørdag den 22. maj kl. 21.00. 

 

DM-7 Forslag til vedtægtsændringer 

Ændringsforslag 1 blev præsenteret og 

afstemningen foretages sammen med 

personvalg.
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Session lørdag den 22. maj 2010 kl. 14.00-21.30. 

 

Den resterende del af lørdagen blev brugt til 

Visionsdrøftelser. Som det første blev 

resultatet af MBUF’s organisationsudvik-

lingsprojekt præsenteret af projektleder Jane 

Søgård Hansen og Anne Kaehne. Rapporten 

blev omdelt. Derefter var der et oplæg til en 

fælles visionsdrøftelse, der efter en fælles 

indledning foregik som café-samtaler. Der 

var lagt op til samtaler ved 12 borde med 

følgende emner: 

• Lederudvikling 

• Kirke og samfund 

• Samarbejde med andre, samt nye 

aktiviteter 

• Uddannelsestilbud 

• Menighedsudvikling 

• Fordybelse og gudstjeneste 

• Nye trosfællesskaber 

• Penge og fremtid 

• Kommunikation og nye netværksformer 

• Lokal gruppen 

• Unge og tro 

• Socialt engagement ude og hjemme 

 

Session søndag den 23. maj 2010 kl. 11.00-12.30. 

 

Udlevering af stemmesedler og instruktion 

i valghandling 

Der blev orienteret om valghandlingen. Der 

blev udleveret færdigtrykte stemmesedler til 

brug ved afstemningen, og de indsamles 

inden kaffepausen. 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

landsledelse) 

Jørgen Thaarup præsenterede beretningen, 

der blev behandlet punktvis. 

 

Nordisk koordination for menigheds-

plantning/nye trosfællesskaber 

Christina Thaarup gav udtryk for, at det er 

en god ide, men at det mangler lidt realisme 

i det. Det kan være svært at se, hvordan det 

skal komme til at fungere. Christian Alsted 

replicerede, at der kunne virke uoverskue-

ligt, men at vi skal forsøge at gøre det bedst 

muligt. 

Der blev spurgt, om der er tænkt på at bruge 

nogle af de ressourcer på at revitalisere 

eksisterende menigheder, hvortil der blev 

svaret, at vi hele tiden forsøge at genskabe 

liv i menighederne, så menighederne igen 

kan blomstre. 

Det kunne være fint, hvis der også kunne 

gives hjælp til de mindre menigheder på 

samme måde, som til nye menigheder og 

menighedsplantninger. 

 

Sommerkirke 2009 

Henrik Carlsen oplyste, at vi ser frem til at 

lave en sommerkirke igen i 2012. Det er 

valgt et 3 års interval til arrangementet.  

Der var en drøftelse af problemerne ved 

flere sommerarrangementer samme år, som 

vi må se som en positiv udfordring. 

 

Överås og uddannelse 

Maria Thaarup gav udtryk for, at det er 

vigtigt, at vi ønsker at uddanne os og at lære 

noget nyt.  

 

Kurér-Forlaget - Dagens Ord / Himmel & 

Jord 

Der var et ønske om mere indhold i Himmel 

& Jord samt en ønske om en revurdering af 

det, der bliver sendt ud fra Dåbsklubben 

kunne ønskes.  

Finn Bræstrup Karlsen oplyste, at der 

kommer til at mangle en redaktør til Dagens 

Ord, idet Knut Bjarne Jørgensen ønsker at 

stoppe til det kommende årsskifte. Tak til 

Knut Bjarne Jørgensen for den store indsats.  

Der blev også udtrykt tak til Lars Ulrik 

Jensen og Carsten Morsbøl for ar¬bej-det 
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med Himmel & Jord i Tine Gjessø’s fravær. 

   

Frikirkelige samtaler  

Carsten Morsbøl gav udtryk for, at det er 

ærgerligt, at de frikirkelige sam¬ta¬ler om 

samarbejde er sat på standby. Det vil være 

ønskeligt, at der bliver mere samarbejde 

igen. Keld Munk oplyste, at Baptistkirken 

har fået ny ledelse, og derfor har haft brug 

for tid til at falde til.  

 

Vedtægter for kirken 

Jørgen Thaarup præsenterede det fremsatte 

forslag til nye vedtægter. I § 1 er der lavet 

små justeringer for at tilpasse os til det 

nuværende Centralkonferenceområde. § 5 

ændres for at tilpasse sig de faktiske 

forhold, som de har været de sidste par år. § 

8 er en ny paragraf der er sat ind, da kirken 

har skiftet navn et antal gange, og det ikke 

har været klart for de offentlige myn-dig-

heder.  

Lars Ulrik Jensen gav udtryk for, at han var 

tidligere i mod at Evangelisationsudvalget 

fusionerede med Landsledelsen og at han 

fortsat er det, hvortil Finn Bræstrup Karlsen 

replicerede at kirkens fornemste opgave er 

evangelisation.  

Vedtægterne er vedtaget.  

 

Standardvedtægter for den lokale 

menighed  

Den enkelte menighed skal tilpasse deres 

vedtægter, så de passer med kirkens vedtæg-

ter. Til næste Årskonference skal disse ved-

tægter være tilpasset med kirkens, så de kan 

komme til at fungere optimalt. 

Det blev afklaret 

• at hvis man vælger et kirkeværgeråd, så 

er det menighedsrådet der har det sidste 

ord.  

• at 50% reglen i §5 er i overensstemmelse 

med kirkeordningen idet menighederne 

er forbundet med Landskirken. 

Landskirken og dermed også 

menighederne hæfter for hinanden og 

derfor er det naturligt at fællesskabet 

spørges inden man gældsætter sig lokalt.  

• at kirkebygningerne er ejet af 

landskirken, som beskrevet i 

kirkeordningen.  

• at indførelsen af ordet medlemslister 

matcher formuleringen i Lægårdens 

vedtægter. 

Det nye forslag om vedtægter blev vedtaget.  

 

Den økonomiske handlingsplan 

Den gunstige periode er ved at være slut, så 

vi skal stoppe op og tænke os om. Det er 

ikke sikkert, at der kommer en økonomisk 

situation som beskrevet i oplæget, men vi er 

nødt til at tænke over det. Vi skal tænke på 

fremtiden. Vi skal tænke på både indtægter 

og udgifter. Vi skal dog fokusere mest på 

indtægterne. Derfor vil vi sætte en proces i 

gang. Det bliver en økonomisk reform.  

Der blev opfordret til i frokostpausen at tale 

om det økonomiske ansvar vi alle har. 

          

 

Session søndag den 23. maj 2010 kl. 14.00-15.30. 

 

Det blev afklaret, at der ikke er tænkt 

konkret sanktioner, hvis man ikke kan 

overholde den årlige forøgelse på 10 %. 

Der blev givet udtryk for at ordet kirkeskat, 

er et dårligt og negativt ord, da det for-

veksles med staten, og at man kan forvente 

at man har gjort sin pligt når man har betalt 

de 1,6 %. 

Mogens Flinck Hansen oplyste, at der i 

gennemsnit pr. medlem skal betales ca. kr. 

5.000,- om året til kirken, med det nu-

værende omkostningsniveau og medlemstal.  

Der blev spurgt til om donationer til kirken 

skal være til den lokale menighed eller til 

landskassen?  

Jørgen Thaarup oplyste, at der indtil nu ikke 

har været belæg for at overveje dette, da der 
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kan være tale om en magtfaktor med hensyn 

til donationer. Men vi har i kirken været så 

heldige, at man ind til nu hovedsageligt har 

modtaget donationer til Hovedkassen, som 

så har rådet over dem.  

Handlingsplanen blev vedtaget.  

 

Kriterier for organisering af en lokal 

menighed 

Landsledelsen har udarbejdet nogle 

vejledende kriterier for, hvornår man 

organiserer en lokal menighed.  

Lars Ulrik Jensen oplyste, at vejledningen er 

udarbejdet efter et ønske fra Solrød, som er 

glade for, at der nu findes nogle vejledende 

kriterier.  

De vejledende kriterier blev godkendt.  

 

De økonomiske forslag 

Mogens Flinck Hansen fremlagde landsle-

delsens økonomiske forslag.  

Forslagene er vedtaget.  

Landsledelsens beretning blev godkendt.  

 

Regnskab 

Der blev spurgt til, hvordan det ser ud med 

lønninger til præsterne, hvis kirken skulle 

lukke? Findes der en løngaranti? 

Dette findes der ikke noget kort svar på, så 

det vil der blive svaret på til præsternes 

efterårsmøde.  

Revisionen er foretaget uden anmærkninger.  

Regnskabet blev godkendt.  

Budgettet blev godkendt.  

Tak til Henning Bjerno og tak til de enkelte 

kasserere i menighederne.  

 

DM-3 / ÅK-B5 MBUF’s beretning 

Henrik Carlsen præsenterede MBUF’s be-

retning. 

Der blev givet udtryk for, at der mangler no-

get om gospel i beretningen, hvortil Mark 

Lewis oplyste, at der er planlægning af et 

gospel seminar, så der bliver sat fokus på 

gospelkorene og deres menigheder.  

 

Carsten Bjerno gav udtryk for at det er dår-

lig stil og dårlig opdragelse, at vi tilbyder 

TUF gratis. Kathrine Holm replicerede, at vi 

i TUF får folk med, som ellers aldrig ville 

have været taget af sted og håber at det fort-

sætter i den form.   

Der er ansat en del til meget centrale ting, 

som regnskab. Det lokale arbejde skal være 

i vækst, så burde der ikke være ansat nogle 

lokalt, hvortil Henrik Carlsen replicerede, at 

vi også skal bruge nogle flere lokale ansæt-

telser. 

Emilie Just Petersen oplyste, at Folkeoplys-

ningsloven står til ændringer, men DUF 

kæmper vores kamp. Det er den lov der 

regulerer vores lokale tilskud. Med hensyn 

til at Strandby MS henter relativt mange 

penge fra kommunen, så er det ikke så nemt, 

at få tilsvarende tilskud i alle kommuner. Vi 

skal dog arbejde for at få de tilskud, vi er 

berettigede til, fra kommunerne. 

Thomas Thaarup bemærkede, at det er godt, 

at de gamle barrierer omkring hvilken ar-

bejdsgren man tilhører er nu væk.  

Beretningen blev godkendt.  

 

Arbejdsprogram 

Arbejdsplan og langtidsprogram er 

godkendt. 

 

 

Session søndag den 23. maj 2010 kl. 16.00-17.00. 

 

DM-4 / ÅK-B5 MBUF Regnskab og budget 

Charlotte Orup Pedersen fremlagde regn-

skab og budget. Revisionen har ikke givet 

grund til forbehold. Udgiften til publikatio-

ner m.m. var ikke så høj som forventet. Ud-

gifterne til Sommerkirke 2009 var ligeledes 

lavere end forventet.  
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Regnskabet blev godkendt af delegeret-

mødet og modtaget af årskonferencen. 

Budgetter blev herefter godkendt af delege-

retmødet.  

 

DM-5 Fastsættelse af lokalgruppernes 

kontingent til MBUF:       

Kontingent bibeholdes, da der ingen forslag 

er.  

 

DM-6 Behandling af fremsatte forslag  

Der var ingen forslag. 

 

DM-7 Forslag til vedtægtsændringer 

Ændringsforslag 2a blev præsenteret af 

Jonas Morsbøl på vegne af Spejderrådet. 

Det blev afklaret  

• at spejderrådets 2 styrelsesrepræsenta-

tioner er de samme 2 for hele året. 

• at det kun vil være spejderne, der vælger 

spejderrådet. 

• at forslaget endnu ikke er afklaret i 

forhold til DUF og KFUM-spejderne. 

Argumentation imod:  

Bettina Pedersen: Det kan være en ulempe 

at alle så kan gøre dette i de forskellige 

arbejdsgrene. Og hvis dette sker, er der in-

gen i styrelsen. Det er ikke holdbart.  

Henrik Carlsen: Jeg taler imod, da det er 

lidt asocialt. Det er ærgerligt at styrelsen 

mister sit mandat, når man forsøger at samle 

de fire arbejdsgrene.    

Argumentation for: 

Louise Hjort Boelsmand: Det er frustre-

rende at man er alene som landsleder og ik-

ke har en vicelandsleder, når man sidder i 

styrelsen. Derfor er der meget arbejde når 

man kun er en. Derfor er det en fordel at 

dette fokus kan sættes i Spejderrådet.  

Peter Uth: Det har ikke de store konse-

kvenser for økonomien, det lokale arbejde, 

men vil lette Spejderrådets arbejde i henhold 

til at lave spejder arbejde og det vil lette 

MBUF-styrelsen. Det er et forslag, som vi 

skal stemme for. Så længe det ikke strider 

hos DUF eller KFUM- spejderne.  

Forslaget blev ikke vedtaget.  

Ændringsforslag 2b blev præsenteret af 

Jonas Morsbøl på vegne af Spejderrådet. 

Her vil man så ikke være forpligtet til at 

deltage i spejderrådsmøderne.  

Det blev afklaret 

• at alle arbejdsgrene kan benytte mulig-

heden, men ikke skal gøre det. 

• at der fortsat skal være en landsleder og 

en vicelandsleder.  

• at styrelsesrepræsentanterne kan være 2, 

der ikke sidder i Spejderrådet?  

Argumentation for: 

Peter Uth: Det vil lette Spejderrådet, så der 

er mulighed for at lave mere landsarbejde.  

Der er ikke noget at være nervøs for i 

forhold til de andre arbejdsgrene. Man skal 

ikke være bange for at der ikke er kontakt 

mellem styrelse og Spejderråd.  

Henrik Carlsen: Det dækker at MU er 

interesseret i at lave et landsråd. Styrken i 

dette er, at alle møderne ikke hænger på de 

samme personer. Jeg frygter ikke at 

spejderne flytter sig fra ansvarligheden i 

MBUF-styrelsen.  

Argumentation imod:  

Bente Skov: Det er hårdt at sidde alene, 

men det er en drøm at vi er en kirke og det 

er godt for ungdommen. Jeg er bekymret 

over at spejderne fraprioriterer hinanden.  

Malika Lynggaard Uth: Jeg er bange for at 

det giver større splittelse end sammenhold.  

Forslaget blev ikke vedtaget.  

 

ÅK-B6 Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

Beretningen blev modtaget og regnskabet 

godkendt. 

 

ÅK-C1 Betaniaforeningen i Danmark 

Beretning og regnskab blev modtaget.  

 

ÅK-C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Beretningen blev modtaget og regnskabet 

godkendt.  
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ÅK-C3 Ældreboligerne Marielund     

Beretning og regnskab blev modtaget.  

 

ÅK-C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Beretning blev modtaget og regnskab 

godkendt. 

 

ÅK-C5 Forårsblomsten 

Beretning blev modtaget og regnskab 

godkendt. 

 

ÅK-C6 Willeruplund 

Beretning blev modtaget og regnskab 

godkendt. 

 

Præsentation af valg 

 

ÅK-E1 Årskonferencens forslagskomite 

Charlotte Thaarup, Louise Hjort Boelsmand.  

 

ÅK-E2 Årskonferencens øvrige valg 

Metodistkirkens Landsledelse:  

Formand: Jørgen Thaarup. 

Næstformand: Finn Bræstrup Karlsen. 

Øvrige: Mark Lewis, Ove Sørensen (1 år), 

Mogens Flinck Hansen. 

Suppleant: Karen Brogaard. 

Metodistkirkens Verdensmission: 

Missionssekretær: Vakant. 

Formand for Missionsrådet: Anni Pedersen 

Bestyrelsesmedlemmer: Elizh Hansen, va-

kant plads. 

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed: 

Karen Brogaard, Andreas Kjeldsen.  

Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens 

Landsarkiv og Bibliotek: Finn Bræstrup 

Karlsen, Helene Busted Mølgaard (1 år). 

Danske Kirkers Råd: Ole Birch.  

Evangelisk Alliance: Mark Lewis. 

Bibelselskabet: Ove Sørensen. 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen. 

Betaniaforeningen: Per Højmark, Michael 

Nielsen. 

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 års-

konferencen). 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Central-

missionen: Frank Kronborg Christensen, 

Michael Nielsen.  

Forårsblomstens bestyrelse: Jimmi Steen-

berg Pedersen, Steffen Tvilling. Finn Uth 

(valgt af Metodistkirkens Landsledelse og 

godkendt af årskonferencen), Povl Brendes 

(valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt af årskonferencen), Finn Uth 

(valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt af årskonferencen), Anne 

Thompson (valgt af Metodistkirkens Sociale 

Arbejde og godkendt af årskonferencen). 

Willeruplund, Odense: Helge Munk (nom-

ineret af Odense Menighed og valgt af 

årskonferencen), Thomas Risager (nom-

ineret af MBUF 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. 

 

DM-8 MBUF’s delegeretmødes valg:  

Formand: Henrik Carlsen.  

Næstformand: Emilie Just Petersen. 

MS Landsleder: Ole Marqversen. 

MS Vicelandsleder: Anne Grethe Christen-

sen.  

MM Landsleder: Sara Alsted Flinck. 

MM Vicelandsleder: Maria Thaarup. 

MU Landsleder: Mathias Alsted Flinck. 

MU Vicelandsleder: Signe Steensen. 

MB Landsleder: Lone Havskov Jensen. 

MB Vicelandsleder: Louise Aaen 

2 interne revisorer: Eivind Triel, Per Wein-

rich. 

Suppleanter for revisorer: vakant.  

En repræsentant til Dansk Ungdoms Fæl-
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lesråds delegeretmøde: Sara Alsted Flinck 

(stemmeberettiget), Andreas Mikkelsen (ob-

servatør), Signe Just Petersen (observatør).  

2 Årskonferencerepræsentanter 2011: Lou-

ise Hjort Boelsmand, Maria Thaarup.  

Spejderråd: Louise Hjort Boelsmand, 

Simon Fassel, Christina Hansen, Christian 

Mikkelsen, Mikkel Aaen. 

MBUF Forslagskomité: Karen Brogaard, 

Amalie Clausen, Sandra Erlandsen, Rasmus 

Hastrup. 

 

DM-7 Forslag til vedtægtsændringer 

Ændringsforslag 1 blev vedtaget. 

 

Session mandag den 24. maj 2010 kl. 8.30-10.00. 

 

ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission 

Præsentation af arbejdet i 2009, ved 

Rebekka Steinvig.  

Der var en stor tak til Missionsrådet for de 

gode resultater.  

Christian Alsted takkede for arbejdet i 

Letland. De har ikke haft det nemt efter den 

økonomiske krise med arbejdsløshed og 

forhøjede skatter.  

Henrik Carlsen oplyste, at der i MBUF er en 

pose penge, som kan søges i forbindelse 

med et socialt arbejde. Så man på den måde 

kan lave noget internationalt hjælpearbejde 

med hjælp fra MBUF.  

Rasmus Hastrup oplyste, at nogle under 

landsmødet har talt om, at det kunne være 

fedt at lave en senior sommerlejr til Letland.  

Beretningen blev godkendt.  

 

Mikrolånsprojekt 

Mikrolånsprojektet blev præsenteret af 

Kirstine Pedersen. Vi vil gerne operere i 

Congo. Der er stor brug for dette. 

Missionsrådet vil gerne samarbejde med 

First Step Initiativ (FSI). Det der sker nu, er 

at vi samler ind til projektet. Vi undersøger 

mulighederne for at ansætte en, der kan tage 

ansvar for projektet. Det blev oplyst at der 

ikke er sat noget mål for hvor mange lån der 

skal udstedes. Der var en drøftelse af renten 

på lånene, der synes at være høj. Dette har 

også været drøftet med FSI, men renten er 

en del lavere end markedsrenten. Som det 

ser ud lige nu, er det ikke noget problem at 

betale tilbage. Problemet består i at få 

adgang til at låne penge. 

Emilie Just Petersen gav udtryk for at det 

lyder som et godt projekt, og det er vigtigt at 

det er hjælp til selvhjælp. Så vi kun sætter 

noget i gang, på den måde kan de lære at 

gøre disse ting selv. De mangler bare 

kapital, som vi nu kan hjælpe med. Rasmus 

Hastrup supplerede, at det lyder som om, vi 

går væk fra de traditionelle projekter. Dette 

projekt er en snebold der bliver skubbet i 

gang.  

Tak til Kirstine Pedersen for en fin 

præsentation af mikrolånsprojektet.  

 

Regnskab for Missionsrådet 

Kjeld Mogensen præsenterede regnskabet.  

Mogens Flinck Hansen fremhævede, at den 

samlede omsætning er over 1 million og de 

administrative udgifter er under 10.000. Det 

er under 1 % til administration, hvilket er 

flot.  

Det blev oplyste, at de kr. 100.000 til DMR 

i bundne midler, er en økono¬misk 

sikkerhed, som er et krav, når man indgår 

samarbejdsprojekter med DMR-U.  

Der er ingen bemærkninger fra revisorerne. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

Vedtægtsændringsforslag 

Missionsrådet vil gerne benytte kirke-

ordningens bestemmelser og vil derfor 

afskaffe de nationale vedtægter.  

Dette blev vedtaget. 

 

Andre forslag 

Forslag om kollekter i 2011 blev vedtaget.  
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ÅK-B9 Metodistkirkens repræsentation i 

Økumenisk Udvalg 

Mogens Flinck Hansen oplyste, at vi har talt 

meget om lederudvikling og et af vores 

tilbud er Willow Creek Lederkonference. I 

snyder jer selv, når I ikke deltager. 

Henrik Carlsen fremhævede projektet med 

Grøn Kirke og opfordrede til at vi fortsætter 

med at tale om de(t) grønne i kirken. Tak for 

en god klimagudstjeneste. 

Rapporterne blev godkendt.  

 

ÅK-B10 Centralkonferencens Råd og 

Biskopkomite 

Henning Bjerno: Der er sket en fejl i guiden, 

og der mangler et regnskab for Areakassen. 

Dette blev vist på skærmen. 

Beretning og regnskaber blev modtaget. 

 

ÅK-B11 Foreningen Överås 

Beretning og regnskab blev modtaget.  

ÅK-B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

Maria Thaarup opfordrede til at man 

hjælper og støtter vores præster.  

Beretning blev modtaget.  

 

ÅK-B7 Kurér-Forlaget 

Beretning blev modtaget og regnskab 

godkendt. 

Carsten Morsbøl oplyste, at han i Tine 

Gjessø’s fravær i denne opgave, har jeg sagt 

ja til at være redaktør. Han gav udtryk for, 

at hvis der er nogle, der gerne vil skrive til 

bladet, så er de meget velkommen til dette.  

Stor tak til Carsten Morsbøl for arbejdet 

med Himmel & Jord.  

 

ÅK-B8 Metodisthistorisk selskab, 

landsarkiv og bibliotek   

Beretning blev modtaget.  

 

Session mandag den 24. maj 2010 kl. 10.30-11.30. 

 

ÅK-D Forslag til årskonferencen  

Der var ingen forslag.  

 

DM-6 Behandling af fremsatte forslag  

Der var ingen forslag. 

 

ÅK-G1 Orientering fra præstesessionen 

Referatet fra præstesessionen blev oplæst af 

Finn Uth. 

Det blev afklaret, at ”tjenestefri” betyder, at 

Lars Ulrik Jensen ikke er i tjeneste det 

næste år, og det er på Lars Ulrik Jensens 

egen opfordring, at dette er bevilliget.  

Emilie Just Petersen fremhævede, at der bli-

ver sat fokus på misbrug af børn. Så husk, at 

indhente børneattester rundt omkring i by-

erne. Dette er også et lovkrav. 

 

ÅK-G2 Præsentationer og tak 

Ole Birch markerede, at Ove Sørensen har i 

år 25 års jubilæum.  

Keld Munk oplyste, at Lars Ulrik Jensen har 

afsluttet sin cand. theol.   

Mogens Flinck Hansen oplyste, at der var 

nedsat et udvalg på 3 personer fra Lands-

ledelsen og 3 fra MBUF-styrelsen til at 

arrangere Landsmødet. Tak til udvalget for 

dette og tak for programmet søndag aften, 

som Strandby havde arrangeret.  

 

ÅK-G4 / DM-9 Hvor skal næste 

konference holdes? 

Der blev givet udtryk for, at Lægården er et 

godt sted at samles.  

Strandby inviterede med en sang til næste 

landsmøde.  

Konferencen modtog invitationen fra 

Strandby.    

 

ÅK-G5 / DM-10 Eventuelt 

Ove Sørensen reklamerede for vores kom-

mende ungdomsboliger i Århus. 

Emilie Just Petersen opfordrede til at man 

kan benytte hende, hvis man har noget, der 

skal ud til andre børne- og ungdomsfore-

ninger, da hun sidder i DUF.  
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Præstesession fredag den 21. maj 2010 kl. 15.30-17.00. 

 

Biskop Christian Alsted bød velkommen til 

præstesessionen og ledte sessionen. Der 

blev orienteret om, hvilke præster der ikke 

var tilstede ved sessionen. Efter at salmen 

Ånd over ånder var sunget indledte 

Christian Alsted med betragtning over Matt 

7, 28f; 13,54; 22,33, der mundede ud i 

spørgsmålet: Hvilket billede skaber vi af 

Gud for andre gennem vor tjeneste som 

præster? 

 

Konferencespørgsmålene 17-58 blev 

gennemgået og besvaret. Svar på spørgs-

målene 76-84 vil fremgå af ansættelses-

listen.  

I forbindelse med besvarelsen af konferen-

cespørgsmålene blev der orienteret om, at 

Louise Aaen er godkendt som kandidat til 

tjenesten som ordineret. Ved afstemning 

blev det godkendt, at Louise Aaen er ud-

nævnt til lokalpastor pr. 1/5 2010 i Strandby 

Metodistmenighed. Louise Aaen blev budt 

velkommen i præsteskaren. Ved afstemning 

blev Mai-Brit Tvilling og Dean Andersen 

indvalgt som prøvemedlemmer af konferen-

cen med henblik på ordination til ældste.  

Efter kirkeordningens §354,2a og efter af-

stemning bevilgedes Lars Ulrik Jensen 

tjenesteledighed.  

Freddy Johansen, der døde 3. oktober 2009 

mindedes. 

 

Der blev orienteret om at Kabinettet vil ud-

give et ”policy paper” vedrørende eventuel-

le sager om seksuel misbrug eller krænkelse 

af børn i Metodistkirkens regi. Der oriente-

redes ligeledes om at det forventes, at der til 

præsternes efterårsmøde 2010 vil være et 

skriftligt oplæg til drøftelse af kirkens for-

ståelse af homoseksualitet. Der blev udtrykt 

interesse for afholdelse af fælles præste-

møde sammen med præster fra Baptistkir-

ken og Missionsforbundet, ligesom der 

udtryktes interesse for afholdelse af et fæl-

les præstemøde med den nordtyske konfe-

rence. Der orienteredes om, at Landsledel-

sen efter nærmere regler har besluttet at 

kompensere ulønnede hjælpepræster, præ-

ster med nedsat tjenestetid, for tabt arbejds-

fortjeneste i forbindelse med præsternes 

efterårsmøde. I år afholdes Præsternes 

Efterårsmøde 27. - 30. september på 

Solborgen. Der orienteredes om, at af de 32 

konstitutionsændringsforsalg til årskonfe-

rencerne var kun 5 godkendt og 2 ændringer 

berører vor konference, nemlig at alle 

præster (clergy) har ret til at deltage i af-

stemningen ved valg til General- og 

Centralkonferencer. I undersøgelsesudvalget 

har lægfolk nu også stemmeret i sager om 

præsternes karakter. Der orienteredes om 

stillingen som menighedsplantnings-koordi-

nator, idet der forventes ansat en sådan på 

nordeuropæisk plan og at man derudover vil 

kunne tilbyde coaching, træning i menig-

hedsplantning og udvikling af coachere. En-

delig orienteredes om ekstraordinær Cen-

tralkonference i Malmø 8. – 9. oktober i år, 

hvor dagsordenen vil være den svenske års-

konferences ønske om udtræde af UMC 

med henblik på at danne en United Af-

filiated Church, sammen med Baptistkyrkan 

og Missionskyrkan i Sverige. 

Efter en stille bedestund afsluttede Ove Sø-

rensen, Joshua Kyeremeh og Eigil Carlsen 

med bøn. 

 

 

 

 
 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 11. 
 

 

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 107). 

 b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§635)? Se udvalg nr. 17  (side 107). 
 

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). Louise 

Aaen 

 b) Hvem er fortsat godkendt som kandidat til tjenesten som ordineret eller til tjeneste 

med fuldmagt  (fortegnelsen skal ikke indeholde dem, som har fået fuldmagt som 

lokal pastorer i spørgsmål 21 og de som er opregnet under spørgsmål 28 som 

prøvemedlemmer). Christina Sørensen, Christina Thaarup og Peter Uth. 
 

21.  Hvem er godkendt og udnævnt som   

 a) Fuldtids lokalpastor? Louise Aaen (1)  

 b) Deltids lokalpastor? (§318,2)? Joshua Kyeremeh  (11) (82%), Tine Gjessø (3) (75%). 
 

22.  Hvem er holdt op som  lokalpastor? 

 Mai-Brit Tvilling (nu optaget på prøve) 
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28. Hvem er valgt som prøvemedlemmer (§322,324,325) 

 b)  som prøvemedlem med henblik på ældsteordination (1) Ifg. §324, 4a,b (v):  Mai-Brit 

Tvilling, Dean Andersen. 
 

43.  Hvem er lokaliserede? 

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

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

50. Hvilke medlemmer på prøve og ordinerede medlemmer har tjenesteledig og i hvor mange 

år i rækkefølge har hver enkelt af disse haft tjenesteledig (§354)?  

 a) Frivillig?  

  (1) Af personlige grunde: Lars Ulrik Jensen (1) (Pastoratskonference ?) 

  (3) Overgangsperiode (354.2c) Karen Anette Nielsen (5) (Jerusalemskirken). 
 

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

 - Ældste 

 b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (24), Poul Rasmussen 1993 (18). Knut Bjarne 

Jørgensen 2006 (5). 
 

54. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§358)  

 b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (28). 
 

57. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 Hvad er antallet af ordinerede præster 

  Ældste i fuld forening: 18. 

  Medlemmer (på prøve og i fuld forening): 19 

  Ordinerede: 20 (inkl 1 lokaliseret ældste). 

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

58. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 10. 

 b) menigheder? 11. 
 

 

Del V: Udnævnelser og afsluttende forretninger 
 

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 317. 
 

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 (15): 

Centralmissionen, Ejler Busch Andersen (3): Betaniahjemmet.  
 

82.  Hvilke er udnævnt til studier (416.6)?  

 Medlemmer i fuld forening: Jørgen Thaarup (2). 
 

85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Strandby. 
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Pastorale udnævnelser 
2010/2011 

DISTRIKT 1 (Øerne): Keld Munk (2) 

 

Odense  Thomas Risager (11) 

  Tine Gjessø (3) – lokalpastor  

København, Jerusalemskirken Ole Birch (5) 

  Mark Lewis (2) 

  Mai-Brit Tvilling (2) – lokalpastor  

  Ejler Busch Andersen (22) – ulønnet hjælpepræst 

  Claus Kofoed Nielsen (6) – ulønnet hjælpepræst 

København, Den internationale menighed Joshua Kyeremeh (11) – lokalpastor 

Solrød menighedsplantning En at ansætte 

Rønne  Dean Andersen (2) – lokalpastor 

 

DISTRIKT 2 (Jylland): Ole Birch (4) 

 

Strandby Charlotte Thaarup (23) 

  Louise Aaen (1) - lokalpastor 

  Jørgen Thaarup (15) - ulønnet hjælpepræst 

  Carsten Morsbøl (7) - ulønnet hjælpepræst 

Frederikshavn Keld Munk (4) 

Løkken  Keld Munk (4) 

Holstebro Ove Sørensen (9) 

Århus  Ove Sørensen (21) 

Vejle  Anne Thompson (7) 

  Duncan Thompson (4) 

Esbjerg  Duncan Thompson (5) 

  Anne Thompson (4) 

 

SÆRLIGE UDNÆVNELSER: 

 

Finn Uth (15) Leder af og præst ved Metodistkirkens Sociale 

Arbejde 

Ejler Busch Andersen (3) Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Tine Gjessø (3) Præst ved Metodistkirkens Børne- og 

  Ungdomsforbund 

Carsten Morsbøl (1) Redaktør af Himmel & Jord   
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Oplæg til visionsproces og caféseminar 
 

Vi skal skabe en fornyet kirke og det kan 

kun gå for langsomt! Med dette oplæg til 

caféseminar og visionsproces for Metodist-

kirken og MBUF indbyder vi alle Lands-

mødets deltagere til at bede, tænke, tale og 

beslutte om Metodistkirkens fremtid. Hvad 

siger vores tro på Guds kærlighed, på Jesu 

efterfølgelse og Helligåndens inspiration til 

os i dag? 

Vi vil lade os inspirere af Generalkonferen-

cens og Centralkonferencens 4 fokusom-

råder: 

1. Lederudvikling  

2. Nye trosfællesskaber for nye mennesker  

3. Bekæmpelse af fattigdom  

4. Udryddelse af dødelige sygdomme  

 

Vi vil tage udgangspunkt i vores forståelse 

af den missionale udfordring i Danmark år 

2010 og de danske metodistmenigheder og 

deres arbejdsgrenes situation og ressourcer, 

herunder MBUFs organisationsudviklings-

projekt, og vi ønsker at fremme drømme og 

visioner der omsættes i konkret handling. 

  

Baggrund – vores virkelighed har mange 

facetter 

De fyldte Emmauskirken i Odense 2 gange 

til kreativ, dramatisk og musikalsk påske-

messe i år. Der er 5.000 mennesker der har 

fået rent drikkevand i Mununu, Congo. De 

ser nye mennesker til Café Qvindfolk i 

Esbjerg og Strandby. Der er optaget 8 nye 

medlemmer i Frederikshavn. Gospelkor 

spreder det glade budskab i Rønne, Køben-

havn, Odense, Vejle, Århus og Strandby. 

Gospelkorene betyder fornyelse og liv i 

foreningslivet og i gudstjenestelivet mange 

steder. Nye lektiecaféer, væresteder og an-

derledes ansættelser har set dages lys. 

Menighedsplantninger; Den Internationale 

Menighed i Kbh., i Solrød og senest i 

Aalborg har vist at det ikke ligger udenfor 

vor rækkevidde at skabe nyt liv for kirken 

på steder hvor vi ikke før så det. Nye 

samværsformer og aktiviteter omkring 

musik, fællesskab, diakonale projekt-

indsatser i ind- og udland, skaber håb og 

kontakt med nye mennesker. Gudstje-

nestefornyelse med bandmusik og lovsange, 

samt genopdagelsen af klassiske former for 

åndelighed; retræte, pilgrimsvandring og 

bøn, peger tydeligt på en længsel efter 

fornyelse, autensitet og fordybelse inden- og 

udenfor kirkens rammer. De unge i kirken er 

i fuld gang med at bygge nye fællesskaber 

der bruger internettets muligheder. 

Hundrede af spejdere bygger fællesskab og 

gode oplevelser hver uge. Menighedsudvik-

ling handler også om kreativt og menings-

fuldt børne- og ungdomsarbejde. TUF for 

konfirmander og det der ligner, er en stor 

succes. Sommerkirke på Lægården blev en 

stor succes. Der er mange gode historier at 

fortælle om fantastiske ting som den lille, 

men smarte Metodistkirke i Danmark gen-

nemfører. 

Der er også alvorlige udfordringer. Efter en 

årrække med tilbagegang, lukning af menig-

heder og lokale B&U-grupper, er organisa-

tionen kraftigt formindsket. Mange lokale 

ledere oplever mismod over manglende 

resultater og tilgangen af nye ledere til 

landsarbejdet er ringe. Økonomien er an-

strengt og lokale kirker og lokale grupper 

kan ikke længere regne med at blive under-

støttet fra landskasserne.  

  

Hvem, hvad, vision. 

Problemerne og mulighederne er forskellige 

fra by til by, fra gruppe til gruppe, men alle 

steder er der beslutninger der skal træffes og 

prioriteringer der skal udmøntes i svære 

valg mellem forskellige veje frem. Store be-

slutninger om prioriteringer, fra- og tilvalg, 

kalder på vores forståelse af hvem vi er og 

hvad vores opgave er. Men ikke mindst 

udfordrer svære beslutninger vores billede 

af hvilken fremtid Gud kalder os til at 

kæmpe for. Det man kalder en vision. Ordet 
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vision kommer af ordet for at se. Bibelen 

fortæller om mennesker for hvem Gud 

åbenbarede ting og de både så og indså 

noget grundlæggende vigtigt om Gud, ver-

den, dem selv eller fremtiden. Vision bruges 

også i forretningslivet som begreb for det 

man menneskeligt drømmer om en virk-

somhed eller en organisation kan udvikle sig 

til - ”Den bedst tænkelige fremtid”. Vi kan 

bruge begge ordets betydninger om det 

Metodistkirken har brug for. Vi længes efter 

at se glimt af Guds herlighed, kærlighed og 

vejledning – og vi har brug for det, for Gud 

er livets kilde. 

Vi vil også tage vare på det Gud allerede har 

givet til Metodistkirken. Sådan som også 

MBUFs udviklingsprojekt gør det. Hvad 

mener du og jeg om arbejdets kvaliteter, 

hvordan får vi fat i den ”gode historie” og 

hvordan kan den blive udgangspunkt for 

nytænkning? Gud har give kirken menne-

sker med gaver og begavelse til at forstå og 

tænke ”uden for boksen”, til at analysere og 

diskutere, til at udforske kreative nye 

muligheder, til at arbejde sammen om at 

finde veje og lægge planer, til at konferere 

og tage gode beslutninger, til at drømme 

modigt og handle beslutsomt. Disse men-

nesker er du og jeg, når vi sammen stiller os 

til rådighed for det Guds Ånd vil. 

  

Grundlæggende spørgsmål 

Udgangspunktet for en samtale om vision er 

gode spørgsmål. Vi ønsker et visionsarbejde 

der begynder med tre spørgsmål der kan 

åbne en god samtale.  

 

• Hvilken kirke er vi i dag?  

• Hvilken kirke drømmer vi om at være?  

• Hvad er vi parate til at gøre?  

 

Det første spørgsmål kræver af os at vi taler 

ærligt om os selv. Lever vi i fortiden eller er 

vi blevet poppede? Er vores fællesskab 

varmt og åbent, eller har vi nok i os selv? 

Kan man se at vi tror på en levende Gud, 

eller er vi overfladiske? Er vi begejstrede 

kristne og ledere, eller sløve og uengagere-

de? Er vi optaget af organisation og 

magtspil, eller af Guds levende nærvær? 

Stræber vi efter hvad der gavner os selv, el-

ler tjener vi hinanden med vore gaver? Hvad 

styre vores beslutninger - personlig smag, 

eller hvad der gavner mest?  

  

Det andet spørgsmål skal åbne vores drøm-

me og håb for kirken. Kan man tænke kirke 

på helt nye måder? Hvad med vores 

lokalsamfund, åbnes der nye muligheder? 

Hvordan skal kirken se ud for os, vore børn 

og børnebørn? Er det en cafékirke, en gos-

pelkirke, et netværk af smågrupper, spænd-

ende projekter, eller noget helt andet? Hvad 

betyder det om vi bor i en lille by, en køb-

stad eller en storby? Verden forandre sig 

hele tiden, hvordan kan vi forandre os uden 

at miste vores forankring i Gud? Hvad med 

internettets nye muligheder, bl.a. de virtu-

elle netværk omkring facebook, Twitter og 

blogs? Luk øjnene og spørg dig selv, hvor-

dan drømmer du om fremtidens kir-

ke/fællesskab/bevægelse/gruppe? 

  

Det tredje spørgsmål er der, hvor der skal 

alvor bag drømmene. Drømme er gratis, 

men visioner for Metodistkirken og MBUF  

forpligter! Hvis vore ord og billeder skal 

have betydning og tyngde skal de forankres 

i vores vilje. Vi kan alle ”risikere” at Gud 

kalder – så vi må forberede os på at svare. 

Hvad skal vi sige farvel til? Hvad skal du 

gøre? Hvor hårdt vil vi arbejde? Hvor man-

ge vaner og uvaner skal vi gøre op med? 

  

Nedenstående finder du kirkens og MBUFs 

emner til drøftelse under caféseminaret i 

eftermiddag. Disse emner sammenfatter 

hvad vi ser som de vigtigste delelementer i 

visionen om en fornyet kirke.  

 

Kirken 

• Nye trosfællesskaber med nye mennesker  

• Lederudvikling  

• Menighedsudvikling  
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• Gudstjeneste  

• Fordybelse  

• Socialt engagement – ude og hjemme  

• Pengene og fremtiden  

 

MBUF 

• Den lokale gruppe  

• Kommunikation – og nye 

netværksformer. (Facebook, Twitter 

m.m.)  

• Unge og tro  

• Medlemsfremgang gennem målrettet 

uddannelse og pleje af ledere.  

• Samarbejde med andre aktører samt ny 

aktivitetsformer.  

 

 

 

Resume 

En del af lørdagen på Landsmødet blev 

brugt til Visionsdrøftelser. Som det første 

blev resultatet af MBUF’s organisations-

udviklingsprojekt præsenteret af projektle-

der Jane Søgård hansen og Anne Kaehne. 

Rapporten blev omdelt. Derefter var der et 

oplæg til en fælles visionsdrøftelse, der efter 

en fælles indledning foregik som café-

samtaler. Der var lagt op til samtaler ved 12 

borde med følgende emner: 

 Lederudvikling 

 Kirke og samfund 

 Samarbejde med andre, samt nye 

aktiviteter 

 Uddannelsestilbud 

 Menighedsudvikling 

 Fordybelse og gudstjeneste 

 Nye trosfællesskaber 

 Penge og fremtid 

 Kommunikation og nye netværksformer 

 Lokal gruppen 

 Unge og tro 

 Socialt engagement ude og hjemme 

 

Inden samtalen begyndte kunne man forsyne 

sig ved en fælles kaffebuffet. Efter en sam-

tale på 20. minutter blev der ringet med 

klokken og det var tid til at fylde koppen og 

finde et nyt bord med et nyt emne. Her blev 

den forrige samtale ved bordet kort refere-

ret, hvorefter samtalen om dette emne kunne 

fortsætte. Efter 30. minutter var det tid for 

endnu et skifte. 

Efter aftensmaden, blev der givet et kort re-

sume fra de 12 samtalegrupper, og de en-

kelte stikord fra samtalen blev præsenteret 

på en planche.  

Resuméerne var som følger: 

 

Lederudvikling 

Mødes på tværs af byerne, som inspiration. 

Præsterne skal have en lederuddannelse. 

Give hinanden frihed til udfoldelse.  

Stikord fra planche: 

 Hvad har vi i dag? 

o PFT 

o Lægprædikantkursus 

o Willow Creek 

o School of Congregational Develop-

ment. 

o Knas 

 Hvad drømmer vi om? 

o Blive bevidste om dilemmaet ved løn-

nede og ulønnede medarbejdere. 

o Åbne PFT for hele MBUF. 

o Planlægge vores møder, så vi gør mere 

sammen. F.eks. MU efter gudstje-

nesten. 

o Planlægge og budgetter med leder-

udvikling så det bliver synligt. 

o F.eks. skal lederudvikling planlægges 

og prioriteret f.eks. klatreinstruktør, 

lederuddannelse. 

o Alle præsternes efterårskurser skal 

indeholde et element at ledelsesud-

vikling. 
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o Videomøder mhp. Udvikling og ud-

dannelse. 

o Møder på tværs af byerne for at 

inspirere hinanden. 

o Gøre vores forskellige bestyrelser og 

råd til også at indeholder ”cellegrup-

pe”-arbejde, så menighedsråd f.eks. 

også læser en bog sammen og lands-

ledelsen f.eks. er bibelgruppe. 

o Frihed til at flytte sig – udvikle sig, så 

andre overtager forpligtelserne. 

o Præsterne skal alle på lederkursus. 

 

Kirke og samfund 

De sociale principper. På den ene side er vi 

stolte over vores mange synspunkter, men vi 

tager ikke stilling til tingene, der berører 

danskerne. Vi skal støtte egne medlemmer i 

lokalsamfundet, så de kan gøre kirkens 

stemme kendt.  

Stikord fra planche: 

 Menneskesyn krænket – X-programmer, 

nedgørende, egoisme, narcissisme, Para-

dise/Helvede. 

 Kristne politikere – lokalt, hvor skal 

stemmen lyde?, socialt/politisk. 

 Børn, kunstig. 

 Fattig – rig – Globalt: Ulands, National: 

Støtte, Resolution: Ulandshjælp 

 Venner – med voksne, i døden. 

 UMC – sovepude. UMC-DK mer aktiv. 

 Immigrantgrupper, -kirker. 

 Kirkeretslige handlinger: vielser, sam-

kønnede vielser. 

 Stoffer – alkohol, doping. 

 

Samarbejde med andre, samt nye 

aktiviteter 

Det er en god ide, vi må gerne tænke på 

tværs af arbejdsgrene og mellem MBUF og 

Kirken. Vi skal være kirke i det samfund vi 

er en del af. Så folk, der har brug for det, får 

hjælp og støtte,  

Stikord fra planche: 

 Mandeaktiviteter – håndværk og teknik. 

 Dialogprædiken. 

 Letland – Camp Wesley. 

 Framnäs. 

 Ungedag i Strandby. 

 På tværs af aldre – generationer. 

 Fed kirke i Århus. 

 Missionsforbundet – teenagelejre. 

 Kirker i andre lande – Metodistkirker. 

 Klatreaktivitet med andre kirker. 

 Frikirkelig spejderlejr! 

 Brug kirken til ikke-kirkelige ting – åbne 

døre. 

 Århus Valgmenighed – Bland dig i lokal-

befolkningen. 

 Sommerafslutning på tværs af arbejds-

grene. 

 Spejder i andre lande – Verdens Jam-

boree. 

 Motionsklubber. 

 Præster i kjoler løber DHL! 

 Ingen begrænsninger 

 Smågrupper uden snak i centrum og 

udenfor kirken. 

 Fælles kirkelig ledertræning. 

 Nyt i lokalsamfundet – Aalborg, Odense. 

 Røgmaskiner i pinsekirken – Mange 

engagerede. 

 Hvordan får vi forkyndelse – kirke med i 

aktiviteter? 

 På tværs af kirken. 

 Danske flygtningehjælp. 

 

Uddannelsestilbud 

Vi drømmer om musikskoler, PFT for alle 

ungdomsledere ikke kun spejdere. Uddan-

nelse i at være synlige i lokalsamfundet. Vi 

er parate til at sætte penge af i budgettet til 

dette, selvom det vil koste andre steder.  

Stikord fra planche: 

 Hvad drømmer vi om? 

o Fast årligt lederplejetilbud – Idéer: 

Veksling af lederpleje f.x. et år en 

lederplejeweekend, næste år en gave. 

o Erfaringsudveksling på tværs af 

byerne – Idéer: Ex. Børnesangsweek-

ends som også giver inspirationer til 

lederne. 
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o Lederuddannelse i menigheden (for at 

sikre kvalitet) – Idéer: Teologi, bibel-

kundskab, lederegenskaber, Opfordre 

alle nye medlemmer til at deltage. 

o PFT skal være en ungdomsuddannel-

sestilbud for alle i MBUF – Idéer: 

Valgfag. 

o Gæsteundervisere – Idéer: ”Ud af 

boksen”. 

o Uddannelse i at blive synlig i 

lokalsamfundet – Idéer: Søge 

kommunen om lov til at bygge en bro 

over åer, bygge en indgangsportal til 

gågaden osv. 

o Uddannelsestilbud – Hvordan tager 

man i mod nye ansigter? 

o Musikskole, kurser – Idéer: Formid-

ling af moderne musik, Hvor de unge 

undervisere de ældre. 

 Hvad er vi parate til at gøre? 

o Vi er parate til at sætte penge af til 

lederpleje. 

o Vi er parate tiul at udvikle PFT, så det 

henvender sig til alle i MBUF. 

 

Menighedsudvikling 

Vi skal have et varmt fællesskab. Vi vil 

gerne have ildsjæle, men får sommetider 

brandstiftere. 

Stikord fra planche: 

 Vi skal bruge hinanden og sige hvad vi 

forventer. 

 Vi skal prøve på at leve efter Jesu vision 

for menigheden. 

 Vi skal gøre det vi er gode til. 

 Vi er mest uenige om formen! 

 Vi har en hvis familiekirke. Det bør vi 

erkende. 

 Er vi Jesu kirke? Hvad er Hans vision? 

 Kirken på være udviklingsparat! 

 Det varme fællesskab skal være idealet. 

 Ildsjæl eller brandstifter? 

 

Fordybelse og gudstjeneste 

Vi skal være gode til at fortælle den gode 

historie. Vi drømmer om at få lov at stille 

spørgsmål til præsten under prædiken.  

Stikord fra planche: 

 Fordybelse og god indgang til guds-

tjenesten. 

 Fordybelse – smågruppe med 

udgangspunkt i en bog. 

 Fordybelse – tankeudveksling. 

 Gud/fordybelse i MS, MM etc. 

 Der er til forskel i fordybelse. 

 Uddybe lystændingsdelen. 

 Afhængig af fordybelse. 

 Fordybelse i bønnegruppe fredag nat til 

lørdag morgen. 

 Interessant og eftertænksomt at gruppen 

”Fordybelse og gudstjeneste” var tom i 

første runde. 

 Forskellig synspunkt på musikkens 

betydning i gudstjenesten – Lovsang vs. 

Orgel. 

 Drømmer vi for vildt for hurtigt for da 

mister vi. 

 Lad os få troen ned på jorden. 

 Større engagement i gudstjenesten også 

af unge. 

 Stille stunder derhjemme – tid til Vor 

Herre og jeg. 

 Fokus på troen i de unges programmer. 

 Det genkendelige er rat. Det må ikke 

være nyt hver gang. 

 Der er en grundstamme i vor gudstje-

neste. 

 Start gudstjenesten uden præludium men 

med anderledes start. 

 Diskussionsgudstjeneste med annonceret 

tema. 

 Voksen søndagsskole, gerne i forbindelse 

med gudstjenesten. 

 Vi har glemt vidnesbyrd – fortælle vor 

historie. 

 Forskrække. 

 PowerPoint aktivt i gudstjenesten. 

 Gudstjeneste mod fremmede skal have et 

andet approach. 

 Mange er ikke klar over de gode gudstje-

nester. 

 Forskellige former for gudstjenester. 

 Forskellige ”tilbud” i gudstjenesten. 
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 Man kan få lov at gemme sig i en stor 

menighed. Man har  behov for at gemme 

sig nogle gange. 

 Stor menighed med 3 gudstjenester. 

Forskellige med forskellige præster så 

man kan finde sin plads. 

 300 nye om året. Folk fascineres af ordet. 

 Stuvende fulde kirker med kø udenfor. 

 Blanding nyt vs. Gammelt. Det skal være 

værdi i det. 

 Der skal være smil i gudstjenesten. 

 Vi er alt for indforståede. 

 Gudstjeneste med stationer. 

 Stille spørgsmål til præsten under præ-

dikenen. 

 Fordybelse for at vi kan være de Guds 

børn Han har skabt. 

 Gudstjenesten er Guds tjeneste for at vi 

kan være i dagligdagen. 

 Bønner er alt for lange – ofte gentagelse 

søndag efter søndag. 

 Gudstjeneste udgangspunkt i ressourcer 

og med musikgudstjenester kommer der 

flere og flere. 

 Er Metodistkirken et åbent fællesskab? 

 Det er tabu at tale tro i åbne forsamlinger. 

 Flere små bønner. 

 Det fine og væsentlige bliver lal….. Væk 

med det, så vi kan fordybe os. 

 For lidt tid til refleksion. 

 Envejskommunikation problem ved 

fordybelse. 

 Genkendelig gudstjeneste med forskel-

lige ledere og præster, så bliver det nyt. 

 Imageproblem – Folk hungrer efter 

mening med livet og vi udøser det ud 

hver søndag. 

 

Nye trosfællesskaber 

Kirke kan ske på mange områder og mange 

steder. Der er ingen grænser for hvor der 

skal opstå kirkelige fællesskaber. Der skal 

oprettes nye trosfællesskaber. Vi skal have 

hjerte for de mennesker, som ikke længere 

er en del af vores kirke. Har vi kun kærlig-

hed til os selv? Eller kan vi hjælpe andre og 

derved skabe nye fællesskaber.  

Stikord fra planche: 

 Lære af vores rødder. 

 Omsorg, discipelskabende trosfællesska-

ber. 

 Være modige, forfriskende, prøve ting af, 

være kirke på forskellige måder. 

 Villige til at dele vores liv med nye men-

nesker. 

 Mange instanser i det at skabe nogle 

kontakter, møde, være bevidste, strategi. 

 Hjælpe folk til at se at de kan være kirke. 

Identificere deres berøringsflader. 

 Strategisk tænkning, mentorordning. 

 Være opmærksom på dem, som oplever 

et kald til at starte nye trosfællesskaber. 

 Visionær og forkyndelse i lokal menig-

hed om nye trosfællesskaber. 

 Kirke på restaurant, pub, fitness….. 

 Være kirke du fra interesser. 

 Elsker vi mennesker nok til at turde at gå 

du over vores egen tryghedsgrænse? 

 Vigtigt at læse tiden, så vi forstå folk og 

kan være relevante. 

 Mangler ledelse og coaching i visioner 

om nye trosfællesskaber. 

 Relationskirke, aktive og bevidste in-

teresser. 

 Husmenigheder, inviterende, smågrup-

per. 

 Kirkebygningen en hindring for menne-

rsker. Være der hvor folk er. 

 ”Tupperware”-gudstjenester. 

 Roadtrip. 

 Elske uden bagtanke. 

 Ændre strukturer således kirken bliver 

forskellige trosfællesskaber som kan 

skabe nyt. 

 Kirkebygning som café – litteraturcafé. 

 Vanetænkning, kirkebygning, barrierer 

for nye trosfællesskaber. 

 Stor international lejer, møde fremmede 

kulturer, tage venner med til lejren. 

 Være strategiske på ledelsesplan med 

trosfællesskaber. 

 Selvhjælpsgrupper, sorggrupper. 
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 Begynder med at elske mennesker – dem 

som er i vores periferi. Hvad vil de? 

 

Penge og fremtid 

Døbte medlemmer skal kontaktes, så de får 

forpligtelseserklæringer. Alle fra 16 år og 

op efter skal forpligtes. Vi er ikke pågående 

nok. Vi skal tale mere om det. Der skal ska-

bes flere indtægter, da vi har mange ud-

gifter.  

Stikord fra planche: 

 Pengene eller fremtiden. 

 MBUF plan ikke meget nyt (hjælper på 

fællesskab) 

 Penge – berøringsangst 

 Fy-ord at tale om økonomi. 

 Tal med nye medlemmer. 

 Døbte kontaktes ved 16 år. 

 Kr. 500 som minimumskontingent. 

 Ikke pågående nok, når det gælder 

økonomi. 

 Menigheden betaler selv pension. 

 Mange går frigang økonomisk. 

 Forhøj kontingent til 3% 

 Lullet os i søvn på grund af arv. 

 Præster på deltid, hvis underskud. 

 Måden at ansætte. 

 For få frivillige. 

 Kirken forandret for meget. 

 

Kommunikation og nye netværksformer 

Hvordan kan man lave kreativ kommuni-

kation. Så vi kan vise, hvem vi er, og vise, 

at vi ikke er kedelige. Vi vil gerne have 

præsterne væk fra PR og hive nogle frem, 

som har forstand på det. Vi gør for lidt i at 

dele vores tro, dette kunne gøres på kirkens 

hjemmeside i form af blogs.  

Stikord fra planche: 

 Busreklamer og store bannere 

 Webcast: Mulighed for at dække et arran-

gement. ”Big Brother” 

 Lokal TV 

 Boksershort: ”Omvend dig, enden er 

nær”. 

 Kommunikationsundersøgelse 

 Knald god hjemmeside – skaber kontakt 

og interesse. 

 Dele tro på nettet – blogs. 

 Tøj med Metodistkirkens Logo. 

 Vores eget tøjmærke. 

 Undervisningsmateriale bruges i Børne-

kirke. 

 På en lejr: Lave musikvideo, der smides 

på Facebook og YouTube. 

 En der har styr på hjemmesider. 

 Sjove rekklamespots på TV. 

 Kreativt kommunikationsudvalg. 

 Plakater, kreativitet, kommunikation. 

 Medie-coach der kan placere os i 

medierne (julegudstjeneste i TV) 

 Rådgivning i forhold til love – hvad må 

vi i kommunikationen? 

 Reklamebureau skal brande kirken. 

 Postkort i forbindelse med gudstjeneste-

serier 

 Luftskib – kom til spejder. 

 Synlighed og netværk 

 Vi er ikke kedelige! 

 Dræbe fordomme. 

 Præster væk fra PR! 

 Vise at alt er muligt. Du kan f.x. dyrke 

sport musikskole osv. 

 

Lokal gruppen 

Generelt mangler der nytænkning. Vi drøm-

mer om, at man spørger folk der brænder for 

ting og arrangementer i stedet for blot at 

spørge dem, der altid siger ja. Vi skal finde 

ud af hvad den enkelte gruppe har lyst og 

behov for. Man skal turde at lukke aktivite-

ter, hvis de ikke fungere, og starte nye tiltag, 

der er behov for.  

Stikord fra planche: 

 Hvor er vi i dag: 

o Manglende engagement/lyst 

o Arbejdet er gået lidt i stå mange ste-

der. ”Vi gør det vi plejer”. 

o Arbejdet vokser 

o Manglende sammenhold mellem de 

forskellige lokalgrupper. 

o Mange visioner. 
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o Sammenhold mellem de lokale grup-

per i kirken. 

o Det går godt, men det kan blive bedre. 

 Hvad drømmer vi om?: 

o At tænke utraditionelt f.eks. bede revi-

soren lave børneaktivitet. 

o At Lægården bliver mere integreret i 

Metodistkirken 

o Mere børnearbejde/aktivitet. 

o At ansvaret for aktiviteter er hos flere. 

o At vi får vores små grupper tilbage til 

store antal medlemmer. 

o At der bliver mere samarbejde mellem 

lokalgrupperne f.eks. MM og MS. 

o At vore medlemmer tør være sig selv 

og vise hvem man er. 

o At lade Gud om vende og selv ”bare” 

leve som kristen. 

o At vi bliver bevidste om, hvad vores 

succeskriterier er: Antal, kvalitet og 

andre ting. 

o At vore aktiviteter vidner om vores tro 

og fællesskab. 

o At spørge folk der brænder for tingene 

i stedet for dem, der barer altid siger 

”Ja”. 

o En kirke, der samler alle der kommer i 

de forskellige grupper. 

o At gudstjenesten er et sted, hvor man 

får lov at blive fyldt op. 

o Mere passion for arbejdet. Mere enga-

gement for arbejdet. 

o At folk tør sige fra. 

 Hvad er vi parate til?: 

o At videregive ideer til de der har lyst 

til at gøre arbejdet. 

o At turde tænke nyt ”udenfor boksen”. 

o At lave aktiviteter pga. behov. 

o At tale om de svære ting. At tage 

konfrontationerne. 

o At erkende at forskellige ting tiltræk-

ker forskellige mennesker. 

o At have en positiv tilgang til nye ting. 

o At turde prøve nye ting, samt lukke de 

ting, der ikke fungerer. 

o At være kristne ved eksempel. 

Unge og tro 

Unge leder unge, og det er fedt. Men hvor-

dan får man fat i disse unge, da det er meget 

de samme, der bliver spurgt. Man burde 

spørge folk der har været med på mange ar-

rangementer og begynder at have alderen til 

det. Ligesom PFT. En drøm er en påskelejr. 

Da det kunne være en mulighed for at få an-

dre unge med, som ikke er vant til at komme 

i kirken.  

Stikord fra planche: 

 De 16-18-årige er gode til at arrangere 

for andre unge. De skal bare spørges. 

 UngdomsAlpha. Spiseklub med etisk/mo-

ralsk emne. 

 De unge er kirkens NUTID (ikke dens 

fremtid). 

 Mangler noget for konfirmations-drenge 

– hvad vil de? 

 De ældre skal være ”bagstoppere” for de 

unge. 

 Snak om tvivl/tro. Hvad er det at være 

troende? Skal man tro hele tiden? F.eks. 

til pizzaaften. 

 Flere ungdomsledere. Hvordan får vi det? 

Hvem kan vi spørge? 

 Spejdere bliver spurgt om de vil være 

ledere. Det skal andre unge også spørges 

om. Flere vil – end man tror. 

 Tillid til at folk godt kan tage ansvaret og 

klare opgaver. 

 Tema/snakkeaften. Snakke med med-

lemmer i Joysticks – Pizzaaften med 

tema f.eks. abort. 

 Interaktiv gudstjeneste: Man må spørge 

til prædikenen, mens der tales. 

 Husk også at det ikke er alle under, der 

skal/gider at være ledere. 

 Til kor: Oversæt sangene, give en mini-

andagt, så vi ved hvad vi synger. Det 

giver motivation. 

 Engagere flere unge til at arrangere natio-

nal lejr. 

 Flere nationale lejre f.eks. påske (flere 

dage). Det er nemmere at få folk ”udefra” 

med. 
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 De unge ”må” mere end de tror. De skal 

bare spørge. Kommuniker at ”det er 

nemt”. 

 Rekruttering på nationale lejre. Udryd-

delse af fordomme fra ikke-metodister. 

 ”Gulerod” for tween-lejre. Du får ansvar! 

Du må noget! 

 De unge ledere skal blive bedre til at 

snakke sammen om dem, der kunne være 

potentielle ledere. 

 Hurtigt fra idé til handling (- forsinkende 

”voksenled”) 

 ”Quick-wins” (hurtige, nemme opgaver 

til de unge) 

 Flere ledere om én opgave, så ansvaret 

lettes (+ mindre risiko for fejlslagne 

aktiviteter). 

 Påskelejr med nye unge ledere. 

 Folk skal bare gøre det! 

 Spørg de unge, hvad de har lyst til. 

 Klubber for alle aldre – god idé – husk at 

fange de unge, når de går fra børn til 

tweens. 

 Hvordan får man fat i de ny unge ledere. 

 

Socialt engagement ude og hjemme 

Vi skal engagere os mere i de enkelte ting. 

Mere arbejde med teenagere, der har brug 

for et være sted. Mere gæstfrihed for de 

udstødte i samfundet.  

Stikord fra planche: 

 Hvor vi er…. 

o Økumenisk samarbejde omkring udde-

ling af julepakker og juleindsamlinger 

o Fælles juleaften med de ældre/fat-

tige/ensomme 

o Mikrolån i Congo 

o Engagement blandt de døende 

o Honduras, Plejehjem, Vand i Congo 

o Socialt engagement som del af kirkens 

DNA (ikke kun Centralmissionens 

opgave) 

o Vuggestuer/Myretuer 

o Indlemmer de ”marginaliserede/fat-

tige” i fællesskabet. 

o Grøn kirke 

 Hvad vi drømmer om…. 

o Engagement blandt de ”upopulære” 

(f.eks. pædofile, narkomaner, osv.) 

o Modstand til mod-kristne elementer i 

samfundet (f.eks. reklameverdenen) 

o Besøgsvenner, sygehusbesøg 

o I hjemmet / gæstfrihed 

o Påvirkning af udlandsk undervisnings-

system (landbrug, sundhedssektor osv. 

o Flere plejeforældre 

o Flere prædikener / mere undervisning 

om socialt engagement 

 Hvad er vi parate til…. 

o Arbejde med udlændinge, integration, 

inklusion 

o Skaffe værested for teenagere 

o Udvikling af indføling for mennesker 

fra andre kulturer 

o Reserve-bedsteforældre-korps 

o Udvikling af en ny missionstænkning, 

inklusiv uddybet teoretisk forståelse 

o Stærkere opbakning af vores immi-

grantmenighed 

 

Efter denne præsentation var der mulighed 

for at alle kunne give sit bidrag til en priori-

tering af emner, hvoraf de 3 med højest 

prioritet blev drøftet nærmere: 

 

Lederudvikling 

Lederudvikling burde være et punkt på 

vores fælles landsmøde. Så vi får nogle fas-

te rammer for dette. Vi burde være bedre til 

at ledere får et åndeligt fællesskab.  

Der blev snakket om at give præster uddan-

nelse til at blive gode ledere. Det er vigtigt, 

at det er folk udefra der kommer og uddan-

ner folk, så vi får mere perspektiv.  

Hvad er vores undervisningsbehov? Det 

kunne vi godt tænke mere over. Præster har 

en væsentlig rolle i uddannelsen af lægfolk 

og lægprædikanter. Derfor kunne det være 

en god ide at præsterne bliver uddannet i at 

motivere og lede.  Det kunne også være en 

god ide at have en kursuskoordinator, som 

kunne hjælpe med at sende ledere af sted på 

diverse kurser, som man kunne have god 
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brug af. Ledelse er også at udruste og vise 

en retning. Hvor er vi på vej hen? Man skal 

selv være inspirator for de mennesker, der 

skal følge en.  

Norge har lavet en samlet oversigt over, om 

der er lederudvikling i kirken. De ser på om 

der nogle områder, der mangler.  

Den væsentlige lederudvikling burde ske i 

den lokale menighed. Man får ledere af at 

hjælpe nye ledere i gang ved at støtte og 

sparre med gamle ledere.  

Det er vigtigt, at vi tillader, at lederne har en 

vis standart. Så dem, der skal lære noget fra 

sig, kan få noget bagage med.  

Lederudvikling skal være en del af vores 

lederpleje. Det er lækkert, at man får ros og 

inspiration hos hinanden.  

Hvad er ledelse egentlig? Det er væsentligt, 

at vi får det defineret. Så vi ved, hvad vi 

ønsker, og hvilke kompetencer vores ledere 

skal have.  

 

Kommunikation 

Der skal være mere PR i lokalområdet, men 

i bund og grund handler det om mund-til-øre 

metoden. Vi skal være bedre til at fortælle 

andre mennesker om vores kirke, tro og 

fællesskab.  

Internettet er en god måde at markedsføre 

sig på. Man kunne lave små klip og film-

stykker på www.youtube.com. Som kunne 

sætte mere fokus på vores kirke. Vi skal tur-

de være kritiske og tage del i den verden vi 

er en del af. Vi skal se på sociale medier, In-

ternet osv. Det kunne være et fint MU mø-

de, som de unge kunne synes var sjovt at la-

ve: at få lov at lægge det på Internettet.   

Det kunne være fedt at trække på de unge, 

som er under uddannelse med kommunika-

tion på alle måder. En opfordring til at bru-

ge de unge, der har det hele tæt inde på li-

vet.  

Vi skal huske at snakke sammen internt i 

kirken. Og ikke kun kommunikere ud af 

kirken. Vi skal huske den personlige kon-

takt. Vi kunne godt blive endnu bedre til at 

kommunikere internt. Det kunne være godt 

at have en webmaster.  

Det er dejligt at vi sidder sammen unge og 

gamle. Derfor skal man lytte mere til de un-

ge. Derfor skal kommunikationen udbredes 

unge og gamle imellem.  

Ekstern kommunikation er nemmest i lokal-

foreningerne.  

Der skal altid ske noget nyt på en hjemme-

side i dagens Danmark.  

Det kunne være rart med en beskrivelse af 

hvad alle de unge mennesker kan og har af 

kompetencer, så ældre kan få hjælp til at 

tænke nyt.  

 

Nye trosfællesskaber 

Vi er meget traditionsbundet, vi er meget 

bundet af vores kirkebygning. Man må 

gerne tænke anderledes med hensyn til nye 

trosfællesskaber.  

Det er rigtigt vigtigt at vi får flere menighe-

der i Danmark, så flere lokalsamfund bliver 

påvirket at det kristne budskab. Men vi kan 

ikke plante menigheder ved blot at sende en 

præst. Og vi vil i fremtiden ikke have råd til 

dette. Lægprædikanter skal brænde for og 

have lyst til at starte og oprette nye menig-

hedsplantninger.  

Der bliver meldt mange mennesker ud af 

vores kirke, men hvorfor snakker vi aldrig 

om, hvorfor disse mennesker ikke længere 

er med i kirken.  

Det med at starte et nyt tros-fællesskab kræ-

ver meget offervilje, mod og mandshjerte. 

Det er ikke kun en dans på roser, selvom det 

lyder meget romantisk. Vi skal være indstil-

let på at det kan komme til at koste mange 

penge, præster og ressourcer.  

Nytænkning og menighedsplantning hænger 

meget sammen. Selv om vi tænker nyt, skal 

vi også bevare det, vi har nu.  

Vi skal komme ud der hvor mennesker er. 

Det er det, det handler om. Det er vigtigt, at 

vi snakker med folk omkring, hvor ”mærke-

lige” vi er. Vi skal snakke om, hvad vi hver 

især har mødt. Vi skal møde mennesker der, 

hvor de er.  

http://www.youtube.com/
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

 

Ledelse & samarbejde 

Valget af Christian Alsted som biskop fe-

bruar 2009 medførte hans afgang som 

formand for Landsledelsen. Det er ikke lyk-

kedes at finde en ny formand. Finn Bræstrup 

Karlsen har derfor været konstitueret som 

formand for Landsledelsen fra 1. maj 2009 

til 16. april 2010. Mogens Hansen har i sam-

me periode varetaget næstformandsposten 

sammen med sekretærjobbet. I forbindelse 

med Jørgen Thaarups overgang til studier, 

overtog Keld Munk som distriktsforstander 

for øerne (distrikt 1) 1. september 2009.  

Landsledelsen har i lighed med tidligere 

holdt 2 fællesmøder med Missionsrådet og 1 

med MBUFs styrelse med temaer som angår 

hele kirken, eksempelvis missionsprojekter 

og Landsmøde & Sommerkirke. Missions-

rådet har besluttet fremover at holde deres 

møder samme sted og tidspunkt som Lands-

ledelsen.  

   

Nordisk koordinator for menighedsplant-

ning/nye trosfællesskaber 

Som en konkret opfølgning på Central-

konferencens topprioritering for de næste 4 

år om at plante nye menigheder / skabe nye 

trosfællesskaber, søges en ¼-tids koordina-

tor for menigheds på nordisk plan.  

Metodistkirkens Landsledelse i Danmark 

bakker i lighed med Metodistkirken i Norge 

og Sverige op om initiativet og har lovet at 

støtte med 65.000 kr. i hvert af de næste 4 

år. 

 

Metodistkirkens Landsmøde 

Sidste år blev MBUF’s Delegeretmøde og 

Metodistkirkens Årskonference forsøgsvis 

holdt som to møder i et, for at skabe en 

større sammenhæng mellem B&U-arbejdet 

og kirken som helhed. Desuden ønskede vi 

at benytte vore ressourcer optimalt og lade 

inspirationen komme flere til gavn. Det nye 

initiativ blev generelt taget vel imod. Der er 

foretaget nødvendige justeringer i oplægget. 

Som ny fællesbetegnelse er valgt Metodist-

kirkens Landsmøde. 

  

Vedtægter 

Nye vedtægter for de lokale menigheder og 

for Metodistkirken i Danmark, udarbejdet af 

Landsledelsen, fremlægges til Landsmødets 

godkendelse. Landsledelsen fremlægger til 

Landsmødets godkendelse forslag til vejled-

ende retningslinier for oprettelse af nye 

menigheder. Kabinettet vil i samråd med 

menighedsplantningen benytte disse ret-

ningslinier i vurderingen af fremtidsscena-

riet.  

  

Sommerkirke09 

Vi glæder os over, at de knap 200 deltagere 

på Sommerkirke09 på Lægården fik mange 

gode oplevelser med hjem, og at der blev 

knyttet venskaber på tværs af menigheds- & 

aldersgrænser. For Metodistkirken på 

Landsplan er det det også af stor betydning, 

at være kirke med så mange forskellige 

gaver i funktion. Det var stort at kunne 

drømme om fremtiden med de unge, at blive 

inspireret af virkelig gode foredrag m.v.    

Efter det store ønske om gentagelse af suc-

cesen har MBUF og Landsledelsen som i 

fællesarrangører besluttet at næste Som-

merkirke finder sted i 2012 og anbefalet at 

holde den hvert 3. år fremover. 

 

Överås & uddannelse 

Der tilbydes ikke længere teologisk uddan-

nelse på Överås. I en forsøgsperiode drives 

Överås som kursusvirksomhed og udlejning. 

Finlands finske Metodistkirke har ønsket 

deres andel på 1% af ejerskabet frigjort. 

Landsledelsen indstiller, at Metodistkirken i 

Danmark overtager denne, indtil beslutning 
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om fremtidig ejerforhold endelig skal be-

sluttes i 2012. 

Jørgen Thaarup tog imod udfordringen fra 

Metodistkirken i Sverige og er i januar 2010 

påbegyndt en 4-årig forskerstilling og phd-

afhandling om John Wesley og N. F. S.  

Grundtvig. Derved kan Metodistkirken sikre 

Teologiska Högskola i Stockholm eksa-

mensret i metodistfag. Præstestudiet ved 

THS er i nu godkendt som SU-berettiget. 

September 2010 oprettes en 4-årig SU-

berettiget uddannelse til professionsbachelor 

i Kristendom, kultur og kommunikation ved 

Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter i 

København og på Diakonhøjskolen i Århus. 

Vi vil senere vurdere, hvordan dette tilbud 

passer ind i vor kirkes forhold. 

 

Kurerforlaget - Dagens Ord / Himmel  & 

Jord 

K.B. Jørgensen har meddelt sin afgang som 

redaktør af Dagens Ord med udgangen af 

2010. Landsledelsen er i gang med at finde 

en afløser.  Vi er glade for, at Carsten Mors-

bøl er sprunget til som redaktør af Himmel 

& Jord under Tine Gjessøs sygdom.  

 

Frikirkelige samtaler 

Siden det vellykkede, fælles præstemøde i 

Prag marts 2009 har trekantsamtalerne 

mellem Baptistkirken, Missionsforbundet og 

Metodistkirken af forskellige grunde ligget 

stand by. Der er et årligt femkantsmøde med 

de tre nævnte kirker og Frikirkenet (Apo-

stolsk Kirke, Pinsekirker og fritstående lo-

kale frikirker) af mere informativ karakter. 

 

Økonomien i hele kirken hører sammen 

Metodistkirken i Danmark har i en årrække 

haft mulighed for at støtte menighederne 

med meget store bidrag, som i de senere år 

ligger på omkring to millioner kroner. 

Situationen er imidlertid den, at vi indenfor 

nogle år kan se, at det ikke er muligt at yde 

bidrag til menighederne. Derfor skal 

årskonferencen 2010 træffe en række 

beslutninger, som skal forøge kirkens 

indtægter og lede frem til beslutninger på 

årskonferencen 2011 om en omlægning af 

kirkens udgifter. Det er vigtigt, at hele den 

økonomiske reform, som lægges frem, 

bliver grundigt drøftet igennem i 

menighederne, så beslutninger på såvel 

årskonferenceniveau som menighedsniveau 

kan blive harmoniserede. Se bilaget: 

Økonomisk handlingsplan.  

 

Personalia 

Pastor Freddy Johansen døde 3. oktober 

2009 og blev bisat fra Jerusalemskirken. 

Han blev 68 år. Se mindeord i Årbog 2009 

side 140. Pastor Lars Ulrik Jensen blev i 

dec. 2009 cand. theol. ved Københavns 

Universitet med specialet ”Kirken politiske 

embede”. Pastor Ove Sørensen har 25-års 

jubilæum som præst i Metodistkirken.   

   

 

Forslag 

1) Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. 

januar 2011 til kr 22.500 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 

(kontantløn samt taksering (15%)  af præ-

stebolig). Heraf betaler hovedkassen 14 % 

og præsten 2 %.  

c. Ansatte præster har fri embedsbolig. 

Følger “Skat”s taksering: 15 % af 

kontantløn.  

d. Der ydes godtgørelse hvis den årlige 

udgift til skat af boligens værdi og til 

opvarmning af bolig overstiger en 

månedsløn. 
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e. Funktionstillæg for distriktsforstandere 

udgør 17,25 % af kontantløn. 

 

2) Kontingent til landskirken for 2011 

fastsættes til uændret kr. 220,- pr. 

bekendende medlem. Betales af den enkelte 

menighed til Hovedkassen. 

 

3) Fælles kollekter for Metodistkirken i 

Danmark:: 

a. En søndag i september 2010 til ACTA 

Aalborg. 

b. En søndag i november 2010 til 

uddannelse af præster. 

 

Landsledelsen og Kabinettet 

Vedtægter for Metodistkirken i Danmark  

§ 1 

Metodistkirken i Danmark (Metodistkirkens 

danske Årskonference) er en del af ”The 

United Methodist Church” og hører til Cen-

tralkonferencen i Nordeuropa & Eurasien og 

er organiseret efter Metodistkirkens Lære- 

og Kirkeordning (The Northern Europe & 

Eurasia book of Discipline of the United 

Methodist Church). Metodistkirken i Dan-

mark søger gennem de danske metodistme-

nigheders kirkelige, evangeliserende, kultu-

relle og sociale arbejde, og gennem institu-

tioner og organisationer, der er tilknyttet kir-

ken, at virkeliggøre Metodistkirkens primæ-

re opgave, at gøre mennesker til Jesu Kristi 

disciple. 

 

§ 2 

Kirkens anliggender varetages gennem års-

konferencen, der består af de præster i Me-

todistkirken, som af årskonferencen aner-

kendes som medlemmer af denne samt af 

menighedsrepræsentanter for de danske me-

todistmenigheder, landsledelsens medlem-

mer, konferencens lægleder, MBUF's lands-

formand,  ungdomsrepræsentanterne, for-

mand for Betaniaforeningen, formand for 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Central-

missionen, samt andre, der af konferencen 

anerkendes som medlemmer. 

 

§ 3 

Årskonferencen mødes mindst én gang om 

året på det tidspunkt, den tilsynsførende bis-

kop, der er årskonferencens leder, bestem-

mer. 

 

§ 4 

Årskonferencen vælger en landsledelse, der 

har til opgave: 

a. Mellem årskonferencens møder at 

repræsentere og fremme de af kirkens 

interesser, som ikke varetages af biskop, 

kabinet, bestyrelser og andre organer, i 

henhold til Metodistkirkens Lære og 

Kirkeordning. 

b. Som valgte værger for Metodistkirken i 

Danmark at modtage og forvalte gaver og 

arv af enhver art, der gives eller 

testamenteres til Metodistkirken i Dan-

mark eller organisationer og ikke-selv-

ejende institutioner, herunder til kirkeligt, 

evangeliserende, kulturelt eller socialt 

formål. Landsledelsen træffer bestem-

melse om gavers og arvs anvendelse og 

anbringelse, hvis ikke giver eller testator 

har bestemt andet. 

c. At foreslå, tilrettelægge og regulere ind-

samlinger til kirkens fælles arbejde, så-

ledes at ingen indsamling, der henvender 

sig til kirken som helhed i Danmark, kan 

foretages uden Årskonferencens eller 

landsledelsens godkendelse. 

d. At behandle og iværksætte de sager, der 

af årskonferencen eller af bestyrelser og 

udvalg henvises til den. 

e. At behandle alle spørgsmål vedrørende 

køb, salg, pantsætning og tinglysning af 

enhver disposition vedrørende fast ejen-
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dom, som af kabinettet, en pas-

toratskonference, en bestyrelse for en af 

kirkens institutioner eller en lands-

organisation henvises til den. 

f. Iøvrigt at være bemyndiget til i alle an-

liggender af økonomisk art at repræ-

sentere og forpligte Metodistkirken i 

Danmark. 

g. Til Årskonferencen at afgive en rapport 

over årets arbejde, herunder reviderede 

regnskaber for de kasser, der sorterer 

under den, og endvidere fremlægge bud-

get for det nye regnskabsår. 

h. At fastsætte standardvedtægter for de 

lokale metodistmenigheder.  

 

§ 5 

Metodistkirkens Landsledelse består af 9-13 

personer: Kabinettet (biskoppen og distrikts-

forstanderne), evangelisationssekretæren, 

konferencelæglederen og hovedkassereren 

samt et antal medlemmer valgt af årskonfe-

rencen. Ud over biskoppen skal der være 

lige mange lægfolk og præster i lands-

ledelsen. 

Metodistkirkens Landsledelse tilrettelægger 

selv sit arbejde, herunder eventuel opdeling 

af ledelsen i underudvalg til varetagelse af 

dels evangelisation, gudstjeneste- og an-

dagtsliv, udgivelser og blade, og dels admi-

nistrative, økonomiske og bygningsmæssige 

opgaver.   

De direkte valgte medlemmer (alle undtagen 

distriktsforstanderne, evangelisationssekre-

tæren, konferencelæglederen, hovedkasse-

reren og biskoppen) vælges af årskonferen-

cen.  

Valgene foregår ved skriftlig afstemning 

efter forslag af årskonferencens forslagsko-

mité efter følgende orden: 

- Der vælges en formand. 

- Der vælges en næstformand. 

- Øvrige medlemmer vælges.  

Valgperioden er 3 år. 

Som suppleanter vælges for 1 år 1 præst og 

1lægperson. 

Evangelisationssekretæren udpeges af bis-

koppen for en 4 års periode (Kvadrienniet). 

Konferencelæglederen vælges af årskon-

ferencen på forslag af forslagskomiteen for 

en 4 års periode (Kvadrienniet). 

Hovedkassereren vælges af årskonferencen 

på forslag af Landsledelsen for en 4 års pe-

riode (Kvadrienniet). 

Landsledelsen konstituerer sig selv med 

sekretær. 

Bestyrelsens medlemmer er tegningsberetti-

gede to i forening på landsledelsens vegne. 

Navnet på Metodistkirkens ledelse i Dan-

mark er: Metodistkirkens Landsledelse. 

Dette navn afløser tidligere navne for Meto-

distkirkens ledelse: 

1955-1999 Hovedbestyrelse for Metodist-

kirken i Danmark 

1953-1955 Konferencestyrelse og værger 

for Metodistkirken i Danmark  

1939-1953 Værger for Metodistkirken i 

Danmark 

1907-1939 Værger for Den Biskoppelige 

Methodist-Kirke i Danmark 

 

§ 6 

Landsledelsen mødes mindst to gange om 

året. Indvarslingen sker skriftligt med anført 

dagsorden med mindst 14 dages varsel. 

Indvarslingen foretages af formanden, der er 

pligtig at indkalde landsledelsen, dersom en 

trediedel af landsledelsens medlemmer be-

gærer det. Landsledelsen er beslutnings-

dygtig, om halvdelen af medlemmerne er 

tilstede. I tilfælde af stemmelighed er for-

mandens stemme afgørende. 

 

§ 7 

Årskonferencen bestemmer, hvilke specielle 

bestyrelser og komiteer, der skal vælges - 

deres størrelse og valgmåde samt ret-

ningslinierne for deres arbejde. Alle af 

Årskonferencen valgte bestyrelser er ansvar-

lige over for den og pligtig at indberette om 

deres arbejde. 

 



 
 53 

§ 8 

Metodistkirken, som i Danmark blev Aner-

kendt Trossamfund ved kongelig resolution 

af 22. september 1865, har følgende navne: 

Kirkens internationale navn:  

The United Methodist Church (UMC) 

Tidligere navne: 

1784-1939: The Methodist Episcopal 

Church (MEC) 

1939-1968: The Methodist Church (MC) 

Efter 1968: The United Methodist Church 

(UMC) 

Kirkens navne i Danmark: 

1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-

Kirke 

Efter 1939: Metodistkirken 

 

§ 9 

I tilfælde af opløsning af Metodistkirken i 

Danmark eller sammenlægning med anden 

kirke skal formuen tilfalde anden organisa-

tion med kirkeligt og almenvelgørende for-

mål efter årskonferencens beslutning. 

 

§ 10 

Disse vedtægter for Metodistkirken i Dan-

mark kan ændres af årskonferencen, idet 

dog forslag om ændringer skal tilstilles 

landsledelsen 6 uger forud for årskonferen-

cens årlige møde og skal forelægges årskon-

ferencen på dennes første mødedag for der-

efter at behandles på det tidspunkt, årskon-

ferencen måtte bestemme. Vedtagelse af 

ændringsforslag kræver 3/5 majoritet af de 

afgivne stemmer. 

 

 

 

 

Standardvedtægter for den lokale menighed  

§ 1 

Metodistmenigheden i _________________ 

er stiftet i ______ og har tidligere ført 

navnene:  

- ___________________________ 

- ___________________________ 

- ___________________________ . 

 

§ 2 

Menigheden i _____________________ 

udgør sammen med landets øvrige meto-

distmenigheder Metodistkirken i Danmark, 

som i Danmark blev Anerkendt Trossam-

fund ved kongelig resolution af 22. 

september 1865.  

Menigheden i _______________________ 

har myndighedskode CPR: X-kirken xxxx. 

Desuden føres myndighedskoderne CPR: 

___________ . 

 

§ 3 

Metodistmenigheden i _______________ 

driver sin virksomhed udfra sin kirke-

bygning: 

__________________,_________________

__. 

Kirkebygningen har tidligere ført navnene: 

- _______________________________    

- _______________________________ . 

 

§ 4 

Metodistmenigheden i ________________ 

består af: 

- medlemmer, der ved personlig tilkende-

givelse har tilsluttet sig menigheden og er 

indskrevet i medlemslisterne,  

- børn under 18 år, som efter forældrenes 

ønsker er indskrevet i medlemslisterne, 

- andre personer, som er døbt i kirken, og 

som ikke er tilflyttet anden kirke eller 

meldt sig ud, og som er indskrevet i 

medlemslisterne.  

 

§ 5 

Menighedens øverste myndighed og gene-

ralforsamling, også kaldet pastoratskonfe-

rence eller menighedsmøde, samles mindst 

1 gang årligt under ledelse af kirkens til-



 
 54 

synsførende (distriktsforstander), eller den-

nes stedfortræder.  

Pastoratskonferencen indkaldes gennem 

menighedens nyhedsbrev og med angivelse 

af dagsorden.  

Ekstra ordinær pastoratskonference kan 

indkaldes med mindst 10 dages varsel ved 

meddelelse i gudstjenesten og gennem 

skriftlig meddelelse af dagsorden. 

Alle medlemmer af menigheden og de til 

menigheden knyttede præster har tale- og 

stemmeret ved pastoratskonferencen. 

Pastoratskonferencen modtager rapporter fra 

alle menighedens arbejdsområder og de til 

menigheden knyttede foreningsaktiviteter, 

samt fastsætter målsætning og arbejdsplaner 

for kirken.  

Pastoratskonferencen modtager regnskaber 

og godkender revision samt fastsætter bud-

getter.  

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejen-

dom, som er indviet til kirkeligt brug, skal 

en beslutning i pastoratskonferencen god-

kendes af Metodistkirkens Landsledelse.  

Menigheden kan ikke optage lån eller stifte 

gæld større end 50 % af menighedens egen-

kapital uden godkendelse af Metodist-

kirkens Landsledelse.  

Pastoratskonferencen fastsætter menighe-

dens organisatoriske struktur under hensyn 

til menighedens arbejde og aktivitetsniveau, 

herunder sammensætningen af menigheds-

råd. Pastoratskonferencen beslutter, om der 

skal være et selvstændigt kirkeværger 

(udvalg for bygninger),*) selvstændig pas-

toralkomite (komite for personaleforhold)*) 

og finanskomite*) eller om menighedsrådet 

skal varetage samtlige funktioner. 

Pastoratskonferencen foretager alle person-

valg ved demokratisk afstemning, herunder 

repræsentant(er) til Metodistkirkens Års-

konference, menighedens kasserer og 

revisorer samt samtlige råd og udvalg i 

menigheden.  

 

*) Obligatorisk for menigheder med 60 

medlemmer eller derover.  

§ 6 

Menighedsrådet består af mindst 3 valgte 

medlemmer, heraf formand, sekretær og 

kasserer samt repræsentant(er) fra udvalg, 

samt leder af arbejdsgrene og aktiviteter i 

menigheden.  

Menighedsrådet, også kaldet menighedens 

ledelse eller styrelse, udgør menighedens 

ledelse igennem årets arbejde. Menigheds-

rådet har myndighed til at udøve de funk-

tioner og varetage de opgaver, som pasto-

ratskonferencen har besluttet eller henvist til 

menighedsrådet.  

Menighedsrådet disponerer over menighe-

dens midler indenfor de økonomiske ram-

mer, som pastoratskonferencen har fastsat. 

Beslutninger om køb, salg og pantsætning af 

fast egendom træffes af menighedsrådet 

efter godkendelse af pastoratskonferencen. 

Beslutninger om ansættelser, bortset fra 

præster, og den dertil hørende økonomi 

træffes af menighedsrådet. 

Menighedsrådets medlemmer er tegnings-

berettigede to i forening på menighedsrådets 

vegne. 

 

§ 7 

Metodistmenigheden i _______________ 

udgør sammen med landets øvrige 

metodistmenigheder, Metodistkirken i Dan-

mark, og er underlagt dennes myndighed, 

Metodistkirkens danske årskonference, hvis 

funktioner udøves af Metodistkirkens 

Landsledelse.  

 

§ 8 

I tilfælde af, at menigheden ophæves, til-

falder dens midler Metodistkirken i Dan-

mark. 

 

§ 9 

I tilfælde af, at menigheden fusionerer med 

anden metodistmenighed, overføres dens 

midler til den nye metodistmenighed. 
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§ 10 

Vedtægtsændringer kan ske ved beslutning i 

Metodistkirkens Årskonference og efter-

følgende beslutning på Metodistmenigheden 

i ____________________’s pastorats-

konference. 

Vedtægterne, der er i overensstemmelse 

med Metodistkirken i Danmark (kirkens 

internationale navn er the United Methodist 

Church) kirkeordning (the Northern Europe 

and Eurasia Book of Discipline of the 

United Methodist Church), er vedtaget af 

Metodistkirken i Danmark’s Årskonference 

i Holstebro den 23. maj 2010 og af me-

todistmenigheden i __________________’s 

Pastoratskonference den ________ 201_. 

 

 

 

 

Økonomisk handlingsplan  

Hovedkassen har fået en række ekstra-

ordinære indtægter igennem årene. Det har 

først og fremmest været store testamen-

tariske gaver og salg af en række bygninger, 

hvilket samlet løber op i en stor sum.  

 

Vi har hele tiden været af den opfattelse, at 

disse ekstraordinære indtægter er gaver, som 

er skænket for at blive brugt til kirkens 

arbejde, hvilket først og fremmest er tilskud 

til menighederne. Men vi har også vidst, at 

på et tidspunkt er de ekstraordinære ind-

tægter brugt op.  

 

Det store spørgsmål har hele tiden været: 

Hvornår er de ekstraordinære indtægter 

brugt? 

 

Vi har flere gange forudsagt, at det og det år 

ville formuen være væk, og balance i 

Hovedkassen vil være et krav. I alle 

forudsigelser har vi tegnet billedet af den 

værst tænkelige økonomiske situation. 

 

Virkeligheden har imidlertid vist sig at være 

bedre end forudsigelserne. Hovedkassen har 

klaret sig bedre, end vi forudsagde. Det er et 

tegn på to ting: Dels god økonomisk 

forvaltning, og dels nye ekstraordinære 

indtægter, f.eks. arvebeløb og salg af 

ejendomme, som kirken ikke har brug for 

længere. Derfor har grænsen for, hvornår 

kassen er tom, hele tiden blevet udskudt. 

Med den nuværende drift kan Landsledelsen 

fortsætte sine tilskud til menighederne med 

driftunderskud i størrelsesorden 2 millioner 

i 2010, 2011 og 2012, samt reduceret tilskud 

på 1 million i 2013 før hovedkassens drift-

beholdning er reduceret til den mindst ac-

ceptable niveau og balance må være et krav. 

Der er ikke i dette scenarium taget højde 

for, at nye ekstraordinære indtægter kan 

komme fra f.eks. arvebeløb og salg af ejen-

domme, herunder Øverås. (I lyset af de øku-

meniske planer i Sverige og udviklingen af 

Øverås, som et svensk kirkecenter, vil det 

være rimeligt for os at forvente, at Meto-

distkirken i Danmark kan få sine penge ud 

af Øverås engang mellem 2012 og 2016, når 

den svenske metodistkirke fusionerer.)  

Dermed skal Metodistkirken i Danmarks 

økonomiske situation ikke bortforklares, 

men blot vise, at der fortsat er usikkerhed 

om, hvordan formuebeholdning vil udvikle 

sig.  

 

Tilskudene til menighederne, som er dybt 

afhængige af tilskud udefra, samt de deraf 

følgende store underskud i Hovedkassen er 

af en sådan størrelse, at rettidig omhu er 

absolut nødvendigt i den økonomiske for-

valtning. For at kunne møde fremtidens 

behov, er der brug for en økonomisk reform 

i kirken. Reformens hensigt er at kirken som 

helhed får en bæredygtigt økonomi. Det kan 

formuleres på mange forskellige måder. Her 



 
 56 

er nogle formuleringer, som fører til det 

samme resultat: 

- Alle menigheder skal kunne afholde alle 

egne udgifter. 

- Hovedkassen skal ikke yde tilskud til 

drift, lønninger eller bygninger. 

- De menighedsrelaterede udgifter, herun-

der pensioner og lønninger, som hoved-

kassen dækker, skal lægges ud til menig-

hederne.  

 

Den økonomiske reform, som Lands-

ledelsen vil foreslå vedtaget ved årskon-

ferencen 2010, består af to led: 

 

Indtægtsdelen 

I 2002 besluttede årskonferencen at mindste 

kirkebidrag er 1,6 % af skattepligtig ind-

komst for bekendende og døbte medlemmer. 

Årbøgerne 2002, 2003, 2004 og 2005 har 

store afsnit om økonomi og kirkens økono-

miske tænkning. Det viser, at der på Års-

konferenceniveau har været stor opmærk-

somhed på økonomien.  

 

En meget stor rapport om økonomien med 

alle synspunkter blev fremlagt i 2004. Den 

rapport kan hjælpe til større forståelse og 

bør studeres i alle menigheder.  

Det har været en gennemgående tema, at 

fremme forståelsen af, at kirken skal udvikle 

selvbærende enheder. En eller flere menig-

heder kan udgøre selvbærende enheder, 

hvor indtægter og udgifter er i balance og 

hvortil de ansattes samtlige lønudgifter er 

knyttet. Vi skal fortsat arbejde hen imod at 

skabe selvbærende enheder.       

 

Det, som IKKE er lykkedes i disse år, er at 

forøge menighedernes indtægter fra med-

lemmerne. Der har ikke været tilstrækkelig 

opfølgning i menighederne. Årskonferencen 

har ikke kontrolleret, at menighederne har 

arbejdet med at få alle medlemmer, be-

kendende og døbte, til at betale mindst 1,6 

% kirkebidrag samt at formå så mange som 

muligt, at yde større kirkebidrag.   

Der skal sættes fokus på menighedernes 

indtægter fra medlemmerne. Menighederne 

skal rapportere, hvad de har gjort, og hvilket 

resultat, der er kommet. Der skal ske op-

følgning og rapportering hvert år. Lands-

ledelsen skal tilbyde finanskomiteerne hjælp 

til at sætte arbejdet i gang. Pastoratskon-

ferencerne skal til finanskomiteerne vælge 

eller udpege to personer, som har hoved-

ansvar for kirkebidrag. Disse personer skal 

samles til  undervisning, spredning af idéer 

og udveksling af erfaringer. Landsledelsen 

udpeger to - tre personer, som får råd-

givende og opsøgende funktioner overfor 

menighederne i arbejdet med kirkebidrag.  

 

Der er tid til at arbejde med indtægtsdelen i 

regnskabsårene 2011 og 2012. Ingen menig-

heder må tillades at have en målsætning 

lavere end årlig forøgelse på 10 %. 

Resultaterne af denne indsats kan tidligst af-

læses i menighedernes regnskaber for 2011 

og 2012.  

I samme takt, som det lykkes at forøge ind-

tægterne i menighederne, vil Hovedkassens 

økonomiske situation også forbedres, måske 

forsvinde. 

Pastoratskonferencerne skal evaluere på 

tiltagene med forøgelse af kirkebidragene i 

2011 og 2012. Årskonferencen skal evalu-

ere på dette især i 2011 og 2012, men 

fremover.    

 

Hvis ikke det lykkes at forøge indtægterne 

tilstrækkeligt, må redskaberne i udgiftsdelen 

tages i anvendelse. 

Forøgede kirkebidrag er styringsredskabet 

på indtægssiden. Beslutning og i gangsæt-

telse af plan ved Årskonferencen 2010.  

 

Udgiftsdelen 

Årskonferencens medlemmer og Distrikts-

forstanderne skal oplyse menighederne om, 

hvilke knapper, der kan skrues på, når/hvis 

økonomien i kirken skal lægges os. Der er 

tre knapper, tre værktøjer, der er afgørende, 

for reguleringen af udgifterne i kirken: 
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1) Præsternes pensioner lægges ud i menig-

hederne, 2) Kontingenter for bekendende og 

døbte sættes op f.eks til det dobbelte eller 

tredobbelte, samt 3) reduktion af ansættelser 

eller ansættelsesgrader.   

 

Disse tre knapper, tre værktøjer, skal IKKE 

anvendes nu, men menighederne og års-

konferencen skal oplyses om, at det er sty-

ringsredskaberne for udgiftdelen. Årskonfe-

rencen 2010 og 2011 skal være med til at 

bestemme, hvordan disse tre styrings-

redskaber skal bruges. På baggrund af drøf-

telse og bestemmelse ved årskonferencen 

2010 om, hvilke prioriteringer de tre sty-

ringsknapper skal have, kan der ved årskon-

ferencen 2011 fremlægges den første model 

med konkrete tal og konsekvensberegning 

for hver menighed.  

 

Sammenhæng mellem indtægter og 

udgifter 

Hvis ikke det lykkes at forøge indtægterne i 

tilstrækkelig grad, så menighederne kan bæ-

re egne udgifter, vil redskaberne på udgiftsi-

den blive anvendt. I samme grad som det 

lykkes at forøge indtægterne, vil redska-

berne på udgiftsiden miste betydning eller 

anvendelsen af dem blive udskudt.     

 

Plan for økonomisk reform 

Årskonferencen 2010: 

- Redegørelse for den økonomiske situa-

tion fremlægges, inkl. fremtidsscenarium. 

- Beslutning om igangsættelse af forøgelse 

af kirkebidragene. 

- Beslutning om opfølgning af plan: 

DFernes rolle, pastoratskonferencernes 

og finanskomiteernes roller, målsætning: 

min. 10% forøgelse af indtægter i menig-

heder, krav om menighedernes rapporte-

ring til pastorats- og årskonferencer i 

2011 og 2012. 

 

Menighederne sommeren 2010: 

- Valg/udpegning af personer, som har 

hovedansvar for kirkebidrag, oprettelse 

af testamenter m.v. som en del af finans-

komiteernes ansvar. 

 

Pastoratskonferencerne 2011: 

- Redegørelse for, hvad menigheden har 

gjort, og hvilke resultater, der er opnået. 

- Beslutning om menighedens planer for 

forøgelse af indtægter. 

- Valg af personer, som har hovedansvar 

for kirkebidrag, oprettelse af testamenter 

m.v. 

 

Årskonferencen 2011: 

- Opfølgning på menighedernes indtægter. 

- Opfølgende beslutninger om forøgelse af 

indtægter. 

- Redegørelse med 1) Pensionerne ud til 

menighederne, 2) Forøgelse af kon-

tingenter, og 3) Reduktion ansættelser. 

 

Pastoratskonferencerne 2012: 

- Opfølgning for arbejde med forøgelse af 

indtægter. Rapportering til DF og ML. 

 

Årskonferencen 2012: 

- Endeligt forslag om hvordan Hovedkas-

sens økonomi skal reguleres med anven-

delse af: 1) Pensioner ud til menigheder-

ne, 2) Kontingenterne fordobles, og 3) 

Reduktion af ansættelser.  

- Seneste tidspunkt, hvor Årskonferencen 

tager stilling til salg af Øverås med krav 

om at få den danske del af formuen i Ho-

vedkassen 

 

Pastoratskonferencerne 2013: 

- Opfølgning kirkebidrag. Gøres til fast 

punkt på menighedsrådsmøder og pasto-

ratskonferencer. 

 

Årskonferencen 2013: 

-  Status over den økonomiske situation for 

at vurdere: Går vi mod snarlig overgang 

til ikke at kunne støtte arbejdet i menig-

hederne, eller er den økonomiske situa-

tion således, at støtte til menighederne 

kan fortsætte? 
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)   Budget 

2009 

Resultat 

2009 

Budget 

2010 

Plan 

2011 

Indtægter           

Årskonferencens offergave             120   131            120  120 

Kollektdag, præsteuddannelse               10   13              10  10 

Kollektdag september               10   11              10  10 

Julegaven               30   21              20  20 

Tilskud til missionærløn             263   304            320  290 

Kontingent menigheder             267   260            267  267 

Lotto (168)og momskompens. (338)             175   498            150  150 

Indtægter i alt             875        1.238            897  867 

      

Udgifter           

Menigheder, bidrag/tilskud          1.153  1.165         1.199  1.212 

Pensionsforsikring             495   516            522  537 

Biskopskontor               88   94            116  125 

Distriktsforstandertjeneste             180   190            210  220 

Centralkonference/Eksekutivkomité               60   98              35  37 

Udvalgsmøder og rejser               80   73              60  65 

Tele, gaver, H&J, adm.             130   147            140  145 

Årskonference og Årbog               60   70  60 65 

Revision og moms-udarbejdelse               95   95              95  95 

Flytteomkostninger               50   60              50  50 

Kontingenter               75   44              75  75 

Evangelisation             250   189            160  165 

Uddannelse/kurser             150   73            150  155 

Afskrivning på edb-udstyr               60   60              60  60 

Lotto/moms-tilskud menigheder             150   493            150  150 

Udgifter i alt   3.076 3.367        3.082  3.156 

           

            

Resultat før renter   -2.201 -2.129 -2.185 -2.289 

Renteindtægt   350 400 350 350 

Underskud   -1.851 -1.729 -1.835 -1.939 
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Status 

Aktiver (i 1.000 kr.)         

Likvide Beholdninger     287 

Værdipapirer       11.089 

Andelskapital Øverås       99 

IT-udstyr     58 

Tilgodehavender (forudb.løn m.v.)        320 

Udlån til Lægården       100 

Præsteboliger                                                      2.967 

Aktiver i alt 14.920 

    

Passiver         

Kirkebygningskonto, primo     8.779   

   Lejeindtægt, Solrød     42   

Driftsudgifter, ejendomme     -18   

Tab ved salg af bygning     -548 8.255 

Skyldige omkostninger inkl. skat       117 

Formue i øvrigt         

  Primo beholdning     6.398   

  Modtagne legater og arv     1.394   

  Renteindtægt i øvrigt     5   

  Familieydelse incl. renter     -41   

  Kursregulering, værdipapirer     521 8.277 

  Underskud (Tilskud til drift)       -1.729 

Passiver i alt       14.920 
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Rådet for Ordineret Tjeneste 
 

Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har 

behandlet en række ansøgninger om kurser 

og videreuddannelse af vore præster.  

 

ROT minder præsterne om, at alle har pligt 

til én gang i kvadrienniet at deltage i efter-

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

nordiske efteruddannelseskurser.  

 

ROT følger kandidater til tjenesten som 

ordineredes uddannelse og er i kontakt med 

deres mentor, således at kommende præster 

følges tæt.  

 

ROT fornemmer, at der igen er unge menne-

sker, som bærer på et kald til at tjene som 

præst i Metodistkirken, men det er også 

vores klare opfattelse at Metodistkirkens 

flyttesystem er en alvorlig problemstilling i 

overvejelser om kald og tjeneste. 

 

 

Thomas Risager 

formand 
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Metodistkirkens Verdensmission
 

Nøden ude i verden har i mange år ikke 

været større end nu bl.a. på grund af den 

internationale økonomiske krise. Derfor er 

det med glæde, jeg skriver denne indberet-

ning, som viser, at Metodistkirken i år har 

været mere udadrettet end i mange år. Året i 

år har været det travleste år, jeg har oplevet i 

Missionsrådet. Vi har haft gang i mange 

ting, og på den måde er mange mennesker 

blevet hjulpet. Desuden kan vi se, at mis-

sionen får mere og mere opmærksomhed 

rundt om i menighederne. Vi ser flere me-

nigheder tage ansvar for deres egne 

projekter som Solrøds tur til Honduras og 

Strandbys hjælp til Bitsch-Larsen på hans 

sidste tur til Congo. Det er fint med sådanne 

selvstændige projekter og ved at lade 

Missionsrådet vide, hvad der foregår, har vi 

en chance for at støtte disse lokale tiltag. 

Vores store problem er stadig at modtage de 

penge, som indsamles i menighederne i de 

Årskonference-bestemte projekter. Her sidst 

i marts, er der kun 3 menigheder, der har 

indsendt penge fra kollektindsamlingen til 

præster i Letland.  

 

Vi har stadig vor opmærksomhed på 3 ho-

vedområder: DR Congo, Letland og Indien.  

I Congo har årets store opgave været at lave 

vand i landsbyen Mununu. Det er lykkedes 

over al forventning, og de, der var af sted, er 

vendt meget berigede tilbage. Vi har den 

glæde, at DMR-U (Dansk Missionsråds 

Udviklingsafdeling) i 2010 kører en oplys-

ningskampagne om FN’s 2015 mål, hvor de 

bruger vores projekt i Mununu som et 

skoleeksempel på at sikre flere adgang til 

rent drikkevand ! To af dem, der var med i 

sommer, har på baggrund af deres ople-

velser startet et projekt, hvor de via gave-

beviser samler ind til børns skolegang i 

Mununu. Gavebeviser kan købes hos 

Missionsrådets kasserer. Da tingene skal 

holdes ved lige, og da der er ansatte, der 

skal have løn, er der stadig brug for penge 

til vores 3 projekter i Congo: El-projektet og 

vandprojekterne i Mulungwishi og Mununu. 

I Letland har vi haft mulighed for at sende 

nødhjælp fra både Århus og Frederikshavn. 

Flere menigheder har givet økonomisk og 

anden hjælp. Det var en stor glæde, at vi på 

meget kort tid kunne sende over 200 

indpakkede julegaver til børn og unge, 3 

paller makrel i tomat foræret af Sæby 

Fiskeindustri, for over 5000 kr. anden 

konserves og en masse legetøj og tøj til alle 

generationer. Fra Letland har vi fået megen 

tak. Vi håber at kunne gennemføre et 

lignende projekt igen i år, da nøden i 

Letland stadig er meget stor.  

Indiensvennerne gør et stort stykke arbejde i 

Indien, hvor Anna og Hero David med flere 

var på besøg i efteråret 2009. Da Indiens-

vennerne kører deres projekt på en god 

måde, vil jeg henvise til deres årsberetning, 

som jeg i skrivende stund forventer vil ligge 

på Metodistkirkens hjemmeside under 

’Mission’. 

Årets store udfordring er mikrolån i Congo. 

Vi har et samarbejde med mikrolånsorgani-

sationen First Step Initiative (FSI). FSI’s 

leder Chingwell Mutombu er opvokset i 

Mulungwishi, hvor FSI nu vil starte en lokal 

mikrolånsenhed. Det er FSI, der sammen 

med lokale folk, vil komme til at udføre ar-

bejdet med mikrolån i Mulungwishi. Det er 

nyt for os at gå ind i den slags hjælpe-

programmer, men vi mener, det er frem-

tiden. Hele tanken bag mikrolån er hjælp til 

selvhjælp som en vej ud af fattigdom. Det 

ser vi som en god ting.  

 

Ønskes der informationer om projekter eller 

andet missionsarbejde, er det vort håb, at vi 

kan dække det via kirkens hjemmeside, 

Himmel og Jord og informationsbreve. 

Ellers er alle medlemmer af Missionsrådet 

klar til at fortælle, hvem der kan svare på 

eventuelle spørgsmål. En mulighed for in-

formation og inspiration kan også fås på 
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missionsdagen, og vi vil derfor gerne invi-

tere alle til missionsdag i Odense lørdag d. 

25. september 2010. Vi glæder os til at se 

jer! 

 

Til slut vil vi mindes pensionerede overlæge 

Immanuel Bitsch-Larsen, Hogager ved 

Holstebro, tidl. Maribo på Lolland som døde 

8. februar i en alder af 94 år. Bitsch-Larsen 

har viet hele sit liv til missionsarbejde i det 

nuværende DR Congo. Vi takker for hans 

store arbejde i kirkens- og missionens 

tjeneste. Se Metodistkirkens hjemmeside, 

hvor der ligger mindeord om Bitsch-Larsen.  

 

På vegne af Missionsrådet 

Anni Pedersen 

 

Forslag 

Forslag til vedtægtsændring  

Missionsrådet foreslår Årskonferencen, at 

de nationale regler for Missionsrådet -  ved-

taget på Årskonferencen 2007  - bortfalder.  

 

Herefter udfører Missionsrådet sit arbejde 

efter The Northern Europe & Eurasia Book 

of Discipline of The United Methodist 

Church 2009 § 633. 

 

Reglerne i The Northern Europe & Eurasia 

Book of Discipline of The United Methodist 

Church forvaltes på følgende måde: 

• Missionsrådet består af den på årskon-

ferencen valgte Missionssekretær, der til-

lige 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.  

• Rådet konstituerer sig med næstformand, 

kasserer, sekretær, ansvarlige for kontakt 

til lokalt arbejde, ansvarlige for kontakt 

til de enkelte missionsprojekter, ansvar-

lige for kontakt til lokalt MK arbejde og 

en ansvarlig for rådets presse.  

• Missionsrådets ansvar hviler på de mis-

sionsrådsmedlemmer, som Årskonferen-

cen har valgt.  

• Hvis rådet finder det nødvendigt, kan res-

sourcepersoner inddrages i rådets arbejde 

og deltage i møder. Således kan rådet 

vælge enten at finde kasserer, ansvarlig 

for presse, sekretær m.v. blandt de valgte 

 rådsmedlemmer eller at supplere sig med 

sådanne ressourcepersoner.  

• Hvis rådet inddrager andre end de valgte 

i rådets arbejde, kan disse deltage i debat 

og mødevirksomhed efter rådets egen 

arbejdsorden.  

• Ansvaret og beslutningerne for hele 

rådets arbejde, inkl. det af de supplerede 

personer udførte, påhviler altid kun de 

valgte rådsmedlemmer.  

• Hvis der er et dansk medlem af G.B.-

G.M., har dette medlem automatisk sæde 

i Missionsrådet, uden stemmeret med 

mindre vedkommende er valgt direkte til 

Missionsrådet af Årskonferencen 

• Missionsrådet fastsætter selv sin dags-

orden. 

 

Begrundelse: 

Missionsrådet finder det overflødigt at have 

to sæt regler for sit arbejde, når de til sta-

dighed opdaterede og endegyldige regler og 

bestemmelser er udtrykt i The Northern 

Europe & Eurasia Book of Discipline of 

The United Methodist Church. 

  

Kollekter 2011 

1. Julekollekt og missionskollekt i maj: 

Mikrolån.  

2. Missionskollekt i februar: Præsteløn-

ninger i Letland. 

3. Missionslodsedler. 
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Regnskab 2009 

 Budget 2009 Regnskab 

Indtægter    

Kollekter til præsteløn Letland 4.500 10.420 

Julekollekt – Microlån 20.000 26.407 

Kollekter/Bidrag/Kontingenter + Missionsdag 15.000 16.872 

Tipsmidler 60.000 59.740 

Ordinære indtægter 99.500 113.439 
     

Salg lodsedler 20.000 14.660 

Samlede tilskud til andre formål 20.000 14.660 
     

Bank - renteindtægter          4.000  496 
     

DGF – Vand i Mununu – Gavebeviser 100.000 288.547 

DGF – Vand i Mununu – DMRU 500.000 444.750 

Skole - M'shi + Div. småprojekter 0 4.200 

Elevbetaling – Mununu 0 7.800 

Studerende i M’shi 0 44.784 

Samlede indtægter - DR Congo       600.000  790.081 
     

Gaver til Letland/Partnerm.         5.000  6.799 

Julehjælp 2009 0 8.926 

Hope Center         0  18.125 

Containertransport          0  6.417 

Samlede indtægter - Letland         5.000  40.267 
     

Fadderskaber         30.000  76.386 

Samlede indtægter - Indien         30.000  76.386 
     

Indtægter i alt       758.500  1.035.329 

Underskud 2009 11.000 23.805 

Balance       769.500  1.059.134 
 

Udgifter    

Kontorartikler 2.500  772 

Porto             500 592 

Bestyrelsesmøder (rejser mm.)          3.500  2.985 

Gaver 500  1.025 

Tips og lotto - revisor m.v.          5.000  2.750 

Samlede administrationsudgifter          12.000  8.124 
     

Gebyrer - Bankkonto/Girokonto          3.000  1.755 

Samlede Bankgebyrer          3.000  1.755 
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Lodsedler 5.000 5.810 

Samlede udgifter - lodsedler 5.000 5.810 
     

Andel af Himmel og Jord 25.000 26.260 

Samlede bladudgifter 25.000 26.260 
     

Andre rejser + ECOM 21.000 6.054 

Årskonference 3.000 5.000 

Samlede rejseudgifter 24.000 11.054 
     

DGF – Vand i Mununu 600.000 795.439 

Vedligehold - vand/el-projekt 0  0 

Studerende i M'shi 0 32.005 

Bespisningsprojekt M'shi         0  76.060 

Diverse småprojekter DR Congo 0  0 

Samlede udgifter DR Congo       600.000  903.495 
     

Julehjælp 2009 0 5.000 

Hope Center         0  0 

Andre selvvalgte projekter/donationer 20.000 8.000 

Præstelønninger         10.000 10.000 

Samlede udgifter - Letland         30.000  23.000 
     

DKR/DØK - incl. Rejseudgifter 17.000 3.342 

DMR/DMR-U - incl. Rejseudgifter 7.500 3.936 

Samlede udgifter - andre foreninger 24.500 24.500 
     

Fadderskaber 30.000 64.972 

Samlede udgifter – Indien 30.000 64.972 
     

Udgifter missionsstævne 16.000 7.386 

Samlede udgifter - Missionsstævne 16.000 7.386 
     

Udgifter i alt 769.500 1.059.134 

   

Balance     

Aktiver     

OIKOS Andelskasse  1.000,00 

Kassebeholdning  0,00 

Bankbeholdning  370.984,44 

Girobeholdning  85.051,69 

Aktiver, i alt  457.036,13 
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Passiver     

Egenkapital primo  480.841,23 

Årets resultat  -23.805,10 

Passiver i alt  457.036,13 

     

Bundne midler overført til 2010: Sendt 2009 Til 2010 

Reserveret til:    

Imødegåelse af tab DMR  100.000,00 

Præstelønninger - Letland 10.000,00 10.000,00 

andre selvvalgte projekter - Letland 13.000,00 20.000,00 

     

Indien børn (Fadderskab):    

Overført fra 2008 53.371,50  

(Spec. indsamlet 2009) 11.600,00  

Total 64.785,50 64.785,50 

     

DGF vand Mununu:    

Overført fra 2008 94.874,00  

Indgået 2009 733.297,00  

total  795.430,00 32.741,00 

     

Skole – M’shi + småproj.   

Overført fra 2008 2.819,00  

Indgået 2009 4.200,00  

Total 7.019,00 7.019,00 

   

Elevbetaling – Mununu 7.800,00 7.800,00 

   

Studerende i M’shi   

Overført 2008 4.400,00  

Indgået 2009 44.783,61  

Total 32.005,00 17,178,61 

   

Madrasser M'shi: 2.550,55 2.550,55 

   

Hope Center:    

Overført fra 2008 7.607,50  

Indgået 2009 18.125,00  

Total 25.732,50 25.732,50 

     

Øvrige Letland  9.562,00 

Julekollekt – Mikrolån  26.407,00 

Missionsstævne 2009  7.715,52 
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Bundne midler i alt  331.491,68 

Disponible midler  125.544,45 

I alt  457.036,13 
 

Budget 2010 

Indtægter:   

Kollekt præsteløn Letland 10.000 

Missionskollekt – Mikrolån (maj) 25.000 

Julekollekt – Mikrolån 25.000 

Kollekter/Bidrag/kontingenter mm. 6.000 

Missionsbøsser (MK) 1.000 

Deltagerbetaling 2.000 

Tipsmidler         60.000  

Samlede ordinære indtægter 129.000 
    

Salg lodsedler         20.000  

Samlede tilskud til andre formål         20.000  
    

Bank - renteindtægter 500 
    

DGF vand i Mununu -gavebeviser 10.000 

Elevbetaling – Mununu 8.000 

Samlede indtægter DR Congo 18.000 
    

Julehjælp 2010 9.000 

Hope Center 10.000 

Samlede indtægter - Letland 19.000 
    

Indiens Venner         30.000  

Samlede indtægter - Indien         30.000  
    

Indtægter i alt 216.500 

Underskud 2010 10.400 

Balance 226.900 

  

Udgifter:   

Kontorartikler 1.500 

Porto 600 

Bestyrelsesmøder (rejser m.m)           3.500  

Årbog 0 

Gaver 1.000 

Tips/lotto-ansøgning - Revisor           5.000  

Samlede administrations udgifter 11.600 
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Gebyrer Bankkonto/Girokonto 2.000 

Samlede bankgebyrer 2.000 

    

Lodsedler 5.800 

samlede udgifter - lodsedler 5.800 

    

Andel Himmel og Jord 27.000 

Samlede bladudgifter 27.000 

    

Andre rejser + ECOM 10.000 

Årskonference 5.000 

Samlede rejseudgifter 15.000 

    

DGF - Vand i Mununu 10.000 

Elevbetaling – Mununu 8.000 

Samlede udgifter DR Congo 18.000 

    

Hope Center 0 

Julehjælp 9.000 

Præstelønninger         10.000  

Samlede udgifter - Letland 19.000 

    

DMR/DMR-U - incl. Rejseudgifter 5.000 

Samlede udgifter - andre foreninger 5.000 

    

Indiens Venner         30.000  

Samlede udgifter - Indien         30.000  

    

Mikrolån 75.000 

Samlede udgifter – Mikrolån 75.000 

  

Støtte til frivillige 10.000 

Samlede udgifter – støtte til frivillige 10.000 

  

Indbydelser 500 

Forplejning m.m. 3.000 

Talere 5.000 

Samlede udgifter - Missions stævne         8.500  

    

Udgifter i alt  226.900 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
 

MBUF’s Organisations Udviklingsprojekt

En forandringsproces 

På MBUF’s årlige delegeretmøde i april 

2008 blev der for alvor sat fokus på for-

andring. På mødet, hvor alle lokalforeninger 

deltog, blev der i fællesskab udarbejdet 

visioner ud fra spørgsmålet: ”Hvor er 

MBUF om fem år?”.  

 

Følgende emner blev taget op som vigtige 

fokuspunkter:  

 

• Den lokale gruppe i centrum 

• Kommunikation 

• Unge og tro 

• Medlemsfremgang 

• Samarbejde med andre aktører samt nye 

aktivitetsformer 

• Uddannelse og pleje af ledere 

 

Med baggrund i dette søsatte Styrelsen i 

2008/2009, med støtte fra DUF, et organisa-

tionsudviklingsprojekt. Der blev udpeget en 

styregruppe bestående af Tine Gjessø, Maj-

Britt Tvilling, Charlotte Thaarup, Andreas 

Morsbøl og med Henrik Carlsen som 

observatør. 

 

Den 15. juni 2009 ansætter Styregruppen en 

projektleder (Jane Søgård Hansen), en 

projektmedarbejder (Anne Kaehne) og en 

konsulentvirksomhed (Center for Ungdoms-

studier og Religionspædagogik, CUR) til at 

understøtte og gennemføre projektet.  

 

Organisationsudviklingsprojektet har over-

ordnet til formål, at flere børn og unge (un-

der 30) oplever, at det giver mening at blive 

en del af og engagere sig i MBUF’s arbejde, 

og at MBUF i højere grad bliver en relevant 

kirkelig ramme for en større gruppe af unge.  

 

Det sker naturligvis ikke fra den ene dag til 

anden! For at det kan lykkes, er der sat 

fokus på at skabe en velkvalificeret og ikke 

mindst lokalt forankret udviklingsproces.  

 

Målgruppen for projektets medfølgende 

rapport er først og fremmest ledelsen, 

primært Styrelsen og styregruppen for 

projektet. Vi tror dog også, at flere lokale 

ledere og præster vil have god glæde af at 

læse rapporten i sin helhed.  

 

Yderligere motivation for projektet:  

Den store udfordring 

Metodistkirken i Danmark, herunder ung-

domsafdelingen MBUF, oplever i disse år 

en tilbagegang eller stagnering i antallet af 

medlemmer. Enkelte kirker har dog 

medlemsfremgang. Således er kirken en af 

de mindste frikirker i Danmark med om-

kring 1300 medlemmer nationalt. 

 

Metodistkirken, herunder MBUF, er ikke 

det eneste kirkesamfund, der oplever en 

tilbagegang i disse år. Mange kirker og 

børne- og ungdomsorganisationer er i kniv-

skarp konkurrence med andre aktiviteter og 

tilbud om at få børn og unges opmærk-

somhed. Hvad er på spil?  

 

Nedbruddet i traditioner og kollektive for-

tolkningsrammer betyder, at børn og unge er 

ret kontante i forhold til at melde fra i 

forhold til fællesskaber, som de enten op-

lever som irrelevante i forhold til, hvor de 

aktuelt befinder sig i livet, eller som de 

oplever, ikke kan tilbyde de aktiviteter af 

høj kvalitet, de møder så mange andre 

steder. Også selvom de er født og opvokset i 

kirken. ”Loyalitet” og ”forpligtelse” er sjæl-

dent det, der gør, at man fortsat engagerer 

sig.  
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Mentalitetsændringen blandt børn og unge 

kan hurtigt blive til en ”forfaldshistorie” hos 

de ældre, f.eks. ”Vi gør alt det det rigtige, 

og alligevel prioriterer de anderledes!” eller 

”børn og unge vil ikke forpligte sig!”. 

Ændringerne kan dog også formuleres på 

anden vis: Børn og unge tager i dag i højere 

grad ansvar for deres liv og læring. De 

tænker ikke i ”vi plejer”, og de kan derfor 

være med til at skubbe til konstruktive 

forandringsprocesser. Samtidig stiller de i 

højere grad krav til reel deltagelse og 

relevans (Børsch & Israelsen 2001).  

 

Hvis MBUF-arbejdet skal blive en menings-

fyldt og relevant ramme om de unges hver-

dagsliv og trospraksis, hvis MBUF-arbejdet 

skal blive det sted, hvor børn og unge møder 

Gud og udvikler sig som mennesker, er det 

under alle omstændigheder nogle præmis-

ser, man på en eller anden måde skal 

forholde sig til. Hvordan kan det da ske? 

 

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 Esbjerg 

MU Strandby 

MU Århus 

 

MBUF styrelsens beretning

Og se, jeg er med jer alle dage indtil 

verdens ende ! ! !   (Matt. 28,18-20) 

Med disse ord til os fra Jesus, indledes be-

retningen for MBUF 2009. Der er for andet 

år i træk medlemsfremgang i MBUF. Tid-

ligere års DM har haft fokus på nye tiltag og 

styrkelse af lokale aktiviteter, der er 

desværre ikke mange enheder tilbage, men 

det viser sig at enheder, hvor man er ”over 

kritisk masse” har fremgang. Det har været 

vor bøn, at finde de rigtige veje for arbejdet 

og aktiviteterne. Det er lokalt lykkedes at 

skabe vækst flere steder, og endnu bedre: 

Flere initiativer er på vej. Så lad os fortsat 

bede og arbejde for, at det lykkes og at nye 

ledere må kaldes til vor kirkes børne- og 

ungdomsarbejde. 

 

Kursen skal fortsat holdes 

Det bliver meget væsentligt at kursen og 

den opadgående kurve fastholdes. Det var 

med stor spænding, vi så frem til statistik 

tallene efter indførelsen af vores nye 

medlemsregistrerings system i efteråret. 

Fremover skulle registrering og kontingent 

blive lettere for enhederne og styrelsen, men 

systemet skal tilpasses yderligere. Vi 

beklager ulemperne, men takker for den 

hjælp, vi løbende har fået. 2009 har været et 

travlt år i MBUF. Men det er ikke på 

landsplan, væksten skabes, det er i de lokale 

enheder, men landsarbejdet understøtter. 

Udfordringen er at være i balance. Derfor 

skal vi derfor i kirken og MBUF finde nye 

veje. Nye lokale tiltag hilses velkomne. Der 

er vækst de steder, hvor der aktivt tages nye 

initiativer. Det er skrøbeligt, men børne- og 

ungdomsarbejdet vokser, dét er et godt 

positivt udgangspunkt for hele Landsmødet 

2010. 

 

Lokalansættelser 

MBUF har i øjeblikket aftaler med 8 

ansatte, hertil kommer, at der i 2009 er ydet 
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støtte til flere tidsbegrænsede projekt-

ansættelser. Mange har været i kortere eller 

længere ansættelsesforhold i forbundet. 

Konceptet ser efter en indkøringsperiode ud 

til at fungere fint. Vi har opnået dels at få 

løst en række opgaver på landsplan, og dels 

at give inspiration og mulighed for ny-

tænkning lokalt. Dette fremgår tydeligt af 

arbejdsgrenenes beretninger. 

 

Igangværende tiltag og året der gik 

Blandt initiativer der er i gang, kan kort 

nævnes: 

1. Organisationsudviklingsprojektet, her-

under mål og visioner, som der kommer 

meget mere om under Landsmødet.  

2. Videreudvikling af hjemmesiden, her-

under udbygning af portalløsning for 

frikirker og lokalenheder. 

3. Samarbejde med Landsledelsen, Mis-

sionsrådet, det Sociale Arbejde, Arbejdet 

for Folkesundhed og Lægården.  

4. Samarbejde med Missionsforbundets og 

Baptisternes børne- og ungdomsarbejde. 

Senest også Apostolsk kirke og Pinse-

kirken.   

5. SOMMERKIRKEN 2009 - en stor 

succes med 185 deltagere, en ny lejrform 

som forventes gentaget hvert 3. år. Tak 

til alle som bidrog til en meget aktiv 

metodist sommer. I alt 5 store arran-

gementer: Sommerkirken, spejdernes 

sommerlejr på Bornholm med rekord-

deltagelse, to missionsprojekter og 

sommerhøjskolen. Hertil kommer de 

mange arrangementer i arbejdsgrenene 

hen over hele året. 

 

Administration, budget og fremtiden 

Det nye regnskabs- og medlemsregistre-

ringssystem er implementeret til hjælp for 

enhederne. MBUF’s regnskabsfører og 

sekretariatshjælp vil stå for disse. Det er 

meget vigtigt, at alle medlemmer registreres 

korrekt, både i forhold til kommunale 

støtteordninger og i forhold til DUF. Der 

arbejdes med nyhedsbrev, som igen skal ud, 

ligesom en større sammenhæng mellem 

H&J og hjemmesiden. Der vil blive ud-

arbejdet lejr tilmeldings skabeloner, for-

enklede regler for ansøgninger til materiel 

og lokale projekter. Der arbejdes med tanker 

om nye arbejdsgrene samt en forenkling af 

strukturen for landsarbejde og lands-

ledelserne. Højere priser på landsarran-

gementer for at kunne bruge midlerne på 

lokale tiltag. Ny administrativ hjælp til 

lokalt arbejde. Tilbud om hjælp til brug af 

lokale støtteordninger. Kommunalt bydes på 

store udfordringer nu, hvor folkeoplysnings-

loven står til forandring. Det er vigtigt 

MBUF giver sin stemme til kende gennem 

DUF samarbejdet. Der skal lægges vægt på 

udvikling af lokalenhederne, samt videre-

udvikling af bl.a. TUF, MFO (fritids-

ordning), lektiecafeer, junior/børnegospel, 

myretuer, sports-, ungdoms- og computer-

klubber, ulandsprojekter m.v. Samtidig skal 

udgifter og indtægter udlignes i MBUF’s 

regnskaber, dette bliver en stor opgave, 

samtidig med udvikling af organisationen. 

 

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 redaktionen for bladet 

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

stadighed melder sig til nye opgaver både 

lønnede og ulønnede. Frivilligt idebetonede 

arbejde er stadig det bærende i udvikling af 

demokrati, i oplæring i metodistkirkens lære 

og ikke mindst i den personlige tro. 

MBUF’s opgaven er at kalde tidens børn og 

unge til mødet med Jesus Kristus. Tak, at 

Han, som har hjulpet os så langt, fortsat må 

hjælpe. Arbejd i tillid til Jesu løfte og ”Gå 

derfor ud og gør alle folkeslag til Hans 

disciple, idet i lærer dem at holde alt det 

Han har befalet os”. Som John Wesley 

gentagne gange udtrykte det: ”Det bedste af 

alt er, at Gud er med os”. 
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Metodistkirkens Børnearbejde (MB)

Børnearbejdet på landsplan? Hvad skal vi 

med det? Sådan begyndte vi vores samar-

bejde og blev meget hurtigt enige om visse 

ting. Det handler om at knytte sammen, om 

at bakke op om det, der sker lokalt og gøre 

disse arrangementer åbne for alle. 

Og der sker noget på landsplan – nogle 

grupper er desværre blevet lukket ned, men 

der er kommet nye grupper op og nu tæller 

MB hele 38 medlemmer mere end sidste år. 

 

Og så har vi holdt fast på en nyhedsmail for 

at fortælle om al de spændende ting, der 

sker i 2010:  

 Der er Young Copenhagen Gospel 

festival, hvor vi støtter de sangglade MB-

børn, der gerne vil afsted. 

 En børnelejr i uge 28 på Fyn - det er 

Anette Steinvig, der står som tovholder 

og sørger for, at det bliver til en fuld 

succes. 

 Der kommer igen en børnemedarbej-

derkonference den 5.-7.11. 2010, som vi 

varmt kan anbefale. 

 Der skal vælges en ny repræsentant til 

MB, for Claudia Mørch har valgt at 

stoppe. 

 

Metodistkirkens Musikarbejde (MM)

I år har der som altid været stor aktivitet i 

musikarbejdet. Der er blevet afholdt flere 

gospelworkshops, koncerter og korweek-

ender, som MM har været med til at støtte. 

Det er dejligt at se, at gospelkorene er aktive 

og at lidenskaben for musikken og bud-

skabet vokser og udbredes til så mange 

mennesker.  

 

Lovsangen har været prioriteret højt hos 

MM de sidste par år, og det vil den fortsat 

blive. Vi har indtil videre afholdt 2 lov-

sangsseminarer; senest ét i Århus, som 

ligesom det første, blev en stor succes. MM 

vil gerne sige en stor tak til de musik-folk i 

Århus, som hjalp med at stable arrange-

mentet på benene.  

 

I løbet af det næste år, håber vi, at kunne 

støtte nye MM-tiltag rundt omkring i landet, 

og vi minder om, at vi selvfølgelig også 

støtter musiktiltag, der arbejder med andre 

musikgenrer end gospel. 

 

Tak for et godt år og godt samarbejde! Det 

er dejligt at mærke, at der er ledere og 

medlemmer, der brænder for at udvikle og 

styrke musikarbejdet i Metodistkirken.

 

Metodistkirkens Spejdere (MS)

Spejderarbejdet er en vigtig del af kirkens 

arbejde. Som spejder i Metodistkirken lærer 

man ikke bare de basale spejderfærdigheder. 

Man lærer at begå sig blandt andre menne-

sker og at arbejde i grupper. Man får nye 

kammerater på tværs af landet og man har 

muligheden for at finde og udvikle sin tro 

på Gud.  

Det forgangne år er heldigvis ingen und-

tagelse for dette, på trods af, at vi ikke er 

slet så mange spejdere som vi gerne ville 

være. Dette skal ikke være en klagesang, for 

MS er velsignet med mange dedikerede 

ledere og glade spejdere, men selvfølgelig 

vil vi altid gerne være flere. Jeg håber på, at 

vi med organisationsudviklingsprojektet kan 

få en masse inspiration og nogle gode 
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redskaber, så vi kan gøre vores nærområder 

mere opmærksomme på alt det gode, vi 

allerede gør rundt om i grupperne – og på 

landsplan. 

 

I det forgangne år har spejderne grebet 

muligheden for at afprøve nogle mere 

utraditionelle metoder for at gøre opmærk-

som på vores eksistens. Det er deltagelsen i 

Høvdingebold på DR1 og USB (Urban 

Scout Battle), der dukkede op i aftenshowet, 

ligeledes på DR1, der her refereres til. Det 

var rigtig sjovt at følge vores tre deltagere i 

høvdingebold og dejligt at se alle de grønne 

uniformer, der bakkede ”vores” hold op. Og 

super at DR var med på den, da USB skulle 

afvikles og gav plads til os i deres sendetid. 

 

Disse to events skal dog ikke overskygge 

alle de andre fantastiske arrangementer, der 

har været i løbet af året både på landsplan 

og i grupperne, de skal blot være en 

inspiration til at tænke anderledes. Få det til 

at ske! 

 

Ønsket er, at MS må blomstre, at vores 

ledere må blive ved at brænde for at lave 

ligeså gode og endnu bedre ture og kurser, 

som de gør nu og at vores unge spejdere må 

finde en særlig glæde og tryghed i at være 

spejdere hos os. 

 

Vær beredt! 

 

Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU)

MU har i årets løb for Landsledelsen været 

et spændende og begivenhedsrigt år. Vi ser 

en positiv fremgang i kvaliteten af de tilbud 

MU har været en del af at producere på 

landsplan. Sommerkirken, sportsweekenden 

og nytårslejren skaber grobund for op-

timisme for MU. Dette skal både ses i lyset 

af et stigende deltager antal, men i ligeså høj 

grad fordi der synes at blive skabt sam-

menhold og venskaber byerne imellem, som 

forhåbentligt vil aflede en bredere aktiv 

ledelse af MU i fremtiden. Dette har været 

en af de store målsætninger for MU, da vi 

tror på at dette vil kunne skabe forbedre 

kvalitet og kvantitet i landsarrangementer 

og frembringe nye og gamle lokalfore-

ninger. De får lokalforeninger er noget der i 

det næste års tid vil blive arbejdet med, da 

vi herigennem kan præge unge lokalt og 

vise dem et varmt og kristent fællesskab. Vi 

håber og tror dette vil kunne lade sig gøre 

ved at holde en kontinuitet i landsarrange-

menter af kvalitet og frembringe og styrke 

unge potentielle ledere. Der skal lyde en stor 

tak til alle jer der ligger en indsats i det 

lokal- og landsarbejdet og vi beder til at 

Gud må velsigne det fremtidige arbejde for 

MU og MBUF. 
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Arbejdsprogram MBUF

MBUF vil arbejde for at der 

 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 2010 og marts 2011 

 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 2011 

 Afholdes Børnelejr 10-16 juli 2010 

 Kommer nyhedsbreve ud ca. hver 3. måned 

 Afholdes BMK  

 

MM vil arbejde for at der 

 Afholdes CGF i oktober 2010 

 Afholdes YCGF i marts 2011 

 Afholdes en lovsangsdag 

 

MS vil arbejde for at der 

 Afholdes PFT i oktober 2010 

 Afholdes seniornatløb i november 2010 

 Deltages i KFUM-sommerlejr 

 Afholdes MUS-lejr i 2011 

 

MU vil arbejde for at der 

 Udsendes løbende nyhedsbreve 

 Afholdes sportsweekend i efteråret 2010 

 Afholdes nytårslejr 2010-11 

 Afholdes sammenlagt 6-7 lejre/arrangementer i 2010 og 2011 

 Støttes op om det lokale arbejde 
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Langtidskalender MBUF

2010 2011 2012 
Young Copenhagen 

Gospelfestival 

Marts 

TUF 

9.-11. april 

PFT Planlægningsweekend 

8. maj 

LPK 

29. april – 2. maj 

Landsmøde 

21. – 24. maj 

MB Børnelejr 

10. – 16. juli 

MS (KFUM) sommerlejr 

Uge 28 

MS Seniorweekend 

august 

TUF 

september 

CGF 

oktober 

MS Patruljeførertræning 

15. – 21. 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 

 

 

 

Landsmøde 

19. – 22. maj 

MUS-lejr 

sommer 

 

 

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 

 

 

 

Landsmøde 

25. – 28. maj 

 

 

 

 

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 til vedtægtsændringer 

Ændringsforslag 1 

Da vi har meldt os ud af de grønne pige-

spejdere og dermed ikke er repræsenteret 

igennem dem længere ønskes vedtægterne 

tilpasset hertil. Alle medlemmer af MS er 

associeret til KFUM som også er med i 

WAGGGS.  

 

§ 5. 

Stk. 1. 

Korpsets kvindelige medlemmer er gennem 

en associeringsaftale med De Grønne 

Pigespejdere i Danmark internationalt aner-

kendt, og derved repræsenteret ved en ob-

servatør i "Pigespejdernes Fællesråd, Dan-

mark" der er tilsluttet "The World of Girl 

Guides and Girl Scouts" (WAGGGS). 

Dette stykke ønskes slettet. 

 

Stk. 2. 

Den nuværende formulering: 

Korpsets mandlige medlemmer er gennem 

en associeringsaftale med KFUM-spejderne 

i Danmark internationalt anerkendt. KFUM-

spejderne i Danmark er medlem af "Fæl-

lesrådet for Danmarks Drengespejdere", der 

repræsenterer danske spejderarbejde overfor 

"The World Organization of the Scout 

Movement" (WOSM) 

ændres til: 

Korpsets mandlige medlemmer er gennem 

en associeringsaftale med KFUM-spejderne 

i Danmark internationalt anerkendt. KFUM-

spejderne i Danmark er medlem af "Fæl-

lesrådet for Danmarks Drengespejdere", der 

repræsenterer danske spejderarbejde overfor 

"The World Organization of the Scout 

Movement" (WOSM) og er tilsluttet "The 

World of Girl Guides and Girl Scouts" 

(WAGGGS). 

 

 

 Ændringsforslag 2 

Der ønskes mulighed for at repræsen-

tanterne til MBUF-styrelsen kan vælges 

uden at de nødvendigvis skal være lands-

leder og vicelandsleder. De forventninger 

der er til en landsleder og vicelandsleder er i 

MS i høj grad forbundet med at være synlig 

på ture mm., og at være katalysator for nye 

initiativer og for spejderarbejdet på lands-

plan. I de seneste år har spejdernes landsråd 

(Spejderrådet) sammen med spejdernes 

landsleder og vicelandsleder fungeret som 

denne katalysator. Vi mener derfor ikke at 

det nødvendigvis er landslederen og 

vicelandslederen der skal varetage funk-

tionen som repræsentanter i MBUF-sty-

relsen, men at landsleder- og vice-

landsledertitlerne i højere grad skal knyttes 

sammen med Spejderrådet. Der er for-

muleret to forslag. I forslag 2A udpeger 

spejdernes landsråd selv spejdernes repræ-

sentanter til MBUF-styrelsen blandt de 

valgte medlemmer i Spejderrådet. Dette 

forslag skal ses i lyset af at det de seneste år 

har vist sig vanskelig at finde kandidater til 

posten som spejdernes repræsentanter i 

styrelsen. I forslag 2B vælges repræ-

sentanterne MBUF-styrelsen direkte af 

Delegeretmødet. Forslagene er så vidt 

muligt formuleret generelt, således at de er 

anvendelige for alle arbejdsgrene under 

MBUF. I forslag 2A er det dog kun spej-

dernes landsråd der får til opgave et udpege 

arbejdsgrenens repræsentanter i MBUF-

styrelsen. Dette skyldes at spejderrådet ikke 

har kendskab til at de andre arbejdsgrene 

har ønske om tilsvarende ordning. Forsla-

gene har indflydelse på følgende para-

graffer: 

 

§ 12 stk. 8, omkring hvilke valg, der skal 

fremgå af Delegeretmødets dagsorden. 
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Den nuværende formulering lyder: 

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 Metodist-

kirkens Årskonference 

f) 5-7 personer til spejderråd 

g) Forslagskomite 

 

§ 13 stk 2 

Den nuværende formulering lyder: 

8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen 

vælges for et år ad gangen. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Meto-

distkirkens Børnearbejde. Det er udeluk-

kende 

Delegater tilmeldt MBs landsmøde, der har 

stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Ungdomsforeninger. Det er 

Udelukkende delegater tilmeldt MUs 

landsmøde, der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Spejdere. Det er ude-

lukkende 

Delegater tilmeldt MSs landsmøde, der har 

stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Musikarbejde. Det er 

udelukkende 

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 ansvarlige for 

landsmødets afholdelse. 

Såfremt der opstår vakancer mellem to 

delegeretmøder kan styrelsen supplere sig 

med yderligere medlemmer. Styrelsen skal 

informere lokalforeningerne om eventuelle 

ændringer i styrelsens sammensætning. 

 

§15 stk. 1. 

Den nuværende formulering lyder: 

Delegeretmødet nedsætter en for-

slagskomite, bestående af fire personer valgt 

af delegeretmødet, og to personer udpeget af 

MBUF-styrelsen blandt MBUF-styrelsens 

medlemmer. Det tilstræbes at der bliver 

valgt én person fra hver arbejdsgren. 

Stk. 2. 

Forslagskomiteen skal fremkomme med 

forslag til de valg, der er omtalt i § 12 pkt. 8 

a-e. 

Stk. 3. 

Forslagskomiteen arbejder fra afslutningen 

af et delegeretmøde til afslutningen af det 

Efterfølgende delegeretmøde. 

Stk. 4. 

Forslagskomiteen skal senest 6 uger før 

delegeretmødet fremsende forslag til per-

sonvalg med beskrivelse af kandidaterne til 

MBUF-styrelsen, som skal udsende disse til 

grupperne. 

 

 Ændringsforslag 2A 

§ 12 stk. 8, omkring hvilke valg, der skal 

fremgå af Delegeretmødets dagsorden. 

Ændres til: 

a) Formand og næstformand for MBUF-

styrelsen 

b) 6 medlemmer til MBUF-styrelsen 

c) 2 revisorer samt suppleanter for disse 

d) En repræsentant til Dansk Ungdoms 

Fællesråds delegeretmøde 

e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodist-

kirkens Årskonference 

f) Landsleder og vicelandsleder for hhv. 

MB, MS, MU og MM.  

g) Op til 5 medlemmer til landsrådet for 

hhv. MB, MS, MU og MM.  

h) Forslagskomite 
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§ 13 

Ændres til: 

Stk. 1. 

MBUF-styrelsens formand og næstformand 

vælges for et år ad gangen. Der kræves 

absolut flertal. 

Stk. 2. 

6 menige medlemmer af MBUF-styrelsen 

vælges for ét år ad gangen. Der vælges to 

repræsentanter fra hhv. MB, MU og MM. 

Stk. 3. 

De enkelte arbejdsgrene, på nær MS, kan 

vælge ikke at vælge en landsleder og/eller 

vicelandsleder. Landsleder og vicelands-

leder vælges for ét år ad gangen. 

Arbejdsgrenenes repræsentanter i MBUF-

styrelsen kan vælges som leder og vice-

landsleder. 

Stk. 4. 

De enkelte arbejdsgrene, på nær MS, kan 

vælge ikke at oprette et landsråd. Medlem-

merne af et landsråd vælges for ét år ad 

gangen. Opretter en arbejdsgren et landsråd 

og har arbejdsgrenen samtidigt valgt en 

landsleder og/eller en vicelandsleder vælges 

disse automatisk til landsrådet. Arbejds-

grenens repræsentanter i MBUF-styrelsen 

kan deltage i landsrådets møder. 

Stk. 5. 

Landsrådet for MS udpeger selv to menige 

medlemmer til MBUF-styrelsen blandt 

medlemmerne i landsrådet. Således kommer 

MBUF-styrelsen til at består af i alt 8 

menige medlemmer.   

Stk. 6. 

Ved valg af en arbejdsgrens to repræsen-

tanter i MBUF-styrelsen, samt landsleder, 

vicelandsleder og landsråd er det ude-

lukkende delegater tilmeldt den pågældende 

arbejdsgrens landsmøde, der har stemmeret. 

Stk. 7. 

De 8 menige medlemmer af MBUF-sty-

relsen udgør tillige koordinationsudvalget 

for de respektive arbejdsgrene, som er an-

svarlige for arbejdet mellem landsmøderne. 

Koordinationsudvalget er ansvarligt for 

landsmødets afholdelse.  

Stk. 8. 

Såfremt der opstår vakancer mellem to 

landsmøder kan styrelsen supplere sig med 

yderligere medlemmer. Styrelsen skal infor-

mere lokalforeningerne om eventuelle 

ændringer i styrelsens sammensætning. 

 

 

Ændringsforslag 2B 

Såfremt 2A ikke vedtages stilles ændringsforslag 2B 

§ 12 stk. 8, omkring hvilke valg, der skal 

fremgå af Delegeretmødets dagsorden. 

 

Ændres til: 

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 Meto-

distkirkens Årskonference 

f) Landsleder og vicelandsleder for hhv. 

MB, MS, MU og MM.  

g) Op til 5 medlemmer til landsråd for hhv. 

MB, MS, MU og MM.  

h) Forslagskomite 

 

§ 13 

Ændres til: 

Stk. 1. 

MBUF-styrelsens formand og næstformand 

vælges for et år ad gangen. Der kræves 

absolut flertal. 

Stk. 2. 

8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen 

vælges for ét år ad gangen. Der vælges to 

repræsentanter fra hhv. MB, MU, MS og 

MM. 
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Stk. 3. 

De enkelte arbejdsgrene kan vælge ikke at 

vælge en landsleder og/eller vicelandsleder. 

Landsleder og vicelandsleder vælges for ét 

år ad gangen. Arbejdsgrenenes repræ-

sentanter i MBUF-styrelsen kan vælges som 

landsleder og vicelandsleder. 

Stk. 4. 

De enkelte arbejdsgrene kan vælge ikke at 

oprette et landsråd. Medlemmerne af et 

landsråd vælges for ét år ad gangen. 

Opretter en arbejdsgren et landsråd og har 

arbejdsgrenen samtidigt valgt en landsleder 

og/eller en vicelandsleder vælges disse 

automatisk til landsrådet. Arbejdsgrenens 

repræsentanter i MBUF-styrelsen kan 

deltage i de respektive landsråds møder. 

Stk. 5. 

Ved valg af en arbejdsgrens to repræsen-

tanter i MBUF-styrelsen, samt landsleder, 

vicelandsleder og landsråd er det udeluk-

kende delegater tilmeldt den pågældende 

arbejdsgrens landsmøde, der har stemmeret. 

Stk. 6. 

De 8 menige medlemmer af MBUF-

styrelsen udgør tillige koordinationsudvalget 

for de respektive arbejdsformer, som er 

ansvarlige for arbejdet mellem Landsmø-

derne. Koordinationsudvalget er ansvarligt 

for landsmødets afholdelse. 

Stk. 7. 

Såfremt der opstår vakancer mellem to 

landsmøder kan styrelsen supplere sig med 

yderligere medlemmer. Styrelsen skal in-

formere lokalforeningerne om eventuelle 

ændringer i styrelsens sammensætning. 

 

Forslag 2B har følgende nødvendige konse-

kvens for §15: 

§ 15 stk. 1. 

Delegeretmødet nedsætter en forslagskomit-

e, bestående af fire personer valgt af 

delegeretmødet, og to personer udpeget af 

MBUF-styrelsen blandt MBUF-styrelsens 

medlemmer. Det tilstræbes at der bliver 

valgt én person fra hver arbejdsgren. 

Stk. 2. 

Forslagskomiteen skal fremkomme med 

forslag til de valg, der er omtalt i § 12 pkt. 8 

a-f. 

Stk. 3. 

Forslagskomiteen arbejder fra afslutningen 

af et delegeretmøde til afslutningen af det 

efterfølgende delegeretmøde. 

Stk. 4. 

Forslagskomiteen skal senest 6 uger før 

delegeretmødet fremsende forslag til per-

sonvalg med beskrivelse af kandidaterne til 

MBUF-styrelsen, som skal udsende disse til 

grupperne.
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Regnskab 2009 

    Budget 2009 

INDTÆGTER    

 DUF   700.000,00 719.182,00 

 Renter   50.000,00 45.256,31 

 § 45-midler   5.000,00 20.334,00 

 Kontingenter   25.000,00 20.910,00 

 Indsamling til mission   20.000,00 16.955,75 

 Lejre og Stævner  100.000,00 151.850,11 

 Diverse   0,00 73.913,04 

 INDTÆGTER I ALT   1.050.000,00 1.048.401,21 

        

UDGIFTER    

 Ansatte + medarbejder relat. udg. Note 1 525.000,00 481.246,57 

 Styrelsen og administration  50.000,00 41.794,40 

 Publikationer og it Note 2 255.000,00 183.442,77 

 Mission / Støtte til Inderbørn   40.000,00 30.000,00 

 Revision   60.000,00 67.945,50 

 Delegeretmøde   50.000,00 4.434,40 

 Lejre og stævner  300.000,00 149.457,81 

 Lederweekend og organisationsudvikling Note 3 220.000,00 221.541,35 

 Bevillinger Note 4 30.000,00 15.910,15 

 TUF  50.000,00 48.932,00 

 Udlandsaktiviteter  15.000,00 10.000,00 

 Dåbsklub   15.000,00 13.000,00 

 Diverse Note 5 20.000,00 27.868,80 

 UDGIFTER FØR ARBEJDSGRENENE 1.630.000,00 1.295.573,75 

        

 Til fordeling mellem arbejdsgrenene Note 6 290.000,00 184.953,78 

 UDGIFTER I ALT   1.920.000,00 1.480.527,53 

        

 RESULTAT   -870.000,00 -432.126,32 

 

 

 

Balance 

AKTIVER    

  2008 2009 

 Danske Bank    

 Foreningskonto nr.: 4780064949   8.673,00 569.352,83 

 Danske Invest   1.086.912,00 545.542,01 

 Aftale Indlån   550.000,00 0,00 

 Girokonto 701-4740   97.167,00 126.361,11 

 Girokonto 105-46931  0,00 2.235,00 

../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Emilie%20Just%20Petersen/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TOYK2IBX/MBUF_REGNSKAB_2008_pr._31._december%5b1%5d.XLS#RANGE!C122#RANGE!C122
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Emilie%20Just%20Petersen/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TOYK2IBX/MBUF_REGNSKAB_2008_pr._31._december%5b1%5d.XLS#RANGE!C140#RANGE!C140
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Emilie%20Just%20Petersen/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TOYK2IBX/MBUF_REGNSKAB_2008_pr._31._december%5b1%5d.XLS#RANGE!C151#RANGE!C151
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Emilie%20Just%20Petersen/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TOYK2IBX/MBUF_REGNSKAB_2008_pr._31._december%5b1%5d.XLS#RANGE!C151#RANGE!C151
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Emilie%20Just%20Petersen/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TOYK2IBX/MBUF_REGNSKAB_2008_pr._31._december%5b1%5d.XLS#RANGE!C171#RANGE!C171
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Emilie%20Just%20Petersen/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TOYK2IBX/MBUF_REGNSKAB_2008_pr._31._december%5b1%5d.XLS#RANGE!C180#RANGE!C180


 
 80 

 Specielt anbragte       

 Præmie obligationer   200,00 200,00 

 Kassebeholdning   100,00 0,00 

 Udlæg   0,00 0,00 

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

 Forudbetalinger   1.979,00 0,00 

 Tilgodehavender   14.684,00 93.758,37 

    1.823.085,00 1.400.819,32 

      

PASSIVER    

  2008 2009 

 Egenkapital pr. 1. januar   2.161.589,00 1.697.019,00 

 Årets resultat   -464.570,00 -432.126,32 

        

 Ny Egenkapital pr. 31. December   1.697.019,00 1.264.892,68 

        

 Skyldig, A-skat   2.540,00 0,00 

 Skyldig, AM- og SP-bidrag   433,00 0,00 

 Skyldig, ATP   193,00 0,00 

 Skyldig, diverse   54.770,00 75.426,64 

 Hensat, Revision 2009 & 2010   60.000,00 60.000,00 

 Feriepengeforpligtelse   8.130,00 0,00 

 Andre kredittorer   0,00  500,00 

  1.823.085,00 1.400.819,32 

    

 

Noter 

  Budget 2009 

Note 1 : Ansatte + medarbejder relat. udg.     

 Forretningsfører   0,00 800,37 

 Tilkøb af konsulenttimer   450.000,00 445.258,00 

 Medarbejder relaterede udgifter   75.000,00 35.188,20 

 Ansatte + medarbejder relat. udg. i alt   525.000,00 481.246,57 

    

Note 2 : Publikationer og it    

 Himmel & jord   250.000,00 171.116,52 

 DM Guide (Landsmøde guide)   4.000,00 12.326,25 

 Årbøger   1.000,00 0,00 

 Foldere   0,00 0,00 

 Publikationer i alt   255.000,00 183.442,77 

        

Note 3 : Lederweekend og organisationsudvikling    

Rejser og diæter   3.500,00 3.370,75 

Rapport   40.000,00 40.000,00 
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Konsulentløn   140.000,00 136.800,00 

Medlemssystem   35.000,00 38.687,50 

Diverse   1.500,00 2.683,10 

 Lederweekend og organisationsudvikling i alt   220.000,00 221.541,35 

    

Note 4: Bevillinger    

Lydudstyr til sommerkirke 09     9.903,75 

Esbjerg, agitationsarragement     1.006,40 

Århus, B&U projekt     5.000,00 

 Bevillinger i alt   30.000,00 15.910,15 

        

Note 5 : Diverse    

Forsikringer   15.000,00 14.172,00 

Kontingenter   5.000,00 4.100,00 

DUF delegeretmøde     5.697,00 

Gaver     3.899,80 

 Diverse i alt   20.000,00 27.868,80 

    

Note 6 : Til Fordeling mellem arbejdsgrenene    

 MU  40.000,00 48.861,67 

 MS  160.000,00 66.705,74 

 MB  40.000,00 32.671,82 

 MM  50.000,00 36.714,55 

 Arbejdsgrenene i alt   290.000,00 184.953,78 
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Statistik 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 
 

Det forløbne konferenceår har fået et lidt 

andet resultat end det vi planlagde og gerne 

så udført. Årsagen til dette skyldes mang-

lende ressourcer, både hvad angår arbejds-

kraft og økonomi. På den baggrund har vi 

valgt at nedprioritere projektet med at ud-

arbejde, oversætte og udgive hele det før 

omtalte norske materiale. Samtale med 

MBUF i denne forbindelse har været gi-

vende og der skal lyde en stor tak til 

MBUF´s formand og næstformand der ind-

vilgede i at deltage i dette projekt. En spe-

ciel tak til Christina Hansen for et godt ar-

bejde med at interviewe to af kirkens unge. 

Resultatet af dette kan sikkert blive brugt på 

et senere tidspunkt, eventuelt i en omredige-

ret version. 

 

Arbejdet i rådet har været hæmmet af blandt 

andet sygdom. På den baggrund har vi for-

søgt at være opdateret på oplysningsfronten. 

Dette har blandt andet sket gennem vort 

medlemskab af henholdsvis Alkoholpolitisk 

Landsråd (AL) og NordAN.  

 

Som medlem af AL har vi også sæde i 

Midtjysk Ungdomsskoles repræsentantskab. 

AL tilsætter et par personer i skolens be-

styrelse. Sidste år blev vor repræsentant i 

skolens repræsentantskab, Rita Jørgensen, 

medlem af skolens bestyrelse for en periode 

af to år. Da undertegnede er næstformand i 

AL´s bestyrelse, er jeg tillige automatisk 

medlem af skolens repræsentantskab. 

 

I kraft af vort medlemskab i AL, som for ti-

den er omkostningsfrit, får vi også mulighed 

for at søge midler i A-Forsikringsfonden til 

forskellige projekter. AL har gennem flere 

år delt kontorfaciliteter med IOGT Dan-

mark, men da denne organisation flytter i 

egne lokaler, har AL valgt at indgå i et 

kontorfællesskab med organisationen LÆN-

KEN. Samtidig vil man i løbet af kort tid 

flytte til nye lokaler på Drejervej hos Kø-

benhavns Kultur Center (KKC). 

Det forslag vi fremsendte til NordAN, om at 

holde repræsentantskabsmøder hvert andet 

år, fik ikke tilslutning på NordANs årsmøde 

i Helsingfors i oktober sidste år. NordAN 

vil i år holde sin 10 års konference i Kø-

benhavn. 

 

Da vore indtægtskilder er meget begrænse-

de, vil vi koncentrere vore opgaver om nog-

le få ting. Vi kan, hvis vi har velegnede pro-

jekter, der lever op til A-Forsikringsfondens 

fundats søge tilskud til sådanne. Når det 

gælder Tips- og Lottotilskud er dette betin-

get af en årlig omsætning. Sidste år kunne vi 

ikke søge om tilskud, men i år regner vi med 

at kunne gøre det. 

 

Af planlagte opgaver har vi følgende: 

1. I samarbejde med afholdsorganisationen 

Det Blaa Baand vil vi udgive en pjece 

med forslag til alkoholfrie drinks. Vi har 

tidligere udsendt en sådan, og fra flere 

sider i vor kirke har man efterspurgt den. 

2. De to tidligere omtalte hæfter Tema- og 

Ressourcehæfte er vor plan at kunne 

udsende i løbet af efteråret. 

3. Den ene DVD film ”En ærlig Film om 

Alkohol”, er vi ved at undersøge, hvad 

det vil koste at producere. 

 

Desværre må to af vore rådsmedlemmer 

trække sig fra hvervet, blandt andet af 

helbredsmæssige årsager. Der skal lyde en 

stor tak til Karen Marie Thomsen og Ditte 

Owens for deres engagement i rådet. Vi øn-

sker jer alt godt i fremtiden. 

 

Når vi læser kirkens Almindelige Regler og 

De Sociale Principper, ser vi at Metodistkir-

ken altid har haft stor fokus på blandt andet 

misbrugsproblemer. Derfor bør vi som kirke 

i Danmark, i et land som stadig har et re-

kordhøjt forbrug af alkohol i Europa – spe-

cielt blandt unge - have stor opmærksomhed 

på disse områder. 
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Vi opfordrer kirkens medlemmer, organisa-

tioner, råd og udvalg at give plads til infor-

mation på dette område, og stiller gerne eg-

ne og eksterne personer til rådighed for 

oplysning og programmer. 

 

Da vi ikke mere har vor egen hjemmeside, 

anbefales det at man søger på denne side: 

www.alkoholpolitik.dk, hvor der er mange 

link at gå videre på. Specielt vil anbefales 

hope.dk . 

 

Knut Bjarne Jørgensen 

 

Regnskab 2009 

 

Indtægt   

Renter 22,37  

Tilskud fra A Forsikringsfond 15.500,00 15.522,37 

   

Udgifter   

Kontormaterialer -1.831,55  

Opdatering af PC -190,00  

Porto og gebyrer -213,10  

Administration -2.966.10  

Kontingenter -750,00  

Internetopkobling -900,00  

Bestyrelses- og udvalgsmøder -1.235,00  

Rejser m.m. -3.538,90  

Gaver -1.418,70  

Fortæring -522,00  

Revision -2.000,00 -15.565,35 

Årets resultat kr. -42,98 

   

Status 31. december 2009   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845-107013-5 37.707,80  

   

Formueforklaring   

Egenkapital primo 2009 37.750,78  

Årets resultat -42,98  

Balance 37.707,80  
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Kurér-Forlaget 

Indberetningen henføres til regnskabets 

resultat som desværre har vist et underskud. 

 

Bogsalget har vist stor aktivitet, men det har 

været en del gratis fremskaffelsesydelser, 

hvorved der ikke har været fortjenester. 

Bogsalget gav i sig selv en lille avance, da 

der er dyre portoudgifter både i anskaffelse 

og levering. Derudover er der foretaget ned-

skrivninger af lageret, samt gratis uddeling 

af ”Missionshistorie”  

 

”Himmel & Jord” kan næsten løbe rundt, 

men mangler blot nogle få betalende abon-

nenter, som vil støtte bladet. Tak til MBUF  

og Mission, som støtter det. Der findes man-

ge MBUF’ere som burde have bladet, men 

det kniber med at få indrapporteret navnene. 

 

”Dagens Ord”  er nu udkommet i Danmark 

i 50 år og vi havde håbet, at det nu kunne 

holde balance i økonomien ved at lade det 

udkomme i 4 numre årlig og derved spare 

trykning og porto, men så svigtede Amerika 

”The Upper Room” med deres tilskud, som 

blev nedsat med Ca. 10.000, så her appelle-

res også til flere abonnenter (evt. gave-

abonnenter) Ved klimakonferencer udkom 

et lille ekstra hæfte på engelsk med kendte 

personers indlæg, som også indgik i det 

normale ”Dagens Ord” 

 

Administrationen har udelukkende udgifter, 

da det skulle dækkes af de øvrige aktiviteter. 

Det omfatter udgifter til forsikring, rejseud-

gifter girogebyrer, kontorartikler, netom-

kostninger m.m. 

 

Dåbsklubben hører egentlig ikke under 

Kurer-Forlaget, men kører videre og dækkes 

af MBUF. Det har nu eksisteret i 15 år, så 

skal det fortsætte, skal man nok begynde at 

finde en afløser til videreførelse. 

  

Alf Hansen 

 

Regnskab 2009 

Salg af bøger         

Indtægter       103.863,00  

          

Udgifter         

Varelager 1/1   111.457,76        

Salmebog 1/1   162.728,96       

Varelager 31/12   -96.531,31       

Salmebog 31/12   -160.739,84       

Varelagerforskydning             16.915,57    

Heraf nedskrivning   -9.795,40  

Varekøb          52.712,80    

Importkøb          39.823,75      

Vareforbrug         104.452,12 

Bruttoavance bøger             -589.12  

Porto, fragt, indpakning       5.681,00 

Resultat         -6.270,12 
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Himmel & Jord         

Indtægter         

Abonnementer        64.432,09    

Tilskud fra MBUF/MK      147.054,52  211.486,61  

            

Udgifter         

Trykning, Himmel & Jord        90.876,00    

Lay-Out        42.000,00    

Forsendelse, Himmel & Jord        75.198,00    

Redaktionsomkostninger          2.135,00    

Diverse / girokort          2.000,00  -212.209,00 

Resultat           -722,39 

          

Dagens Ord         

Indtægter         

Abonnementer        46.654,56    

Tilskud, The Upper Room        5.467,70     52.122,26  

           

Udgifter         

Trykning        36.608,00    

Forsendelse        18.478,00    

Redaktionsomkostninger          3.515,51    

Diverse / girokort   1.800,00  

Afskrivning PC (redaktion)          1.172,80  -61.574,31 

      -9.452,05 

Kampagne (klima)     

Tilskud   10.000,00  

Omkostning   8.238,00 1.762,00 

Resultat    -7.690,05 

     

Administration         

Udgifter           

Renter                12,63    

Kontor, Omk. Gebyrer        10.146,77    

Årbogen          0,00    

Forsikring          1.795,75  -11.955,15 

Resultat       -11.955,15 

          

Underskud i alt       -26.637,71 
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Status pr. 31.12.2009 

     

Aktiver         

Likvide midler         

Kassebeholdning            369,85    

Checkkonto          47.524,80    

Girokonto        2.867,90     50.762,55  

            

Tilgodehavender         

Bogsalg/debitorer      5.000,40    

Udfordringen (forudbetalt)     548,00     

Dagens Ord nr. 1 (2010)     12.575,00 18.123,40 

            

Inventar         

PC Redak. DO   2.345,60           

Afskrivning   -1.172,80  1.172,80        

PC Administ        3.200,00 4.372,80  

            

Varelager         

Varelager      96.531,31      

Salmebogen      160.739,84      

Varelager, dåbsklubben          6.860,10      

Varelager, Gospel for Gospelfolk        12.830,40   276.961,65  

              

Aktiver i alt       350.220,40   

            

Passiver         

Ekstern gæld         

Forudbetalt, Dagens Ord    41.100,00   

Kreditorer       19.359,17    

Skyldig porto        12.500,00    

Skyldig Lay-Out          8.750,00    

Skyldig moms        30,693,67    112.402,84  

           

Intern gæld         

Mellemregning, Hovedkassen        20.000,00      

Depot for Dåbsklubben        10.627,39      

Depot for Gospel for Gospelfolk        12.830,40     43.457,79  

            

Formue         

Formue 1/1 2009      220.997,48    

Underskud     -26.637,71  194.359,77  

            

Passiver i alt       350.220,40 
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Metodisthistorisk Selskab 

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 
 

Landsarkivet nyder stadig godt af gode fri-

villiges indsats. Der arbejdes på oprydning 

og ny-organisering af arkivets lokaler og 

samlinger. Den fine udstilling fra Metodist-

kirkens 150-års jubilæum er stadig tilgæn-

gelig. Bjarne Kofoed Nielsen har ønsket at 

trække sig fra bestyrelsen. 

 

Ole Birch 
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

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, un-

dervisningsmateriale mv. 

 

Bibelselskabet har udsendt første nummer af 

et nyt blad med fokus på det internationale 

bibelarbejde. BIBELEN og VERDEN hed-

der bladet, og det afløser ”NB – Nyt fra Bi-

belselskabet”, der ikke længere udkommer. 

Det nye blad afløser også nyhedsbrevet ”Giv 

Den Videre”, som en række af faste bidrag-

ydere hidtil har modtaget. 

Bibelselskabet arbejder desuden med planer 

om et særligt nyhedsorgan til professionelle 

bibelbrugere som præster, undervisere og 

sognemedhjælpere. Dette medie skal have 

fokus på bibeludgaver og nye udgivelser i 

tilknytning til Bibelen samt deres an-

vendelse i forkyndelse, undervisning og 

studier. 

 

Bibelselskabet har til stadighed en række 

indsamlinger i gang, der støtter bibelar-

bejdet rundt om i verden. 

  

Ove S Sørensen 

 

Evangelisk Alliance 
 

Evangelisk Alliance er mest kendt for be-

deugen i januar, hvor mennesker samles til 

bøn på tværs af de sædvanlige kirkeskel.  

 

Evangelisk Alliance har siden 2004 arbejdet 

med begrebet evangelikal identitet. Formålet 

er at afdække de fælles identifikations-

punkter, som vi har som evangeliske kristne. 

Et af de væsentlige formål med dette arbej-

de er at udvikle en mere klar kommunika-

tion i forhold til pressen. Dette var en 

væsentlig del af mødet i april 2009.  

 

Willow Creek i Danmark 

Willow Creek i Danmark drives som en fri-

villig organisation og med en meget engage-

ret bestyrelse. Dette sker efter nedlæggelsen 

af et egentligt landskontor.  

Den  årlige lederkonference GLS (Global 

Leadership Summit) bliver i København den 

29. og 30. oktober 2010. 

 

Thomas Risager 
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Danske Kirkers Råd (DKR) 
 

Rådets arbejde har i 2009 fokuseret på 

klimakonferencen COP 15 i København, på 

migrantmenigheder, på samtaler med mus-

limske organisationer og på kontakterne 

med internationale økumeniske organisa-

tioner.  

 

Særlig opmærksomhed var der omkring 

klimagruppens arbejde før og under COP 

15. Opfordringen til klokkeringning d. 13. 

december skabte en del debat i offentlige 

medier. Ca. 170 kirker tilmeldte sig klokke-

ringningen, flere deltog uden tilmelding, og 

samtlige Metodistkirker med en klokke del-

tog. En flot opbakning og et godt vidnes-

byrd om metodisternes forståelse for bud-

skabets sociale og politiske konsekvenser. 

Den økumeniske gudstjeneste i Københavns 

Domkirke d. 13. december 2009 blev en 

vigtig markering af kirkernes fælles skabel-

sestro og vilje til at stå sammen.  

Flere og flere kirker erklærer sig som grøn-

ne kirker og arbejder på at leve op til de mil-

jømæssige krav for energibesparelse og for-

kyndelse af et bibelsk budskab om an-

svarligt forvalterskab.  

Læs mere på grønkirke.dk.  

 

DKR er med i samtalerne med staten om 

kirkebidrag over skatten og andre sager der 

vedrører kirkernes forhold til lovgivningen 

m.m.  

 

Det er positivt at Den Økumeniske Bedeuge 

og Evangelisk Alliances Bedeuge i år udgav 

et fælles materiale til de 2 økumeniske 

bedeuger i januar. Nu mangler vi bare at det 

bliver den samme uge. 

 

Danske Kirkedag afholdes i Viborg i 

Kristihimmelfartsferien 2010 med temaet 

”Himmel og Jord i bevægelse”, flere meto-

dister er med i programmet. 

 

 

Ole Birch        
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Råd 

og Biskopskomite 
 

1. New name, structure and function 

The Central Conference 2009 changed both 

the name and the structure of the former 

Executive Committee. The present Central 

Conference Council has two area groups, 

which meet separately in Copenhagen and 

Moscow in the fall, while the full council 

meets only once a year in the spring. The 

area groups have taken over the function of 

the Committee on Episcopacy, so in reality 

we now have one such committee for each 

of the two episcopal areas.  

With the change of structure came also 

change in function. The Presidium now 

receive and prepare a summary of all 

reports, which gives the council a possibility 

not to be overwhelmed by the administrative 

tasks, but use its time in accordance with the 

broad task that the Central Conference 

formulated: “Its purpose is for the 

discernment and articulation of the vision 

for the church, sharing of expe¬rience and 

good practices, and channeling of 

connectional resources and mutual help.” 

(NEEBoD  § 549)  

Consequently we have allocated time for 

teaching and reflection. This quadrennium 

we will emphasize the four focus areas of 

the whole denomination. On the spring 

meeting 2010 we focused on “church 

planting – starting new faith communities”, 

in 2011 the focus will be on “leadership 

development”, and in the 2012 the focus 

will be on “ministry with the poor and 

global health”. The overall guiding theme 

given by the Central Conference 2009 is 

“Forward by creating new faith 

communities with new people”. 

In addition to their function as committees 

on episcopacy, the area groups can attend to 

matters that are related to the respective 

episcopal areas, but not necessarily to the 

whole central conference. The full council 

meeting, however, remains the important 

forum for sharing of experience and god 

practices. The Northern Europe and Eurasia 

Central Conference is very diverse in terms 

of language, culture, experience and 

resources – however we have one Lord 

Jesus Chris and one calling to make 

disciples for the transformation of the 

world, and we are one connection the 

United Methodist Church. We are in this 

together and we move forward together. 

The members of the Presidium are Bishop 

Christian Alsted, chairperson, Bishop Hans 

Växby, vice chairperson, Elena Chudinova, 

vice chairperson and chairperson of the 

Eurasia Committee on Episcopacy, 

Elisabeth Englund, vice chairperson and 

chairperson of the Nordic and Baltic 

Committee on Episcopacy, and Bimbi 

Ollberg, secretary. 

 

2. The Central Conference Council 

 

2.1 Economy 

The following financial reports have been 

received and approved by the council: 

 Episcopal Fund, Copenhagen 2009,  

 Central Conference Fund, Copenhagen 

2009 

 Central Conference Fund, Sweden 2009 

 Area Fund, Copenhagen 2009 

 Area Fund, Moscow 2009 

The financial report from Episcopal Fund, 

Moscow was sent back with remarks, and 

will be received and approved by the 

Presidium at a later point  

The Swedish board of theological education 

was granted 30.000 DKK to support 

doctoral studies. 
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The net profit DKK 78.437,12 of the 

Central Conference Fund, Copenhagen was 

transferred to the Capital account for future 

Central Conferences. The Episcopal Fund, 

Copenhagen shows a small net profit after 

having covered the expenses for closing 

down and moving of the office in Oslo and 

the establishment of the new office in 

Copenhagen.  

In the fall of 2009 the General Council on 

Finance and Administration invited staff 

from all episcopal areas in Europe for 

information, conversation and training. 

During the year we have had been good 

dialogue with the GCFA. 

 

2.2 The website 

The Copenhagen office has developed a 

new design of the Central Conference 

website on www.umc-northerneurope.org. It 

contains all relevant information concerning 

the Central Conference, such as minutes 

from the meetings of the Central 

Conference Council and the area groups. It 

also offers the Northern Europe and Eurasia 

Book of Discipline 2009. A closed section 

for the council members is used to make 

material available for the area group and 

council meetings.  

 

2.3 Central Conference 2012 

The next Central Conference will be in 

Kaunus, Lithuania on the 17th – 21st 

October 2012. The planning of the 

conference has already started and the 

young church in Lithuania is excited about 

welcoming the representatives for the 

Nordic, Baltic and Eurasian countries. 

 

2.4 Is Sweden Annual Conference leaving 

the connection? 

For a number of years the annual conference 

in Sweden has dialogued with the Baptist 

Union and the Mission Covenant Church to 

form a new denomination. Working on a 

declaration of intent this may happen as 

early in 2012, and it will mean that the 

annual conference in Sweden leaves the 

connection. The annual conference in 

Sweden in 2010 will act on a motion to 

form an Affiliated United Church if the 

ecumenical process succeeds. If this 

happens, an extra Central Conference will 

be called in 2010. 

An Affiliated United Church will have a 

relationship with the United Methodist 

Church. It will be invited to become a 

member of European Methodist Council, 

and may be in some sort of relationship with 

our Central Conference. 

 

2.5 Declaratory decision concerning the 

creation of a provisional annual 

conferences 

The Central Conference asked the Council 

to follow up on the matter on creating a new 

provisional annual conference in Central 

Asia. (See Central Conference minutes, 

Agenda Item IV.2) The Council has decided 

to ask the Judicial Council for a declaratory 

decision concerning the authority of the 

central conference related to this matter 

(NEEBoD 2008 §31.4 in relation to §581 

and §582). 

 

2.6 The Northern Europe Book of 

Discipline 

The Northern Europe and Eurasia edition of 

the book of discipline was published in the 

fall of 2009. In addition to the members of 

the Committee on the Book of Discipline 

(Øyvind Helliesen, Knut Refsdal, Jørgen 

Thaarup and Hans Växby) we want to thank 

Karl Anders Ellingsen, who was responsible 

for the technical editing of the material. 

 

3. Committee on Episcopacy 

 

3.1 Annual consultations with Bishops 

 

3.1.1 Bishop Hans Växby 

For the first time since the Eurasia 

Episcopal Area was established in 1992, the 

bishop had an opportunity to meet a 
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committee with a complete area 

representation 

 

3.1.2 Bishop Christian Alsted 

Bishop Christian Alsted presented his 

personal report in the meeting in the fall of 

2009, followed by the annual consultation 

with the Committee.  

Bishop Christian Alsted desires to 

emphasize church planting and leadership 

development, which has become particularly 

clear in the work of the area cabinet that has 

adopted the following goals for 2009-2011: 

 To start 1 new church plant in each 

conference 

 To train at least 1-2 church planters in 

each conference every year 

 To set up an area wide network for 

church planters – for mutual learning and 

support 

 To hire a church plant coordinator for the 

area – this is scheduled to happen in the 

spring of 2010. 

 To set aside funding in each conference 

for church planting 

 

The Copenhagen office has developed a 

website for the episcopal area www.umc-

ne.org which contains relevant information 

and news. We want the new website to 

make it easier for our churches, leaders and 

pastors to get in touch with each other, to 

network and to support and inspire each 

other and thus strengthen the connection.  

 

3.2 Move of the Nordic and Baltic Office 

We made a smooth transition from Oslo to 

Copenhagen in the spring of 2009. Thank 

you to Bishop Øystein Olsen, Knut Refsdal 

and Karin Thompson for competent 

assistance in that process.  

The Copenhagen office is opened in good 

facilities that accommodate our needs. Lilli 

Uth was employed as the bishop’s assistant 

and is for the time being the only staff. In a 

transition like this there will always be a 

number of difficulties, however, the office 

has been up and running from 1st May and 

offered its services to the church. 

 

Christian Alsted,  Bimbi Ollberg 

Chairperson  Secretary 
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Biskopkassen 

 

Income Statement 01.01-31.12  2009 2008 

(Amounts in DKK)  

 

Income 

Contribution GCFA   1.251.520 982.797 

Contribution Finland F   22.773 51.940 

Contribution Finland S   44.814 39.840 

Contribution Norway   417.020 387.017 

Contribution Sweden   172.964 100.838 

Contribution Denmark   106.570 72.498 

Contribution Estonia  5.197 0 

Contribution Latvia  9.075 0 

Contribution Lithuania  7.603 0 

Other income   0 74.415 

Total income  2.037.536 1.709.345 

 

Expenses 

Bishop’s Salary   557.459 0 

Bishop’s Housing   181.377 0 

Other Salary   618.148 0 

Salaries, combines   0 1.236.411 

Rent   103.491 88.515 

Equipment   246.619 105.000 

Office material   28.273 42.554 

Printing & Copying  8.801 0 

Travel expenses  22.430 23.491 

Telephone & Postage   128.074 0 

Audit and accountancy assistance  100.620 110.756 

Personal education  0 8.180 

Bank charges  5.815 3.428 

Miscellaneous   24.876 97.557 

Total expenses  2.025.983 1.651.175 

 

Financial Items 

Interest incom   11.600 32.466 

Interest expense   0 - 345 

Foreign exchanges  - 1.337 - 241 

Total Financial Items   10.263 31.880 

 

Net profit (loss) for the year  21.816 90.050 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from capital  21.816 90.050 

Total allocations  21.816 90.050 
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Balance pr. 31.12  2009 2008 

(amounts in DKK)  

 

Assets 

Receivables 

Accounts receivable   69.279 516.181 

Other current assets   53.256 54.509 

  122.535 570.690 

 

Cash and Bank Deposits   819.382 880.247 

    

  819.382 880.247 

 

Total Assets   941.917 1.450.937 

 

Equity and Liabilities 

Equity 

Reserved for housing 

Primo  482.135 482.135 

Deposit Bishop’s housing  -53.256 0 

Allocated from Income statement   428.879 482.135 

Reserve fund 

Primo  348.423 258.373 

Allocated from Income statement  21.816 90.050 

Deposit Bishop’s housing  53.256 0 

Difference duw to switch from NOK to DKK  -393  

  423.102 348.423 

Total Equity  851.981 830.558 

 

Liabilities 

Accounts payable  61.614 7.012 

Taxes withheld and social security   28.098 89.425 

Salaries and holiday pay   224 101.768 

Other current liabilities  0 422.174 

  89.936 620.379 

 

Total Equity and Liabilities  941.917 1.450.937 
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Areakassen 

Income Statement 01.01-31.12  2009 2008 

(Amounts in DKK)  

 

Income 

CC Fund Sweden, dividend  60.919 0 

Denmark  0 34.877 

Drugwork  739.283 361.772 

Baltic Salary Support   559.177 419.642 

Other income   26.758 0   

Total income   1.386.137 816.291 

  

Expenses 

 

CC Fund Sweden, grants   48.901 0 

Denmark  0 51.130 

Drugwork  362.915 120.104 

Baltic Salary Support   393.981 373.022 

Baltics  25.542 0 

Estonia & Latvia  26.403 0 

Administration  603 37 

Total Expenses  858.345 544.294 

 

Financial Items 

Interest income  14.220 53.916 

Interest expense  0 0 

Foreign exchanges  -367 0 

Total Financial Items  13.853 53.916 

 

Net profit (loss) for the year  541.645 325.913 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Baltic Pastors Salary Fund  165.196 46.620 

Work Drug & Alcohol Abuse  376.368 241.668 

CC Fund Sweden  12.018 0 

Capital reserve   -11.937 37.626 

Total allocations  541.645 325.913 
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Balance pr. 31.12  2009 2008 

(Amounts in DKK)  

 

 

Receivables 

Accounts receivable  8.396 124.708 

Other current assets  0 0 

  8.396 124.708 

 

Bankinnskudd og kontanter  1.722.917 1.063.047 

    

  1.722.917 1.063.047 

 

Total Assets  1.731.313 1.187.756 

 

Equity and Liabilities 

Country Specific 

Baltic Salary Support 

Primo  437.224 390.604 

Allocated from Income statement  165.196 46.620 

  602.420 437.224 

 

Drugwork 

Primo  542.784 301.116 

Allocated from Income statement  376.368 241.668 

  919.152 542.784 

 

CC Fund Sweden 

Primo  18.921 18.921 

Allocated from Income Statement  12.018 0 

  30.939 18.921 

 

Other Equity 

Primo  168.050 130.425 

Allocated from Income Statement  -11.937 37.626 

Difference due to switch from NOK to DKK  -6.192 0 

  149.921 168.050 

    

Total Equity  1.702.432 1.166.979 

 

Liabilities 

Other current liabilities   28.881 20.777 

Sum gjeld  28.881 20.777 

    

Total Equity and Liabilities  1.731.313 1.187.756 
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Centralkonferencekassen 

 

Income Statement 01.01-31.12  2009 2008 

(Amount in DKK)  

 

Income 

Contribution Estonia  2.032 1.218 

Contribution Eurasia  11.492 14.846 

Contribution Denmark  31.901 19.536 

Contribution Finland F  8.779 7.810 

Contribution Finland S  13.470 11.093 

Contribution Latvia  2.723 1.048 

Contribution Lithuania  2.281 1.863 

Contribution Norway  109.744 95.727 

Contribution Sweden  51.963 29.227 

Other income  0 -590 

Total income  234.385 181.778 

 

Expenses 

Executive Commitee  49.917 62.517 

N&B Areagroup  29.328 0 

Eurasia Areagroup  4.315 0 

Book of Discipline  2.979 4.827 

Granted for projects   16.852 0 

World Methodist Council, member fee  12.525 13.721 

European Methodist Council  37.526 36.081 

Council of European Churches  0 4.543 

Othwe Expenses  11.267 11.416 

Miscellaneous  591 0 

Losses on receivables  0 4.790 

Total expenses  165.300 137.895 

 

Finansielle poster 

Interest income  5.466 18.541 

Interest expense  0 0 

Foreign exchanges  -1.115 0 

Total Financial Items  4.351 18.541 

 

Net profit (loss) for the year  73.436 62.424 

 

 

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from capital  73.436 62.424 

Total allocations  73.436 62.424 
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Balance pr. 31.12  2009 2008 

(Amounts in DKK)  

 

Receivables 

Amounts receivables  1.137 100.137 

Other current assets   0 0 

  1.137 100.137 

  

Cash and Bank Deposits  566.113 431.279 

  566.113 431.279 

  

Total assets  567.250 531.416 

 

Equity and Liabilities 

Capital fond 

Primo  412.947 412.947 

Allocated from Income statement  0 0 

  412.947 412.947 

 

Equity Central Conference 

Primo  21.595 -41.421 

Allocated from Income statement  73.436 62.424 

Equity, Book of Discipline  0 592 

  95.031 21.595 

    

Total Equity  507.978 434.542 

 

Liabilities 

Other current liabilities  59.272 96.874 

  59.272 96.874 

 

Total Equity and Liabilities  567.250 531.416 
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Fondskassen, Sverige 

Income statement 01.01 - 31.12  2009 2008 

(Amount in SEK, kurs 31/12 2009: 100 SEK = 72.28 DKK)  

 

Income 

Dividends  84.096 77.856 

Write-up of shares  645.491 0 

Interest income  512 5.719 

Total income  730.099 83.575 

 

Expenses 

Trust departements fees  5.117 5.105 

Write-down of shares  4.319 319.095 

Grants  26.096 58.000  

Total expenses  35.532 382.200 

 

Net profit (loss) for the year  694.567 -298.625 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from other equity  694.567 -58.000 

Transfer from reserved for disposal  0 -240.625 

Total allocations  694.567 -298.625 
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Balance pr 31.12   2009 2008 

(beløp i svenske kroner)  

 

Fixed Assets 

SEB Stiftelsesfond Sverige  1.342.803 0 

SEB Stiftelsesfond Utland  612.918 0 

SEB Stiftelsesfond Obl. Svenske  649.176 0 

Shares  0 1.963.725 

  2.604.897 1.963.725 

 

Cash and Bank Deposits  243.472 248.077 

  243.472 248.077 

 

Total Assets  2.848.369 2.211.802 

 

Equity 

Restricted Equity 

Madsen's fond  859.036 859.036 

Wahlström's fond  73.749 73.749 

Odd Hagen's fond  462.886 462.886 

  1.395.671 1.395.671 

 

Capital 

Madsen's fond  654.382 672.382 

Wahlströms fond   71.458 71.458 

Odd Hagen's fond   203.509 243.509 

Allocated from Income Statement  0 -58.000 

  929.349 929.349 

 

Other Equity 

Other Equity primo  -171.218 69.407 

Allocated from Income Statement  694.567 -240.625 

  523.349 -171.218 

 

Total Equity  2.848.369 2.153.802 

 

Liabilities 

Other current liabilities  0 58.000 

  0 58.000 

 

Total Equity and Liabilities  2.848.369 2.211.802 
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Föreningen Överås 
 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten. 

Under 2008 överfördes utbildningen av pa-

storer till Teologiska Högskolan, Stockholm 

där Metodistkyrkan i Sverige tillsammans 

med Svenska Baptistsamfundet och Svenska 

Missionskyrkan är huvudmän. 

Ett femårigt utvecklingsprojekt inleddes 

2007 med syfte att etablera en ny verk-

samhet i fastigheten och göra Överås till en 

ekumenisk mötesplats för bildning, ut-

bildning och kultur.  

I projektet har även ingått att arbeta fram 

nya stadgar och en ny föreningsstruktur och 

organisationsmodell. I och med det bytte 

föreningen namn till Föreningen Överås. De 

fyra årskonferenserna har därför under året 

godkänt de nya stadgarna samt ägaravtal 

och föreningsavtal.  

Föreningen Överås driver, förvaltar och 

redovisar verksamheten i fastigheten Bö 

72:20 Överås i enlighet med ett avtal mellan 

Föreningen Överås och Stiftelsen Metodist-

Episkopalkyrkans i Sverige Årskonferens, 

vars styrelse tillika är styrelse för Meto-

distkyrkan i Sverige.  

Medlemmar i Föreningen Överås är Meto-

distkyrkan i Sverige, Metodistkirken i Dan-

mark, Finlands Svenska Metodistkyrka och 

Suomen Metodistikirkko.  

Under 2009 har huvudmännen inte tillskjutit 

några medel utan de huvudsakliga intäk-

terna förväntas komma från seminarier, 

kurser, uthyrning till kontor och boende.  

Investeringar finansieras genom externa lån, 

som tas upp enligt den ekonomiska planen. 

Driftskostnaderna balanseras mot de in-

täkter verksamheten förväntas generera.  

Vid den första stämman hösten 2009 valdes 

styrelse efter de nya stadgarna fram till 

ordinarie årsstämma i april 2010.  

Omfattande renovering av fastigheten har 

fortsatt under räkenskapsåret enligt den av 

årskonferenserna godkända övergripande 

verksamhetsplanen med tillhörande ekono-

misk plan.  

  

Framtiden 

Det femåriga utvecklingsprojektet har i år 

nått halvvägs. En omfattande projektrapport 

har framställts som 

- dels ger bakgrund till projektet 

- dels speglar nuläget och 

- dels redovisar strategiska överväganden 

inför den återstående projekttiden fram till 

2012 då ägarkonferenserna kommer att 

utvärdera projektet. 

Visionen från 2007 att etablera Överås som 

en ekumenisk mötesplats har under året till 

vissa delar förverkligats genom den poten-

tial som finns i fastigheten och det hängivna 

arbete som bedrivs av styrelse och personal. 

Nu återstår att att fullt ut förverkliga visi-

onen till 2012 då projektet ska utvärderas. 

 

Jørgen Thaarup 
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 Regnskab 

I svenske 1000-kroner (kurs 31/12 2009: 100 SEK = 72.28 DKK) 

 

Överås 

Res. 09 

Överås  

Budg 10 

Överås 

Budg 11 

Överås  

Budg 12 

 

”Fullt” 

uthurt 

Intäkter      

Hyror boende                                           110 110 125 135 150 

Hyror kontor                                            467 600 700 800 800 

Hyror konferenc etc. 165 370 425 450 500 

Hyror B & B Netto 28 100 133 166 200 

Seminarier & Retreat 12 100 100 100 100 

Mat 50     

El, värme, VA, sop 33 90 100 110 120 

Reception Internet                                   27 60 60 60 60 

Kopiering 19 25 25 25 25 

Parkering                                                  25 35 45 50 

Bidrag SST 57 10    

Gåvor & litteratur 14     

Övriga intäkter 41     

Summa intäkter 1.023 1.490 1.703 1.891 2.005 

      

Kostnader      

Seminarier & Retreat  30 30 30 30 

Fastighet 352 400 450 500 550 

Försäkring  40 40 40 50 

Personal 782 540 540 540 600 

Resor  25 25 25 30 

Övrigt 332 200 200 200 250 

Teologiska Seminariet  25 25 25 25 

Summa kostnader 1.466 1.260 1.310 1.360 1.535 

Resultat före avskrivn. -443 230 393 531 470 

Avskrivningar 120 85 100 100 100 

Resultat efter afskrivnin. -563 145 293 431 370 

Räntekostnader 86 200 225 250 250 

Resultat                                                   -649 -55 68 181 120 

      

Låneskuld IB                                           2.305 3.485 4.685 5.185 5.185 

Årets upplaning 1.180 1.200 500   

Bokförd investering      

I fastigheten                                            3.595 4.569 5.569 6.069 6.069 

Årets investering                                     974 1.000 500   
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

Betaniaforeningens arbejde har i 2009 været 

meget præget af forberedelsen af den store 

ombygning af ejendommen i Århus. 

Betaniaforeningen betaler for afsendelse af 

tøj og andre effekter til kirkens hjælpearbej-

de i Letland, ligesom vi også gerne fortsat 

støtter kurser og uddannelse indenfor om-

råderne diakoni og sjælesorg.  

 

Betaniahjemmet Frederiksberg 

I 2009 har vi arbejdet målrettet med fortsat 

udvikling af demensplejen, specielt på 

demensafdelingen men også i hele huset. 

Arbejdet med at oprette en boenhed til 6-8 

beboere, der lider af psykisk sygdom og 

demens, er sat i bero på grund af manglende 

interesse fra Frederiksberg kommune. Vi 

arbejder dog videre med planerne og prøver 

at finde nye veje. 

Betaniaforeningen og Frederiksbergfonden 

har givet støtte til en ny film, filmen er ud-

skudt til sidst i maj 2010 hvor der bliver 

filmpremiere i Filmhuset. Vi er meget tak-

nemmelige for støtten. Vi glæder os til at vi-

se filmen som får titlen ”Sidste station”. 

2009 var et år præget af besparelse, da vi 

skulle indhente et merforbrug på 400 t. kr. 

På trods af besparelser kom vi godt igennem 

året med et regnskab hvor der var et 

beskedent overskud. 

Der kom også i 2009 gang i et sanse-

haveprojekt, med hjælp fra Sonja Sandvangs 

Fond og en fond der gav alt beplantning. 

Haven bliver bygget færdig når sneen er 

smeltet væk. 

Det forskningsprojekt der hedder RAI, blev 

afsluttet i god stil. Projektet blev oversat til 

dansk og vi fortsætter dataindsamling 

kontinuerlig. Sidst på året har vi haft et 

spændende samarbejde med vuggestuen 

Spiren son ligger i nabolaget. De kommer 

om fredagen, hvor de får oplevelser sammen 

med beboerne. Det er dage med sang og 

gymnastik og meget glæde.  

Disse arrangementer har givet stor interesse 

også via medier, men der kommer også 

mange besøgende, som ønsker at høre om 

Betaniaprojektet. 

 

Betania Center Århus 2009 

Som de fleste ved har Betaniaforeningen i 

en længere årrække arbejdet med oplæg til 

anvendelse af bygningen i Århus, efter at 

Århus Kommune har opsagt samarbejdet 

med at drive plejehjem. 

Årskonferencen bad Betaniaforeningen 

indkalde til en høring, som blev afholdt i 

2007, der kom mange forskellige forslag, 

men bestyrelsen anser det stadig som bedste 

opgave, at indrette huset til et kombineret 

kollegium for unge og unge med  lettere 

fysiske handicap. 

Bestyrelsen har nedsat et byggeudvalg med 

Per Højmark og Nils Marqversen fra 

bestyrelsen og med Per Hartman Nielsen fra 

Århus menighed. 

Udvalget har gennemgået et oplæg fra 2002, 

hvor vi forventede at kunne indrette huset til 

korttids- og aflastningspladser i samarbejde 

med Århus Kommune, som dog ikke 

ønskede denne løsning. 

Derefter har udvalget arbejdet med et 

ingeniørfirma, som ikke levede op til vore 

forventninger. På opfordring fra de tidligere 

lejer, Boligforeningen Statsbo (Kløvervan-

gen), har vi kontaktet 2 entrepenørfirmaer 

for at få et oplæg til en totalentreprise, det 

ene firma havde meget visionære ideer, som 

dog var økonomisk urealistiske, hvorimod 

det andet firma foreslog en mindre 

ombygning, som vil give 70 værelser, 

fordelt på såvel enkeltværelser som dobbelt 

værelser alle ved eget toilet og bad samt 

tekøkken, dobbeltværelserne bliver indrettet 

så de kan deles af 2 beboere. 

Derudover vil den lokale menighed kunne 

benytte salen i vinkelbygningen, men kirke-

kontoret og de nødvendige administrations-

lokaler vil blive flyttet til kælderetagen, da 

det er nødvendigt at udnytte alle lokaler på 

de andre etager for at få et økonomisk 

bærbart projekt. 
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Betaniaforeningens landsbestyrelse har givet 

den lokale bestyrelse fuldmagt til at 

pantsætte huset med op til 33.000.000,- kr. 

som det forventes at koste at gennemføre 

projektet. 

Samtidig har bestyrelsen vedtaget, at der 

skal oprettes en administrationsaftale med et  

professionelt ejendomskontor for at mini-

mere udgifter til vicevært og bogføring. 

Ombygningen forventes at starte i foråret 

2010 og forventes at vare ca. et år. 

Betaniaforeningen håber, at unge der ønsker 

at bo og uddanne sig i Århus, vil finde det 

attraktivt at bo centralt i et totalrenoveret 

kollegium med altaner og en dejlig have. 

Marielund 

For Marielund hovedbygning er der ikke 

noget nyt. Bygningen anvendes stadig af 

Ældreboligerne. 

I det forløbne år har advokat Anders Dahl 

Nielsen, som administrerer Ældreboligerne, 

haft en del problemer med en beboer, der 

gerne vil have mere indflydelse på anven-

delsen af hovedbygningen. 

På længere sigt vil bygningen sikkert blive 

afhændet, om muligt til ældreboligerne. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne  

Ove Sørensen 
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Regnskab 2009 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 4.146.213 

Finansielle indtægter 266.719 

Sandvangs fond 0 

 4.412.932 

Udgifter  

Ejendomsudgifter Frb. Marielund Århus 791.407 

Finansielle udgifter 564.920 

Ombygning og renovering af lokaler i Århus  

Andre driftsomkostninger 135.586 

Udgifter i alt 1.491.913 

Årets overskud 2.921.019 

Balance 4.412.932 

  

  

Aktiver, bundne  

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

Obligationer og investeringsforeningsbeviser 1.660.608 

Aktier (Danske Bank, 400 stk.) 47.577 

Aktiver, disponible  

Periodiserede renter og andre tilgodehavender  

Likvide beholdninger 3.104 

 3.467.166 

  

Passiver  

Fondskapital (heraf disponibel 3.693.082) 73.179.453 

Prioritetsgæld 10.994.371 

Kortfristet gæld 127.735 

Hensat til vedligeholdelse 426.896 

 84.728.455 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital) 901.753 

Årets uddelinger, øvrige  

Metodistkirken i Danmark,  Forsendelsesomk. Til Letland 15.700 

Metodistkirken i Danmark, socialt arbejde i Letland, Camp Wesley 20.210 

Tilskud til diakoniuddannelsen 5.850 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 50.000 

Tilskud til spejderne I Århus 20.000 

Tilskud til filmprojekt Frederiksberg 100.000 

Projekthonorar Århus 290130 + byggesagsgebyrer 9412 299.542 

Uddelinger I alt 1.413.055 
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus 

Resultatopgørelse   

Saldo pr. 01.01.2009  25.281 

Renteindtægter, bank  25 

Modtagne erstatninger og tilskud  0 

Bidrag vedr. Letland  2.081 

I alt  27.387 

    

Porto + kontorartikler  888 

Repræsentation, bestyrelsen  0 

Rejseudgifter, bestyrelsen  80 

Mødeudgifter  968 

Gebyrer bank  356 

Div. Udgifter , heraf Letland 2.081  3.806 

Udgifter i alt  6.098 

   

Specifikation af bygningsudgifter   

Reparation og vedligeholdelse  4.484 

Køkkeninventar m.v.  1.071 

  5.555 

   

Saldo pr. 31.12.2009 konto nr. 0251490.147  15.734 

Saldo konto nr. 7554 838.701  165.480 

I alt  181.214 

   

   

   

Aktiver   

Bankbeholdninger  181.214 

Andre tilgodehavender  0 

  181.214 

   

Passiver   

Egenkapital  181.214 

   

Egenkapital 2008  190.379 

Årets resultat  -9.165 

Egenkapital 2009  181.214 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  27.313.468 

Servicepakke, beboere  2.654.651 

Renteindtægter  23.516 

  29.991.635 

   

Udgifter:   

Lønninger   23.417.209 

Øvrige omkostninger  6.425.833   

Renter og afdrag -Fr.berg kom.  0 

Udgifter i alt  29.843.042 

Driftstilskudoverskud  148.593 

Balance  29.991.635 

   

Aktiver:   

Tilgodehavender  174.247 

Likvider  2.258.743 

  2.432.990 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619,00 

Kortfristet gæld     2.407.371 

  2.432.990 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Betaniahjemmet på Frederiksberg har efter 

ansøgning modtaget kr. 17.180 til drift af en 

af hjemmets busser, kr. 75.000 til anlægning 

af genoptrænings- og sansehave, og kr. 

100.000 til sygeplejeprojekt. 

 

 

Anders Kyst, formand 

Finn Uth, næstformand  

Nils Marqversen, sekretær  
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Regnskab 2009 

Indtægter:    

Renter           363.793 

Kursregulering af obligationsbeholdning           191.844  

           555.637  

Udgifter:    

Administrationsomkostninger               483  

Revision og regnskabsmæssig assistance             14.187  

Depotgebyr/formueforvaltning               8.091  

Årets resultat   532.876  

           555.637  

Resultats disponering:    

Årets resultat           532.876  

Overførsel fra forrige år           28.057  

eller i alt til disposition           560.933  

    

er anvendt således:    

Henlagt til fondets bundne kapital             191.844  

Uddelt til Betaniahjemmet           192.180  

Overført til næste år   176.909           

           560.933  

    

Aktiver:    

Bundne midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551400                    53  

Obligationer        7.464.759  

Disponible midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551397             186.908  

Aktiver i alt        7.651.720  

    

Passiver:    

Bundne midler:    

Egenkapital ved årets begyndelse          7.272.968  

Kursregulering af obligationer              191.844  

    

Disponible midler:    

Overført iht. Resultatopgørelsen              176.908  

Skyldige omkostninger              10.000  

Passiver i alt          7.651.720  
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Ældreboligerne Marielund, Vejle 
 

Marielund fremstår generelt velholdt og 

skaber på den måde gode rammer for 

beboerne. Der har i en periode været lidt uro 

blandt (nogle af) beboerne, hvilket bl.a. har 

bevirket, at det ikke har været muligt at få 

valgt en beboerrepræsentant til bestyrelsen. 

Marielunds hovedbygning stiller gratis 

lokaler til rådighed for beboeraktiviteter. 

 

Ove S Sørensen 

Regnskab 2009 

 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.338.960 

Andre driftsindtægter 0 

 1.338.960 

  

Udgifter  

Administrationsomkostninger 126.281 

Lokaleomkostninger 74.193 

Ejendomsomkostninger 424.779 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom 90.000 

  

Resultat før finansielle poster 623.707 

  

Finansielle indtægter 6.681 

Finansielle udgifter 752.960 

Resultat -122.572 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Driftsmidler 43.590 

Tilgodehavender 129.114 

Likvide beholdninger 140.212 

 18.477.776 

Passiver  

Egenkapital 3.267 

Hensættelser 2.440.694 

Langfristet gæld 15.447.381 

Kortfristet gæld 586.434 

 18.477.776 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 
 

2010 bliver året, hvor Metodistkirkens 

Sociale Arbejde – Centralmissionen, MSA, 

fejer sit 100 års jubilæum. Dagen vil blive 

festligholdt og markeret den 23. sept. 2010, 

ligesom der vil blive udgivet et lille 

jubilæumsskrift om MSA’s virke gennem de 

mange år. 

 

Det sidste år har været præget af vore 

traditionelle aktiviteter med arbejdet blandt 

samfundets svageste og udstødte personer: 

Varmestue, bofællesskaber, bespisninger, 

rådgivning og kulturelle aktiviteter. Bag-

grunden for disse aktiviteter har i stor ud-

strækning været hjælp fra frivillige hjælpere 

og indtægter fra genbrugsbutikken IgenBrug 

og vor støttekreds. Derudover har vi fået 

ganske betydelige midler fra statslige pulje-

midler. 

 

Arbejdet i vore bofællesskaber har været 

præget af en stor stabilitet i 2009, hvor der 

kun har været få udskiftninger. Vores mål 

er, at bofællesskaberne skal være et 

længere- eller korterevarende gennemgangs-

sted til en større og bedre bolig, men under 

alle omstændigheder ikke en permanent bo-

lig. 2010 kommer derfor også til at bære 

præg af en stor udskiftning i et af 

bofællesskaberne. Arbejdet med de enkelte 

beboere kræver ofte mange ressourcer, 

hvilket er nødvendigt at bruge, hvis der skal 

opnås en så nogenlunde værdig tilværelse. 

Både med hensyn til Varmestuen og de 

enkelte beboere i bofællesskaberne er der 

regelmæssig kontakt til udgående 

medarbejder fra Københavns kommune. 

 

Ud fra Varmestuen og bespisningerne ydes 

der et medmenneskeligt omsorgsarbejde, 

hvor det lykkes os at få kontakt til og hjælpe 

en del af de personer, der som hjemløse 

lever uden kontakt til myndigheder og 

derfor er uden officiel indtægt, men må leve 

af hvad der kan samles ind fra gader, torve 

og containere. I december 2009 var der en 

intensiveret diskussion i samfundet om 

hvorvidt der findes fattigdom i Danmark og 

hvor udbredt den er. Gennem MSA’s virke 

møder man fattigdommen, og uanset hvor 

udbredt den er, eller ikke er, er det skræm-

mende at møde mennesker, der lever så 

meget på kanten af et eksistensminimum, at 

den indsats MSA yder kan være med til at 

holde mennesker i live, fordi de hos os 

møder omsorg og får dækket lidt af behovet 

for føde og mad - og det er dem umuligt at 

blive accepteret som medborgere i det 

danske samfund. 

 

En anderledes lys og håbefuld indsats er 

MSA’s aktiviteter omkring jul. I sig selv 

kan den afgrund, der er mellem et over-

flodssamfund og de personer, der får 

julehjælp, nu nok være skræmmende i sig 

selv. Men MSA møder et ganske stor ønske 

om at hjælpe andre i nød, når vi befinder os 

i december. Det er et vidnesbyrd om, at når 

alt kommer til alt, er det store flertal i det 

danske samfund ikke ligeglade med, 

hvordan det går andre. Hele året ser vi 

gennem vore bidragsindtægter, at der bag 

vort arbejde findes en skare af mennesker, 

der er præget af ønsket om at hjælpe sine 

medmennesker, når vi får vore 

regelmæssige bidrag sendt ind på vor konto. 

Så håbløst er MSA’s arbejde på ingen måde, 

fordi viljen til forandring og forbedring er 

tilstede både blandt de, der modtager hjælp 

og de der støtter arbejdet. Julehjælpen i 

2009 havde omtrent samme niveau som i 

2008. Dog blev julehjælpen også udvidet til 

Aalborg, hvor Metodistkirkens menigheds-

plantning Acta uddelte julepakker til 

mindrebemidlede i området omkring kirken. 

Derfor tak til de nye frivillige i Acta, der 

hjalp os med alt det praktiske og for den 

indsigt som menighedsplantningen har med 

hensyn til det kristne budskab: Tro virksom 
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i kærlighed, i konkret nærvær og praktisk 

hjælp. 

Ud fra juleuddelingens kontakter til små-

børnsfamilier har MSA arrangeret 

familielejr i 2009 og skal igen i 2010 på 

Solborgen med årets familielejr. Vi har 

efterhånden fået etableret en lille 

planlægningsgruppe, som er en stor hjælp 

for at arrangere en god lejr. MSA ofrer også 

en del af sine ressourcer på at være et 

udstationeringssted for Kriminalforsorgens 

samfundstjenere og for forskellige 

jobtræningstilbud og jobprøvninger for 

kommuner og private konsulentfirmaer. 

Spændende er det også gennem det lille 

projekt ”Den Normale Hjemløse” at lade 

udstødte opleve en lidt mere normaliseret 

tilværelse ved at kunne tage imod 

samfundets kulturelle tilbud.  

 

Udlejning af MSA’s bygninger er for tiden 

inde i en forandringsproces idet to af byg-

ningerne, Fremtidshåb i Frederikshavn og 

Fjordbakken i Holbæk skal have nye lejere. 

Det vil, indtil nye lejerforhold er etableret, 

give os en større usikkerhed omkring leje-

indtægterne, som er en vigtig del at vor 

økonomiske grundlag. Solborgen har til 

gengæld haft en meget fin sæson. Køkken-

renoveringen på Solborgen måtte udskydes, 

da pristilbudene oversteg, hvad der økono-

misk vil være urentabelt. I Rigensgade kom-

plekset er der nu ved at blive indrette nye 

kontorlokaler til MSA, idet det er lykkes for 

os at udleje vore tidligere kontorlokaler til 

anden side og dermed skabe en større drifts-

indtægt. På det administrative område har 

MSA valgt at lægge bogføringen i eksternt 

firma og ansætte en halvtidskontormed-

arbejder. 

 

Tak til alle frivillige i hele landet, til bidrag-

ydere og hjælpere. Tak at vi som medarbej-

dere i MSA får lov til at være jeres for-

længede og kærlige arm, der rækker hjælpen 

til medmennesket i nød. 

 

 

Finn Uth 
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Regnskab 2009 

Indtægter til sociale aktiviteter   

Indsamlinger 199.791  

Tipsmidler og tilskud 291.939  

Bofællesskaberne 344.606  

MSA Bladet 15.688  

Familielejren 74.400  

Igenbrug 124.308  

Weekend/ Normale hjemløse 40.980  

Varmestue og Rådgivning 426.075 1.517.787 

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Administration og husleje -533186  

Bofællesskaberne -635680  

MSA Bladet -78052  

Familielejren -99854  

Weekend/ Normale hjemløse -116263  

Bespisninger og møder -165759  

Uddelinger i julen -196810  

Øvrige uddelinger -9168  

Varmestue og Rådgivning -667567 -2.502.339 

   

Primære driftresultat af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 914.610  

Solborgen 164.107  

Gersonsvej 1 - 3 402.229  

Sofievej 26 86.842  

Fjordbakken 246.322  

Fremtidshåb 269.259 2.083.369 

Hensættelser til vedligehold   -545.401 

Administrationsudgifter   

Fælles administration- og lønudgifter -718.732  

Adm. Indtægter fra sociale aktiviteter og ejendomme 895.262 176.530 

Finansielle poster   

Renter, prioritetsgæld incl. omprioriteringer -633.784  

Afdrag på prioritetsgæld -432.526  

Renter 238.404 -827.906 

ÅRETS RESULTAT  -97.960 
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Aktiver   

Rigensgade 21 og 21 A   18.100.000  

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  789 

Bundne midler  0 

Likvid beholdning  5.397.489 

Depositum  28.659 

Periodeafgrænsningsposter  271.428 

Tilgodehavende andre debitorer  657.577 

Indretning Bofællesskab II  561192 

Indretning Café  240.445 

Aktiver i alt  53.287.579 

   

Passiver   

Egenkapital 1/1 2009 41.834.099  

Årets resultat -97.960  

Årets afdrag på prioritetsgæld 441.154  

Opskrivning ejendomsvurdering 0 42.177.293 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 5.055.606  

Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi) 1.692.326  

Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi) 0  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 1.105.868  

Fremtidshåb, Frederikshavn  (nom.værdi) 0 7.853.800 

Andre kreditorer ( ATP, skat, AM bidrag) 304.052  

Forudmodtaget tilskud 48.819  

Huslejedepositum 300.431  

Feriepengeforpligtelse 78.648  

Skyldige udgifter 258.914  

Kalundborg social fond 48.524 1.039.388 

Hensat til vedligeholdelse ejendomme  2.217.098 

Passiver i alt  53.287.579 
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Forårsblomsten 
 

På trods af status for Forårsblomsten stadig 

er KRISE, uddelte vi dog godt kr. 64.000 til 

gode formål som lektiecaféerne i Strandby 

Metodistkirke, Jerusalemskirken i Køben-

havn, Operation Tjernobyl Børn på 

Bornholm samt MSA - Metodistkirkens 

hjælpearbejde. 

Arbejdsfokus for 2009 var for Forårsblom-

sten at være behjælpelig med opstart af 

lektiecaféer i metodistkirker rundt omkring i 

landet. Det er lykkedes dog i begrænset 

omfang og desværre med ringe succes. Det 

har været problematisk at skaffe personer, 

som ville påtage sig ansvaret for opstart af 

disse cafeer. I Strandby Metodistkirke har 

man igennem længere tid haft succes med 

en lektiecafe støttet af Forårsblomsten. I 

Jerusalemskirken i København startede en 

flok dedikerede unge en lektiecafe, hvor 

elever fra de nærliggende skoler fik 

tilbuddet om lektiehjælp. Der blev uddelt 

brochurer, skabt gode rammer, indkøbt 

materialer, men desværre viste det sig, at det 

var svært at få elever fra skolerne til at 

møde op. Efter godt et halv års arbejde så 

man sig nødsaget til at stille arbejdet i bero 

til efter sommeren 2010, hvor et nyt 

gymnasium ser dagens lys nær ved 

Jerusalemskirken. 

Forårsblomsten har fået egen hjemmeside - 

www.forårsblomsten.dk og i 2010 trykkes 

nye forårsblomster i et nyt design. 

Efter sommerferien påbegynder bestyrelsen 

en ny drøftelse af Forårsblomstens fremtid, 

og hvad vi kan gøre for at finde et fokuseret 

mål for indsamlingen. 

 

Forårsblomstens bestyrelse 
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Regnskab 2009 

  2009 2008 

Indtægter 

Indtægt ved samt salg af blomster  1) 34.226 38.859 

Andre indtægter: 

Tipsmidler  34.451 31.264 

Andre tilskud  1.516 0 

Renteindtægter giro  111 363 

  70.304 70.486 

Udgifter 

Administrationsandel  8.083 3.130 

Porto og gebyr  267 288 

Revisor  6.000 6.000 

Annoncer og reklame  980 623 

  15.330 10.041 

Årets resultat  54.974 60.445 

Overført fra sidste år  105.109 80.926 

I alt til disposition  160.083 141.371 

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således: 

Støtte til indkøb af seng   3.262 

Centralmissionens virksomheder  20.000 20.000 

Ønskefonden   10.000 

OTB  25.000 

Solrød Frikirke   3.000 

Lektiecafé – Strandby  15.000 

Lektiecafé – København  4.183  

  64.183 36.262 

Overført til næste år  95.900 105.109 

Aktiver 

Girobank konto.nr. 505-4303   86.632 102.845 

Tilgode, tipsmidler  34.451 31.264 

  121.083 134.109 

Passiver 

Saldo 1. januar  105.109 80.926 

Årets overskud  54.974 60.445 

  160.083 141.371 

Uddeling  -64.183 -36.262 

Egenkapital i alt  95.900 105.109 

Skyldige omkostninger  25.183 29.000 

  121.083 134.109 

1) Indsamlingsregnskab for Forårsblomsten Maj  2009 2008 

Strandby  7.000 6.500 

København (Jerusalem, Wesley, Vajsenhus)  25.261 28.112 

Århus  1.247 1.294 

Rønne (OTB)  718 2.953 

  34.226 38.859 
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Den selvejende institution Willeruplund 
 

Året der kommer: 

Bestyrelsen forventer at fastholde 

satsningen på de aktiviteter i Odense 

Metodistkirke, som har behov for ekstra 

ressourcer, så de nuværende muligheder 

udnyttes bedst muligt. Der vil fortsat være 

fokus på aktiviteterne indenfor børne- og 

ungdomsarbejdet, ligesom der ydes støtte til 

de ydre rammer, som er en forudsætning for 

at arbejdet kan fungere bedst muligt med en 

tilfredsstillende kvalitet. 

Udlejningen af bygningerne forventes at 

fortsætte uændret. Vi nærmer os om nogle 

år det tidspunkt, hvor parterne kan opsige 

den 20-årige lejeaftale, og selv om vi ikke 

forventer, at nogen af parterne ønsker at 

anvende den mulighed, vil vi alligevel sikre 

os, at tingene er vurderet bedst muligt. 

 

Året der gik:   

2009 blev en betydelig satsning på arbejdet i 

Odense Metodistkirke. Kirkens ledelse 

havde opfordret bestyrelsen for 

Willeruplund til at vurdere, hvorvidt man 

ville støtte bredt ud over landet i mindre 

portioner, eller man ville foretage en mere 

fokuseret satsning på arbejdet i Odense. 

Bestyrelsen besluttede at satse fokuseret på 

Odense, hvor de nuværende muligheder så 

kan udnyttes bedst muligt. 

 

Helge Munk 

Regnskab 2009 

Indtægter:   

     Husleje  302.144 

Udgifter:   

     Administration og revision 16.291  

     Gaver 308.400  

Udgifter i alt  324.691 

Finansiering:    

Renter 37.812  

Terminsrenter -1.255  

Kursregulering 0 36.557 

Årets resultat / Overskud 2008  14.010 

Status pr. 31.12.2009 

Aktiver:   

Likvider og bankindestående  1.397.827 

Ejendom og inventar  5.000.000 

Aktiver i alt  6.397.827 

Passiver:   

Prioritetsgæld   16.050 

Skyldige omkostninger  41.250 

Lovede beløb til gaver  38.000 

Egenkapital 1.1.2009 6.288.517  

                 Overskud 2009 14.010  

Egenkapital 31.12.2009  6.302.527 

Passiver i alt  6.397.827 
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Idrætsefterskolen Lægården 
Generalforsamling lørdag den 22. maj 2010 kl. 11.00 

INDKALDELSE 

 
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling.   

 

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  
 

Det går godt, og det er vi rigtig glade for. 

Siden sidste generalforsamling har 

bestyrelsen lagt mange kræfter og resurser 

inden for dels økonomi og dels planlægning 

af nyt byggeri. Vi ved hvad vi vil og ved 

ved hvordan det skal gennemføres. 

 

Økonomi 

Skolen har haft et fantastisk resultat med er 

overskud på ca. 2,7 millioner kroner. Dette 

resultat skyldes 3 hovedfaktorer. Årselev-

tallet er gået op fra 138,5 i 2008 regnskabet 

til 149 i 2009 regnskabet og groft sagt ligger 

marginal-indtjeningen pr. års-elev på ca. 

100 tusinde kroner. Budgetstyring og 

opfølgning virker efter hensigten. Der skal 

selvfølgelig bruges de penge som der 

kræves for at drive en idrætsefterskole, men 

det er vigtigt for bestyrelsen at budgetterne 

følges, så der ikke kommer uheldige 

overraskelser. 

Slutteligt blev mange nødvendige udgifter 

bogført i 2008 hvilket også gjorde års resul-

tat for 2008 noget tamt. En stor ros og "godt 

gået" til alle medarbejdere på skolen. 

 

Udbygning af skolen 

Sidste år gjorde vi de indledende forbe-

redelser til udbygning af skolen idet vi står 

og mangler en boldspilhal i fuldstørrelse - 

især i 

vintermånederne er pladsen meget trang. En 

arkitekt er kommet med forskellige forslag, 

som vi i bestyrelsen arbejdede videre med 

for 

endeligt at vælge ét ud. Oversigt og plan-

tegning af stueetage kan ses her i årbogen, 

hele oplægget ligger i kopi her på general-

forsamlingen. 

 

Udbygningen omfatter en hal på 25*45m, en 

ny elevbygning på 3 etager med 15 værelser 

+ fællesarealer mv, en foyer som forbinder 

den gamle hal med den nye, en 

forbindelsesgang med læsekroge mellem 

elevbygning og foyer samt 4 

undervisningslokaler på hver 7*10m. 

Spaden sættes i jorden til august hvor 

elevbygningen bygges først og hallen for-

ventes klar til brug 1. november 2011. 

 

En sådan stor udbygning af skolen koster 

mange penge. I bestyrelsen har vi brugt 

meget tid på at vurdere om skolen har så 

sund en økonomi at projektet kan 

gennemføres uden at vi går i knæ. Det 

mener vi, at vi har. Vi har ikke set tendens 

til faldende optagelse af elever og antallet 

på venteliste ligger konstant når vi ser flere 

år tilbage. 

Skolen og lærerne arbejder aktivt med for-

skellige tiltag som skal reducere antallet af 

elever som rejser hjem i utide. 

 

Det bliver en stor omgang og vi glæder os 

rigtig meget til at komme i gang - og 

selvfølgelig også til at blive færdige. 

 

Året der gik 

I sommers havde skolen den glæde at åbne 

dørene for sommerkirke 2009. Jeg synes, at 

det var nogle fantastiske dage og et rigtigt 

godt arrangement. Det er herligt at skolen, 

ud over at vær en en professionel idræts-

efterskole, også kan huse så store kirkelige 

arrangementer.  

  

   

 

Guds fred 

På bestyrelsens vegne  

Eivind Triel 
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Forstanderens beretning  
 

Udviklingen inden for efterskoleverdenen 

og på IL.              

På trods af regeringens  klare signaler  om, 

at man ønsker at afskaffe 10. klasse for al-

mindelige elever, så er der fortsat et 

stigende antal elever, der søger ind i 

efterskolen  i 10. kl. Det ser nærmest ud., 

som om krisen i erhvervslivet får flere til at 

søge ind i 10. kl. i stedet for at gå gang med 

en uddannelse.  Det er stadigvæk meget 

populært at tage på efterskole. Vi har fortsat 

 haft en stigning i antallet af ansøgere, der 

gerne vil gå på skolen.  

 

Elevtallet.                                             

Elevtilgangen har været  voksende gennem 

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

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

årselever, i 2007/08  havde vi 133 årselever, 

 i 2008/ 09 var der 147,5 årselever og i 

2009/10 bliver det ca. 151 årselever. I 

regnskabsåret 2009 havde vi 149 årselever.  

Vi regner med at starte næste skoleår efter 

ferien med 160 elever, samtidig med, at vi 

har over 40 stående på venteliste til det 

kommende år. 

 

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 

fortsat  renoveringen af værelser i 76- byg-

ningen, og er færdig med den anden etape 

og klar til at gå i gang med 3 etaper før i 

juni måned. 

Vi har arbejdet  en del på at komme i gang 

med at bygge en boldspilshal  i  fuld størrel-

sen, desværre skal den ligge der, hvor der 

bor 17 elever i den tidligere lærerbolig. 

Derfor er vi nødt til at begynde med t bygge 

elevværelser til erstatning af de elevpladser, 

 der er i den tidligere lærerbolig. Vi vil 

samtidig gerne have realiseret en gammel 

plan om at binde skolens bygninger 

sammen, så man kan færdes indendørs på 

hele skolen. Personalet har været aktive i 

processen med at afdække vore behov og 

ønsker og man glæder sig meget til, at vi 

forhåbentlig inden for ca. 1½ år kan tage de 

nye faciliteter i brug. 

Bestyrelsen har gjort et stort arbejde i 

forbindelses med forhandlinger med 

kreditforeningen og banken, for at sikre 

finansieringen af byggeriet. Vi regner med 

at kunne præsentere tegninger og planer på 

generalforsamlingen. 

 

Personalet.    

I august 2009 startede Tanja Bulig og Claus 

Kjærgaard. Terje Hansen stoppede til som-

merferien efter  32 års virke på skolen. Ole 

Dommer, der har været på skolen i 15 år, 

har fået stillingen som skoleinspektør på 

Hodsager skole, i hans stilling er der 

Christian Ardal ansat som vikar. 

Det er som sædvanligt dejligt at se det 

engagement og den vedholdenhed hele 

personalet  lægger i arbejdet på skolen.   

 

Sommerkirke, patruljeførertræning, TUF 

og konfirmander på IL.                 

Skolen lagde i 2009 lokaler til 

arrangementet sommerkirke i den sidste uge 

i juli måned, hvor der var ca. 170 deltagere. 

igen i år har der været weekender, hvor både 

TUF og kirkens konfirmander har været på 

skolen. Desuden har kirkens spejdere 

afholdt deres patruljefører træning på skolen 

 i uge 42. Det er dejligt, at skolen på den 

måde kan være med til at danne rammen om 

baglandets arrangementer, samtidig med at 

vi får mulighed for at vise, hvad vi kan 

tilbyde til kommende efterskoleelever. 

 

Fremtiden.   

Det er stadigvæk vanskeligt at sige, hvilken 

indflydelse den nuværende økonomiske 

situation får på søgningen til efterskolerne.  
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På den ene side har folk dårligere råd til at 

sende deres børn af sted, på den anden side 

er det for øjeblikket ikke let for eleverne, at 

få en praktikplads. Så vi kan håbe, at der 

stadigvæk vil være rigtigt mange, der bruger 

10. kl. på efterskole til at gøre sig klar til at 

starte på en ansvarlig voksentilværelse.        

   Det er fortsat vigtigt, at vi fortløbende ar-

bejder på at udbygge skolen, så vi fortsat 

har så gode faciliteter som muligt til at drive 

skole i. Der vil altid være en tendens til at 

vælge  efterskole ud fra, at faciliteterne på 

skolen i størst muligt omfang understøtter 

de aktiviteter eleverne 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 støtte.  Det er 

derfor vigtigt, at vi arbejder på fortsat at 

udbygge skolen, så den fortsat kan være 

tidssvarende og attraktiv for kommende 

elever og forældre. 

Niels Urup Nielsen 

forstander 
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Regnskab 2009 

Indtægter  

Statstilskud 9.378.274 

Skolepenge 10.765.674 

Andre indtægter  774.739 

Indtægter i alt 20.918.687 

  

Udgifter  

Lønomkostninger undervisning 7.901.990 

Andre omkostninger undervisning 1.950.355 

Undervisning i alt 9.852.345 

Lønomkostninger ejendomsdrift 629.097 

Andre omkostninger ejendomsdrift 2.660.308 

Ejendomsdrift i alt 3.289.405 

Lønomkostning kostafdeling 1.316.565 

Andre omkostninger kostafdeling 1.338.238 

Kostafdeling i alt 2.654.803 

Lønomkostning administration 464.399 

Andre omkostninger administration 911.475 

Administration i alt 1.375.874 

Omkostninger vedr. drift i aly 17.172.427 

Resultat før finansielle poster 3.746.260 

Renteindtægter 188.669 

Renteomkostninger m.v. 1.164.886 

Finansielle poster -976.217 

Årets resultat  2.770.043 

  

Aktiver  

Grunde og bygninger 26.124.250 

Inventar og udstyr 976.368 

Tilgodehavender m.v. 415.432 

Periodeafgrænsningsposter 248.709 

Værdipapirer 4.588.997 

Likvide beholdninger 5.416.575 

 37.770.331 

Passiver  

Egenkapital 14.273.982 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 17.443.586 

Kortfristet gæld 6.052.763 

 37.770.331 
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Referat fra generalforsamling 

lørdag den 22. maj 2010 
 

0. Indkaldelse til generalforsamling 

I henhold til vedtægter er generalforsam-

lingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes 

at Årskonferencen indtil sidste år lå i som-

merferien, og det derfor er svært at 

overholde tidsfristerne.  

Generalforsamlingen stemte enstemmigt for, 

at afvige fra vedtægter og gennemføre gene-

ralforsamlingen.  

Bestyrelsen vil arbejde med forslag til 

vedtægtsændringer i det kommende år.  

Alle fremmødte har taleret. 

 

1. Valg af dirigent, sekretær og 

stemmetæller 

Valg af dirigent: Peter Lynggaard Uth. 

Valg af sekretær: Christina Hansen og 

Emilie Just.  

Valg af stemmetællere: Ove Sørensen og 

Poul Larsen.  

Alle valgt enstemmigt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Beretningen blev fremlagt for forsamlingen.  

Henrik Carlsen: På MBUF’s vegne vil vi 

gerne sige tak for Sommerkirke 2009. Vi er 

glade for at I laver en ny hal, og nye boliger 

som vi håber vi kan benytte når vi kommer 

igen til sommerkirke 2012. Ros til 

Lægården for lån af arealer til 

sommerkirken 2009.  

Ole Birch: Tillykke med det flotte resultat i 

2009. Det er en glæde at se at skolen kører 

rigtigt godt.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forstanderens beretning 

Beretningen blev fremlagt for forsamlingen, 

og forstander Niels Urup havde yderligere 

følgende kommentarer:  

- Det er en stor glæde at vi fik lov at vise 

vores gymnastikopvisning fredag den 21. 

maj for landsmødets deltagere.  

- Det er en spændende opgave at få lov at 

arbejde med børn og unge på en kristen 

idrætsefterskole. Årseleverne er stigende 

og vi er desværre begrænset til ikke at 

tage flere ind, da pladsen er for trang. Så 

vi har stor fremgang, hvad angår elever.  

- Idrætsmæssigt er det gået rigtigt godt. 

Igennem årene har vores boldspilshold 

blevet meget bedre. Vores drenge i fod-

bold til nummer 3 ved DM i indefodbold 

for efterskoler og nummer 2 ved uden-

dørs. Generelt er det gået rigtigt godt 

med både fodbold og håndbold. 

- Vi har elever på venteliste, lige nu 40 stk. 

Et af de nye tiltag er, at forsøge at holde 

på vores elever. Derfor bliver der udsendt 

breve til de elver der står på venteliste, da 

der ofte frafalder nogle elever i starten af 

skoleåret.  

- Der er en utrolig positiv omtale og ind-

stilling til skolen fra forældre, elever (nye 

og gamle) og lærer.  

- Der skal være plads til nye idræts-

faciliteter, nye elevværelser og et godt 

indemiljø. Det nye byggeri er en drøm 

der går i opfyldelse, da det længe har 

været en drøm, at lave disse 

foranstaltninger. Det kommer til at koste 

en 18-20 millioner. Nykredit har lovet at 

hjælpe med omkring 13.5 millioner kr. 

Både børn og forældre er rigtigt glade for 

at gå på skolen.  

- Tak til de der har rettet henvendelse til 

skolen i det forgangne år. Tak til per-

sonalet. Tak til bestyrelsen.  

 

Knut Bjarne Jørgensen spørger om det 

kunne være en mulighed, at lade de nye 

elever se skolen i fællesskab med de gamle 

elever, det kunne hjælpe til at nye elever 

ikke stikker af i utide hvis de får lov at 

opleve en dag på skolen. Spørger om der er 
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god kontakt til svømmehallerne i byen, så 

dette kunne blive et punkt på skoleskemaet.  

 

Niels Urup svarer at skolen lige nu er meget 

opmærksom på hvordan nye elever oplever 

skolen. Forslaget er ikke en del af 

nuværende praksis, men det lyder som et 

spændende tiltag. Der kunne arbejdes mere 

med svøm-ning, men ikke lige nu.  

 

Henrik Carlsen fortæller at mange MBUF 

arrangementer bliver afholdt på Lægården. 

Henrik kunne godt tænke sig, at der laves et 

bedre samarbejde med eleverne, når der er 

diverse arrangementer. Der er mange 

dygtige lærer og instruktører men hvad 

tænkes der om mulighederne for 

kunststofbaner, floorball mm. Der skal 

sættes fokus på kost og ernæring.  

 

Niels Urup svarer at eleverne ofte er 

hjemme i weekenderne når der bliver 

afholdt MBUF arrangementer, men det 

handler om gensidig planlægning mellem 

MBUF og Lægården, hvis eleverne skal 

deltage. Der lægges mest vægt på 

gymnastik, håndbold og fodbold. Der er 

plads til mange ting på diverse valgfag. 

Kunststofbaner er da klart et ønske, men har 

ikke første prioritet, det har i stedet de ny 

faciliteter. Med hensyn til kost og ernæring 

er der et rigtigt godt køkken og køkkenper-

sonale, og de arbejder med det. Men der 

tages gerne imod nye ideer.  

 

Christina Hansen fortæller at elverne helst 

vil være sig selv, når der er arrangementer 

fra MBUF’s side.  

 

Niels Urup uddyber at eleverne godt kunne 

ønske en præsentation af diverse arrange-

menter der afholdes, så elverne ved hvem 

der kommer og hvem der har styringen. 

Dette kunne være en opfordring til 

lejrcheferne på diverse MBUF 

arrangementer.  

 

Byggeri af ny sportshal  

Lægården ønsker et byggeri der hænger 

sammen som en helhed.  

 

Forsamlingen blev forevist en præsentation 

af hallen og det øvrige byggeri.  

 

Carsten Morsbøl bemærker at spisesalen 

formodentlig bliver det svage punkt i det 

nye byggeri. Måske ville det med fordel 

kunne lægges et nyt lille beløb i kassen og 

så kunne spisesalen udvides også, så den er i 

stil med det andet byggeri.  

 

Niels Urup svarer at selvom der udvides, 

med nye elevværelser, så er der ikke 

budgetteret med flere elever. Derfor ændrer 

behovene til spisesalen sig ikke. Men der er 

helt sikkert et ønske om at udvide spisesalen 

senere hen.  

 

Inge Lise Kofoed Beck forklarer, at der 

bliver revet vægge ned i den nuværende 

spisesal.  

 

Niels Urup pointerer at der dog er 

usikkerhed er på hvor meget større 

spisesalen bliver, for der skal også være 

plads til ny nedgang. Men der bliver måske 

10 ekstra pladser. 

  

Louise Hjort mener at det er et meget 

spændende projekt, og den udvikling der er 

sket i løbet af årene er rigtigt positive. Det 

er et rigtigt godt projekt, Lægården er inde i.  

 

Beretningen blev godkendt.   

 

4. Regnskab 

Formand Eivind Triel fremlagde det revide-

rede regnskab og henviser til revisorpå-

tegningen, som konkluderer følgende:   

- Retvisende regnskab 

- Overensstemmelse med retningslinier 

- Skolen drives forsvarligt.  

- Forvaltningsrevison; der er ikke fundet 

fejl og mangler i regnskabet. 
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- Resultatopgørelse; overskud er ikke 

påvirket af ekstraordinære forhold.  

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

Christian Alsted spørger om der bliver 

fremlagt et budget for byggeriet.  

  

Eivind Triel svarer, at der ikke bliver 

fremlagt noget budget for byggeriet, da det 

skal udbydes i lukket licitation i junimåned. 

Og et eventuelt offentliggjort budget kan 

påvirke de firmaer der skal give tilbud på 

byggeriet. Bestyrelsen skal beslutte om, de 

vil godkende det laveste bud i slutningen af 

juni.  

Niels Urup fortæller at der er foretaget 

aftaler med banken om likvidbeholdningen. 

Og at der skal være et løbende overskud på 

minimum 2 mio. set over 3 år  

Peter Lynggaard Uth forklarer at bestyrelsen 

ifølge vedtægterne er i stand til at varetaget 

budgetlægning og tage beslutninger om 

prioriteringer såsom at optage lån.  

 

Ole Birch: En sådan stor beslutning, som 

byggeri burde fremlægges for general 

forsamlingen til en anden gang. 

 

5. Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 

6. Valg 

Der er ingen af bestyrelsesmedlemmer der 

er på valg.  

 

Grundet at skolens vedtægter ikke nævner 

noget om suppleant til bestyrelsen, var der 

uklarhed om hvorvidt bestyrelsens suppleant 

var på valg. Yderligere oplysninger omkring 

dette forhold kom frem under punkt 8 og 

valghandlingen blev foretaget under dette 

punkt. 

 

Holstebro Byråd har en plads i bestyrelsen, 

men pladsen har været vakant et års tid. 

Byrådet har nu udpeget Rene Thiesen som 

kommunens repræsentant. 

 

7. Valg af revisor 

Revisionsfirmaet Deloitte blev godkendt.. 

 

8. Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordres til at gennemgå ved-

tægterne i forhold til valg af bestyrelse og 

suppleanter. Da det er vigtigt at følge 

vedtægter nøje, især når skolen er en 

selvejende institution, og der er lidt 

uklarhed omkring valg af suppleant.  

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejder 

videre med dette, så der til næste år er helt 

styr på vedtægterne omkring valg af 

bestyrelse.   

 

Mogens Hansen fortæller at 

Årskonferencens forslagskomite opstiller 

Dorte Carlsen til at fortsætte som suppleant. 

 

Dorte Carlsen blev valgt som suppleant for 

en 1 årige periode.  

 

Elevforening 

Louise Hjort spørger om der skal opstartes 

en elevforening igen.  

 

Niels Urup ser gerne dette ske, men det 

kræver at der er nogle elever der tager et 

initiativ.  

 

Poul Larsen pointerer at andre skoler er 

forpligtet til, at en elevrepræsentant møder 

op til bestyrelsesmøderne.  

 

Niels Urup forklarer at der ikke står noget i 

vedtægterne omkring dette. Så man er ikke 

forpligtet til at have elever med til general-

forsamlingen.  

 

Hjælp til eventuelt kommende elever 

Henrik Carlsen opfordrer til at 

menighederne indstiller unge, som kunne 

have behov for at komme på Lægården, men 

som kommer fra dårligt stillede hjem. 
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MBUF har i samarbejde med MSA lavet en 

aftale om støtte, hvis der er et behov til unge 

i kirken. 

 

Mødet hævet. 

 

 

 

Peter Lynggaard Uth  Eivind Triel 

Dirigent     Bestyrelsesformand
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Retningslinier vedrørende personvalg 
 

Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg (Se side 11 

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 

Evangelisationssekretæren udpeges af biskoppen for en 4 års periode (Kvadrienniet) 

 

Missionssekretær 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen. 

 

Konferencelægleder 

Konferencelæglederen vælges af årskonferencen på forslag af forslagskomiteen for en 4 års 

periode (Kvadrienniet).  

 

Hovedkasserer 

Hovedkassereren vælges af årskonferencen på forslag af Landsledelsen for en 4 års pe-

ri¬ode (Kvadrienniet). (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 9-13 personer: Kabinettet (biskoppen og di-

striktsforstanderne), 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 tilrettelægger selv sit arbejde, herunder eventuel opdeling af 

ledelsen i underudvalg til varetagelse af dels evangelisation, gudstjeneste- og andagtsliv, 

udgivelser og blade, og dels administrative, økonomiske og bygningsmæssige opgaver.   
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De direkte valgte medlemmer (alle undtagen distriktsforstanderne, 

evangelisationssekretæren, konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af 

årskonferencen.  

Valgene foregår ved skriftlig afstemning efter forslag af årskonferencens forslagskomité 

efter følgende orden: 

- Der vælges en formand. 

- Der vælges en næstformand. 

- Øvrige medlemmer vælges.  

Valgperioden er 3 år. 

Som suppleanter vælges for 1 år 1 præst og 1lægperson. 

 

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. 

 

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.  
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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 

Nomineres af de lokale MK-foreninger og vælges af årskonferencen.. 

 

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. 

 

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, 
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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 

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

være medlem af komiteen. 

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

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

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

Vælges af foreningens årsmøde. 

 

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. 

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.  



 
 135 

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.  

 

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 
 

Immanuel Bitsch-Larsen 

 

Pensionerede overlæge Immanuel Bitsch-

Larsen, Hogager ved Holstebro, tidl. Maribo 

på Lolland døde 8. februar i en alder af 94 

år. 

Bitsch-Larsen, der blev født i Nr. Snede, 

Nord for Vejle, 21. september 1915 i et 

kristent hjem, besluttede allerede som 11-

årig at han skulle være missionær. Han fik 

sin eksamen som læge i 1944 og blev 

samme år gift med Valborg. Efter en tid 

med egen lægepraksis, blev denne solgt og  

2. påskedag 1951 blev parret indviet som 

missionærer i Jerusalemskirken, Metodist-

kirken i København. 

De fik deres virke i næsten 10 år på 

Metodistkirkens hospitaler og -skoler i 

Tunda og Wembo Nyama i det centrale 

belgiske Congo, senere Zaïre, nu DR 

Congo. Pga. urolighederne i slutningen af 

1960 i forbindelse med Congos overgang til 

selvstændigheden blev missionærfamilien 

Bitsch-Larsen med deres 6 børn evakueret. 

De vendte tilbage til Danmark og Immanuel 

fik ansættelse på Gentofte Hospital, hvor 

han blev uddannet anæstesiolog. I 1964 blev 

han ansat som overlæge på Maribo Sygehus 

hvor han var frem til sin pensionering i 

1985. 

 

Tjenesten som missionær brændte tydeligt i 

Immanuels hjerte. Han har således et stort 

antal gange påtaget sig vikaropgaver som 

lægemissionær.  

I 1967 lavede han et 3-måneders vikariat på 

et missionshospital i Algeriet. I 1972 

besøgte Immanuel Tunda og Wembo Nyama 

og udførte en del operationer. I 1982 

besøgte han Kolwezi og tegnede planer til 

en fødeklinik ved ombygning af hotellet La 

Bonne Auberge, som Metodistkirken lige 

havde købt. Udsendt fra Jerusalemskirken 

rejste parret Bitsch-Larsen tilbage til Zaïre 

(Det nuværende D.R. Congo) i 1985 og 

arbejdede igen på forskellige missions-

hospitaler til 1989, dog afbrudt af flere 

perioder i Danmark, for at holde ferie og 

indsamle penge og materiale. 

 

Siden har Immanuel besøgt Zaïre/DR Congo 

flere gange, især Tunda brændte han for. 

Hans sidste rejse var i juni 2009, hvor en 

journalist fra TV/Midt-Vest fulgte ham på 

rejsen og derefter lavede flere udsendelser 

herom.  

 

Immanuel var også en passioneret jæger, 

både i Afrika og i Danmark. Han var 

medlem af Skave Jagtforeningen og var med 

på jagt så sent som i starten af oktober 2009. 

 

Han nåede at færdigskrive og få læst 

korrektur på en bog med hans memoirer 

som netop er gået i trykken. 

 

Æret være Immanuel Bitsch-Larsens minde! 

 

Claus Kofoed-Nielsen 
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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 



 
 140 

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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1957 Odd Hagen Odense Frede Brandt 19. juni 

1958 Odd Hagen Silkeborg Frede Brandt 28. maj 

1959 Odd Hagen Nexø Frede Brandt 3. juni 

1960 Odd Hagen Frederikshavn Frede Brandt 15. juni 

 

1961 Odd Hagen Randers Frede Brandt 7. juni 

1962 Odd Hagen Strandby Eigil Carlsen 30. maj 

1963 Odd Hagen Varde Frede Brandt 5. juni 

1964 Odd Hagen Hjørring Frede Brandt 17. juni 

1965 Odd Hagen Kalundborg  Frede Brandt 23. juni 

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

1967 Odd Hagen Århus Eigil Carlsen 24. maj 

1968 Odd Hagen Rønne Erik Kyst 6. juni 

1969 Odd Hagen Odense Erik Kyst 4. juni 

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

 

1971 Ole E. Borgen Skåde Erik Kyst 22. juli 

1972 Ole E. Borgen Frederikshavn Henning Bjerno 15. juni 

1973 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 28. juni 

1974 Ole E. Borgen Silkeborg Henning Bjerno 27. juni 

1975 Ole E. Borgen Horsens Henning Bjerno 26. juni 

1976 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 24. juni 

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

1978 Ole E. Borgen Strandby Henning Bjerno 22. juni 

1979 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 5. juli 

1980 Ole E. Borgen Nexø Henning Bjerno 5. juni 

 

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

1982 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 1. juli 

1983 Ole E. Borgen Århus Henning Bjerno 23. juni 

1984 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 21. juni 

1985 Ole E. Borgen Odense Henning Bjerno 27. juni 

1986 Ole E. Borgen Århus Henning Bjerno 8. maj 

1987 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 2. juli 

1988 Ole E. Borgen Strandby Henning Bjerno 23. juni 

1989 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 22. juni 

1990 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 4. juli 

 

1991 Hans Växby Vejle Henning Bjerno 20. juni 

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

1993 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 8. juli 

1994 Hans Växby Frederikshavn Henning Bjerno 30. juni 

1995 Hans Växby Gladsaxe Henning Bjerno 29. juni 

1996 Hans Växby København  Henning Bjerno 20. juni 

1997 Hans Växby Holstebro Mogens Hansen 26. juni 
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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

2010 Christian Alsted Holstebro Mogens Hansen/Emilie Just Petersen 21. 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  

 

Prøvemedlemmer – indviede:  

Andersen, Dean 21.02.1962 2010  

Tvilling, Mai-Brit 02.06.1962 2010  

 

Lokalpræster – indviede: Indviet 

Kyeremeh, Joshua 30.01.1949 2000 

Gjessø, Tine 26.10.1968 2008 

Aaen Louise 13.01.1979 2010 

 

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, stroenie 2, Moscow 119048, Russia. 

 Tlf 007 499 397 9814. 

 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, Birkevænget 3, 4600 Køge. 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. Mobiltlf 21 38 00 71. 

 E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk 

 Fra ca. 15. september 2010: 

 Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 21 38 00 71. 

 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 

Fra ca. 15. september 2010: 

 Karlsvej 1, 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 29 46 83 75.  

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Aaen, Louise, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.  

E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

Fra ca. 15. september 2010: 

 Strandvej 30,  9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.  

E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

 

Præsteenker : 

Bjerno, Lis, Allégade, 1E. 2. tv., 8700 Horsens. Tlf 76 69 25 55. 

 E-mail: lbjerno@webspeed.dk 

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

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

Kyst, Karen, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. 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: Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: anne.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 

MU: Anne & Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.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. 
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  E-mail: laila.horby@mail.dk 

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

  Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk 

ML: Vakant. 

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

  E-mail: henningclausen@mail.dk 

MKa: 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: Karen Marie Thomsen, Højrupsvej 56, 2tv., 9900 Frederikshavn. Tlf. 24 45 98 55. 

  E-mail: karenmariethomsen@live.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. 

   Mobiltlf 53 55 45 96. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

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

  Mobiltlf 50 54 82 93. E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

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

  Mobiltlf 28 68 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 
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 Bo B. Depner, Olufsvej 14, 2100 København Ø. Tlf 35 26 12 52. 

 Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21. 

  E-mail: jkah@tdc.dk 

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

  E-mail: madska@kff.kk.dk 

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

  E-mail: pmn@fuga.nu 

 Mai Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hylling. Tlf 46 41 21 12. 

 E-mail: mai.rasmussen@post.tele.dk 

 Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.

 E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk 

 Jens Chr. Tvilling, HumlebækCentret 27, 1. 1, 3050 Humlebæk. 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: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 

  Mobiltlf 28 68 71 74. E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk 

MBUR: Ingen. 

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

  Mobiltlf 53 55 45 96. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

MS: Emilie Just Petersen, Lindevangs Allé 5, 3., lejl 28, 2000 Frederiksberg.  

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

MM: Lone Suhr Jensen, Nørrebrogade 62 A, 1 t.v., 2200 København N. Tlf 35 38 84 45. 

  E-mail: mosbergsuhr@hotmail.com 

 

 

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.  

  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. 
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Løkken: Skt. Peters Kirke, Kirkegade 9, 9480 Løkken. 

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

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

 E-mail: loekken@metodistkirken.dk 

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

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

 E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 

MKa: 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 8, 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. Tlf 65 91 95 00. 

  Mobiltlf 22 95 23 52.  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: Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

MBUR: ? 

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

  E-mail: ag1983@gmail.com   

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. 
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  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, Paradisvej 79, 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: Jørn Bech, Baneparken 8, Nylars, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 29 48. 

  E-mail: bechbornholm@privat.dk 

MF: Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

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

  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

MKv: Menighedsrådet. 

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

  E-mail: lispoul@dlgpost.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 

MM: Rose Nielsen, Dammegårdsvej 9, 3782 Klemensker. Tlf. 56 96 65 45. 

 

 

Solrød:  Solrød Frikirke, (menighedsplantningsprojekt) 

  www.solrodfrikirke.dk 

Præst: 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 

MB: Lone Havskov Jensen, Birkevænget 3, 4600 Køge. Mobiltlf 31 27 16 36.  

  E-mail: lone@luj.dk 

MU: Daniel Steinvig, Ørstedvej 36B, Ørsted, 4622 Havdrup. Tlf 46 15 20 55. 

  Mobiltlf 31 69 88 93. E-mail: danielsteinvig@hotmail.com 

 

 

Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.  

  www.metodistkirken.dk/strandby 

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

  Mobiltlf 21 38 00 71.  E-mail: strandby@metodistkirken.dk 

  Fra ca. 15. september 2010 : 

  Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  Mobiltlf 21 38 00 71. 

  

  E-mail: strandby@metodistkirken.dk 
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 Louise Aaen, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

  E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk 

  Fra ca. 15. september 2010 : 

  Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

  E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

 Fra ca. 15. september 2010: 

 Karlsvej 1, 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. Mobiltlf 28 26 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. 

 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. Tlf 98 48 14 91. Mobiltlf 29 67 44 74. 

  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 

MBUR: Margit Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf 29 84 60 24. 

MB: Elisabet Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091.  
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  E-mail: elisabet@post1.dknet.dk 

MS: Malika Lynggaard Uth, Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.  

  E-mail: peterogmalika@hotmail.com 

MU Amalie Clausen, Tvillingsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 60 29 69 71. 

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

  E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.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: anne.thompson@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

MM: Mette Munk, Fjordegade 3, st., 7100 Vejle. Tlf 30 23 11 98. 

  E-mail: mmunk@hotmail.com . 

 

 

Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C. 

  www.betlehemskirken.dk 

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

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: cha85@tiscali.dk 

 Christina Thaarup, Gærdevej 1, 9970 Strandby. Tlf 27 21 16 90. 

  E-mail: christinathaarup@hotmail.com 

ML: Menigheden har flere lægledere: 

 Evangelisation: Lene Nørrelykke, Jegstrupvænget 177, 8310 Tranbjerg.  

  Tlf 86 10 01 41. Mobiltlf 22 28 09 99. E-mail: lene75@webspeed.dk 

 Discipelskab: 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.  

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/
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  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: Helene Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf. 86 16 69 16. 

  E-mail: helene@flinckhansen.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 
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Lejre, hytter m.m. 

 

ELLESHØJ, Bygaden 18, 3720 Åkirkeby. Tlf 53 97 50 35. 

Kontakt: Hans Mikkelsen, Haslevej 63, 3700 Rønne, Tlf 56 95 77 63. 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/69 

 

 

FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro.  

Kontakt: Jørgen Marqversen, L. A. Rings Vej  34, 8270 Højbjerg. Tlf 86 27 20 73.  

 E-mail: farmen@webspeed.dk 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/492 

 

 

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. 

Tropshytte til max 10 personer 

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: msa@centralmissionen.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: 

Björn Elfving, Fjärilsvägen 9 A 4, FIN-65230 Vasa, Finland. Tlf 00358 40 045 5417. 

 E-mail: bjorn.elfving@metodistkyrkan.fi 

Leif-Göte Björklund, Tavastgatan 4 B 20, FIN-20500 Åbo, Finland. Tlf 00358 50 357 3548. 

 E-mail: lbjorklu@abo.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 

 

 



 
 156 

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: 

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: info@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 

Alf Englund, Ankargatan 12, S-723 48 Västerås, Sverige. Tlf  0046 703 56 00 36 

 E-mail: alf.englund@metodistkyrkan.se 

Lasse Svensson, Bråtåsvägen 74, S-434 94 VALLDA, Sverige. Tlf 0046 31 788 00 40 

 E-mail: lasse.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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Statistik 
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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 

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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Vejledende kriterier for organiseringen af en lokal menighed i 

Metodistkirken i Danmark 

En lokal menighed kan organiseres når 

følgende kriterier er opfyldt 

 

A. Udviklingspotentiale 

Menighedsplantningens liv tiltrækker nye 

mennesker og har udsigt til at kunne 

fortsætte dermed. 

 

B. Gudstjenesteliv 

Menighedsplantningen fejrer regelmæssig 

gudstjeneste. 

 

C. Medlemskab 

Menighedsplantningen har 50 medlemmer 

(døbte og bekendende). 

 

D. Økonomi 

Menighedsplantningen har en sund og 

selvbærende økonomi. 

 

E. Lederskab 

Menighedsplantningen har et engageret og 

dygtigt lederskab.  

 

F. Lokal forankring 

Menighedsplantningen og dens arbejde er 

forankret i lokalsamfundet. 

 

Ansvaret for vurdering af om en menig-

hedsplantning kan organiseres som en lokal 

menighed påhviler distriktsforstanderen. 
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Konferencekalender 2. halvår 2010 
 

Juli 

10. – 16. Børnelejr i Middelfart 

31. – 7/8.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

 

August 

10. – 15.  Metodisthistorisk konference i Budapest. 

 MS: Seniorweekend. 

 

September 

 TUF-weekend 

11. Gospelseminar i København. 

17. – 18.  Metodistkirkens Landsledelse i København. 

25. Missionsdag i Odense. 

 

Oktober 

1. – 3. MM Copenhagen Gospel Festival. 

15. – 21.  MS Patruljeførertræning. 

29. – 30.  Willow Creek Leader Summit i København. 

 

November 

 Kollekt til præsteuddannelsen. 

28. – 29. MS Seniornatløb 

 

December 

24. Juleaftenskollekt  

28. – 1/1 MU Nytårslejr 
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Konferencekalender 1. halvår 2011 
 

Januar 

 Evangelisk Alliance. 

28. – 29. Metodistkirkens Landsledelse i Strandby. 

 

Februar 

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

 

Marts 

4. Kvindernes Internationale Bededag. 

5. – 6. MM Young Copenhagen Gospel Festival. 

 TUF 

 

April 

1. – 2. Metodistkirkens Landsledelse i København.   

 

Maj 

19. – 22. Metodistkirkens Landsmøde i Strandby. 

 

Juni 

 

Juli 

 

August 

31. – 4/9 School of Congregational Development i Göteborg. 
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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 

 

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 2009 

NKT:  Netværk for kristen tænkning 

NMYC: Metodistkirkens Nordiske 

 Ungdomsråd  

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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