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Konferencens bestillingsmænd 
 

Biskop: Christian Alsted 

Kontor: Rigensgade 21A, st., 1316 København K. 

Tlf 51 33 14 77. E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

www.umc-ne.org (biskopområdet) 

www.umc-northerneurope.org (centralkonferencen) 

Privat : Bachersmindevej 5D, 2791  Dragør. Tlf 27 20 46 96.  

 E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

Assistent: Lilli Uth 

 Rigensgade 21, 4. th, 1316 København K, Denmark. Tlf 22 66 99 77.   

 E-mail: lu@umc-ne.org 

 

Distriktsforstandere: 

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

  Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

Distrikt 2: Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06. 

 Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

 

Landsledelsens formand: 

Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.  

Tlf 97 41 38 84. Mobiltlf 40 46 92 66.  E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

 

Konferencelægleder: 

Vakant 

 

Hovedkasserer: 

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

Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 

Konto: 3201 0005439086 (Metodistkirkens Hovedkasse)  

 

Statistisk sekretær: 

Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1.,  9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73. 

Email: statistik@metodistkirken.dk 

 

Årskonferencens sekretær: 

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

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

Emilie Just Nielsen, Tangbjergvej 9, 3650 Ølstykke. 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: Hanne Urup Engbjerg (2), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.  

  Tlf 97 41 38 84. Mobiltlf 40 46 92 66.  E-mail: landsledelse @metodistkirken.dk 

Næstformand: Jan Thaarup (2), Søndervej 4A, 9970 Strandby. Tlf 98 48 12 80. 

 Mobiltlf 96 32 81 40. E-mail: jat@desmi.com  

Øvrige valgte: 

Karen Ærenlund Brogaard (3) (referent), Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77.  

 E-mail: karenbrogaard@gmail.com 

Mogens Flinck Hansen (3), Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf 86 16 69 16.  

  Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.dk 

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

  Mobiltlf 31 24 81 54. E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Christina Kjær Preisler (2), Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail : christina.preisler@metodistkirken.dk 

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

 Mobiltlf 23 47 71 09. E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

Ex officio: 

Biskop Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Tlf 27 20 46 96.  

 E-mail: biskop@metodistkirken.dk 

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

 Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

 Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

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

  Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 

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

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

Konferencelægleder: vakant.  

Suppleanter: (1): Lars Bræstrup. 

Intern revision (1):  

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

 E-mail: jkah@tdc.dk 

Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 

  Mobiltlf 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

 
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 51ff. 

Med ændringer nævnt i ”Metodistkirkens Årbog” 2013 side 43. 

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012. 
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2. * Metodistkirkens Missionsråd  (4)  

Missionssekretær: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

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

Valgt af årskonferencen:  

Jeanette Holm (4), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.  

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

Thomas Grandelag (3), Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

Beatrice Wittlinger (3), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  Mobiltlf 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 

Jette Flinck (1), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 21 70 96 64.  

  E-mail: flinck.jette@gmail.com 

Emma Hedegaard Haldan (1), Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 28 73 67 12. 

  E-mail: emmahaldan@outlook.dk 

Emilie Holm (1), Rigensgade 21, 2. 203, 1316 København K. Tlf 25 62 26 16. 

  E-mail: emilieholm@me.com 

Suppleant (4): Kathrine Tvilling. 

Kasserer: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  Mobiltlf 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 

  Giro: 1 19 02 61.  

 
Vedtægter for Metodistkirkens Missionsråd findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 62ff. 

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 633. 

 

 

3.  Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

MBUF-styrelsen (1):  

Formand: Emilie Just Nielsen, Tangbjergvej 9, 3650 Ølstykke. Tlf 29 25 58 87.  

 E-mail: mbuf@metodistkirken.dk 

Næstformand: Louise Hjort Boelsmand, Møllevænget 14, 9362 Gandrup. Tlf 31 41 80 03.  

 E-mail: lboelsmand@gmail.com 

MB-landsleder: Christina Bjørn Thomsen, Nærumgårdsvej 100, 2850 Nærum.  

  Tlf 25 77 43 34. E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-vicelandsleder: Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

  E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

MS-landschef: Signe Just Petersen, Næstvedgade 14, 2. th., 2100 København Ø. 

  Tlf 23 49 25 27. E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: Rasmus Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 35 24 13 11. 

  E-mail: rasmus@aaen.net 

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

 Mobiltlf 29 91 46 74. E-mail: mu@metodistkirken.dk 

MU-vicelandsleder: Andreas Morsbøl, Dannebrogsgade 45, 3, 1, 9000 Aalborg.  

 Tlf 24 44 02 08. E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 

MM-leder: Brit Bjerno, Tagensvej 195, st. th., 2400 København NV.  

 Tlf 26 28 47 27. E-mail: gospel@metodistkirken.dk 

MM-viceleder: Vakant. 
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Kasserer: Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 28 76 42 92.  

 E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk Giro 7 01 47 40. 

Intern revision (1):  

Charlotte Orup Morsbøl, Lyngtoften 23, 9260 Gistrup. Tlf 51 24 96 28.  

 E-mail: charlotteorup@gmail.com 

Johannes Thaarup, Emilievej 1B, 3. tv., 9900 Frederikshavn. Tlf 31 41 11 82.  

 E-mail: johannes@thaarup.biz 

DUF-repræsentant (1):  

Andreas Morsbøl, Dannebrogsgade 45, 3, 1, 9000 Aalborg. Tlf 24 44 02 08.  

 E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 

Spejderråd (1): 

Erik Brogaard, Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65. 

  E-mail: erik.brogaard@live.dk 

Sandra Hørby Clausen, Christiansgade 28, 3. th, 9000 Aalborg. Tlf 51 89 26 33. 

  E-mail: sandrabulldog60@hotmail.com 

Philip Ingemannsen, Virumvej  61C st-tv, 8530 Hjortshøj. Tlf 28 14 19 30. 

  E-mail: philingemansen@gmail.com 

Emil Marqversen  (spejder), Munkebjergvænget 5F, 03, 3. 5230 Odense M. Tlf 23 11 61 38. 

  E-mail: emilmmarqversen@hotmail.com 

Ole Marqversen, Oddervej 98, 8270 Højbjerg. Tlf 86 92 60 87. Mobiltlf 26 22 60 87. 

  E-mail: ole@marqversen.net 

Forslagskomite (1): 

Rikke Christensen, Ranunkelvej 10, 9970 Strandby. Tlf 20 83 49 24. 

 E-mail: rikkesuhrchr@hotmail.com 

Emma Hedegaard Haldan, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 28 73 67 12. 

  E-mail: emmahaldan@outlook.dk 

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93.  

 E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf: 24 25 45 24.  

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 119ff.   

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 649. 

 

 

4. * Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2) 

Karen Ærenlund Brogaard (1), Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77.  

 E-mail: karenbrogaard@gmail.com 

Hanne Urup Engbjerg (1) Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  Mobiltlf 40 46 92 66.  E-mail: engbjerg@post8.tele.dk  

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

  Mobiltlf 31 24 81 54. E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk  

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

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

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 129. 
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5. Redaktør "Himmel & Jord" 

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

  E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk  

Bente Aalbæk (redaktionssekretær), Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 27 41.  

  Mobiltlf 29 38 21 70. E-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk 

 

 

6. * 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 

Christian Juhl Mølgaard (3), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K.  

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

Gunhild Mechta (3), Musvågevej 4, 1. tv., 2400 København V, Tlf 60 64 47 71. 

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

 E-mail: fjkarlsen@gmail.com 

Helene Busted Mølgaard (1), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K.  

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

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

 Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 53 55 45 96. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Suppleant (4): Birthe Tang (1). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88. 

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 641. 

 

 

7. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 

Danske Kirkers Råd (3):  

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

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

Christian Alsted (2), Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96. 

  E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

  (med Lilli Uth som suppleant) 

Økumenisk Forum:  

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

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

Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96. 

  E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

  (med Lilli Uth som suppleant) 

Danmarks Økumeniske Kvindekomité (4):  

Anni Pedersen (3), Vidstrup Parallelvej 11, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

  E-mail: annigretepedersen@gmail.com 

Evangelisk Alliance (1):  

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 
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Dansk Missionsråd (1):  

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):  

Niels Urup Nielsen (2), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.  

  Tlf 97 41 38 84. Mobiltlf 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com 

Suppleant: Vakant (1). 

 

 

8. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

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

  Mobiltlf 31 24 81 54. E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Mathias Aaen Thuesen (3), Jerichausgade 20, st., 8000 Aarhus C. Tlf 31 31 62 42.  

  E-mail: mathias@aaen.info 

Andreas Vium Olesen (3), Stokhusgade 2, 2., 1316 København K. Tlf 23 20 33 98. 

  E-mail: andreasviumolesen@hotmail.com 

Jeanette Holm (2), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

Finn Uth (2), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 29 46 83 75. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: anderskyst@gmail.com 

Forretningsfører: Peter Lautrup, Roald Amundsensvej 25, 8200 Aarhus N, Tlf 86 16 05 86. 

  Mobiltlf 20 13 01 11. E-mail: pl@laros.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side 81ff. 

 

Øgadehuset i Aarhus 

Hjarnøgade 5, 8000 Aarhus C. 

Bestyrelse: 

Formand: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. Mobiltlf 31 24 81 54. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Mathias Aaen Thuesen, Jerichausgade 20, st., 8000 Aarhus C. Tlf 31 31 62 42.  

  E-mail: mathias@aaen.info 

 

Betaniahjemmet på Frederiksberg 

Kong Georgs Vej 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: anderskyst@gmail.com 

Andreas Vium Olesen, Stokhusgade 2, 2., 1316 København K. Tlf 23 20 33 98. 

  E-mail: andreasviumolesen@hotmail.com 
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Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 29 46 83 75. 

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

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

 

Marielund 

Søndermarksvej 99, 7100 Vejle 

 

 

9. * Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1) 

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

  E-mail: anderskyst@gmail.com 

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

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

  E-mail: anderskyst@gmail.com 

Indstillet af Betaniaforeningen i Danmark og godkendt af årskonferencen: 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. Mobiltlf 31 24 81 54. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.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. 

 

 

10. * Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen  (3) 

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

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

  www.centralmissionen.dk 

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

  E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Bestyrelse: 

Formand: Anders Thorsager Rasmussen (2), Præstebakken 51, 2830 Virum, tlf 45 85 16 86.  

 Mobiltlf 28 80 41 98. E-mail: anders.thorsager@gmail.com 

Frank Kronborg Christensen (3) Ledøje Bygade 21, 2765 Smørum. Tlf 35 13 63 63.  

 Mobiltlf 20 18 34 63. E-mail: fkc@gentofte.dk 

Peter Michael Nielsen (3), Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S.  

 Tlf 28 10 16 17. E-mail: pmn@fuga.nu 

Sussi Lindberg (2), Kranvejen 35, 2. th., 5000 Odense C. Tlf 66 16 01 83.  

 Mobiltlf 30 70 01 83. E-mail: madamlindberg@gmail.com 

Majbritt Tønnesen (2), Magstræde 4, 3700 Rønne. Tlf 56 95 96 69. 

 Mobiltlf 31 33 15 83. E-mail: majbritt.tonnesen@privat.dk 

Liva Christensen (1), Sallingvej 48, 1. tv., 2730 Vanløse. Tlf 27 79 31 14. 

  E-mail: liva.sustere@gmail.com 
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Valgt af menigheden i København og godkendt af årskonferencen: 

Preben Christiansen, Linde Allé 52, 2. th. 2720 Vanløse. Tlf 36 77 44 25.  

 Mobiltlf 40 46 48 29. E-mail: tang.christiansen@hotmail.com 

Valgt af menigheden i Solrød og godkendt af årskonferencen: 

Jon Frydensbjerg, Solhegnet 6, 2670 Greve. Tlf  52 30 36 96. 

 E-mail: jon.frydensbjerg@gmail.com 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side 91ff. 

 

Institutioner: 

Ungdomskollegiet, Rigensgade 21, 1316 København K. (Værelsesudlejning til studerende) 

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

Bofællesskabet I og II, Rigensgade 21, 1316 København K. 

Genbrugsbutikken, Adelgade 55, 1304 København K. 

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

Udlejet til andre institutioner: 

Fjordbakken, Kalundborgvej 48, 4300 Holbæk. 

Gersonshøj, Gersonsvej 1-3, 2900 Hellerup 

Rigensgade 21, 1. sal, 1316 København K. 

Rigensgade 21A, 1.-3. sal, 1316 København K. 

Sofievej 26, 2900 Hellerup. 

 

 

11.   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: Ole Dommer, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 

Bestyrelse: 

Formand: Eivind Triel (3), Frejasvej 222, Nørlem, 7620 Lemvig. Tlf 86 61 31 50. 

  E-mail: eivind@triel.net 

Helge Munk (4), Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

 E-mail: hm@munkholding.dk 

Erik Brogaard (4), Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65. 

  E-mail: erik.brogaard@live.dk 

Inge-Lise Kofoed Beck (3), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47. 

  E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk 

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

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

Suppleant (1): Henrik Carlsen. 

Valgt af Holstebro Byråd: Rene Thiesen. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 131ff.  
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12. * Willeruplund, Odense  (2) 

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:  

Charlotte Levin (2), Rosenvænget 8, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf 50 54 66 76. 

  E-Mail: charlottelevin@gmail.com 

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

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk  

Anders Flinck (1), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 24 29 05 54.  

  E-mail: a-flinck@webspeed.dk 

Kamilla van Hauen (1), Rikkesminde Allé 12, 5250 Odense SV. Tlf 40 84 76 65. 

  E-mail: kvanh76@gmail.com  

Morten Vestergaard-Platz (1), H. P. Simonsens Alle 113, 5250  Odense SV. Tlf 28 12 36 01.  

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 97. 

 

 

13. * 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. 20 28 20 95. 

  E-mail: strand@nypost.dk 

Suppleant: vakant.  

Valgt af Betaniaforeningen og godkendt af årskonferencen:  

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Suppleant: vakant. 

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

Bjarne Tønnesen, Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.  

  Mobiltlf 20 83 35 17. E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Suppleant: vakant. 

Beboerrepræsentant: Charly Elmose, Søndermarksvej 95 B, 7100 Vejle. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123. 

 

 

14. * Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

Formand: Thomas Risager, Alexandragade 8, 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@gmail.dk 

Mark Lewis (næstformand), Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

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

  Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 
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Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

  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 Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 635. 

 

 

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

På forslag af biskoppen: 

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

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

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Det tilsvarende udvalg i Norge.  

 

 

16. * Forslagskomité  (4)  

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

 Mobiltlf 29 91 46 74. E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Dean Andersen (4), Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. 

 E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk 

Mathias Alsted Flinck (4), Lange Müllers Gade 2, 1. th. 2100 København Ø.  

 Tlf 60 22 64 96. E-mail: mflinck@ruc.dk 

Erik Brogaard (2),  Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65. 

 E-mail: erik.brogaard@live.dk 

Lars Bræstrup (2), Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

 E-mail: labra1048@gmail.com 

Kathrine Holm (1), Helgenæsgade 11, 3., 8000 Aarhus C. Tlf 28 57 59 18.  

 E-mail: kathrineholm@me.com 

Distriktsforstander Keld Munk (ex off.), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.  

 Tlf 98 42 03 24. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

Konferencelæglederen: Vakant. 

 

 

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

Ole Birch (4), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

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

Rebekka Steinvig (4), Stokhusgade 2, 2., 1317 København K.  Tlf 60 71 46 83. 

 E-mail: steinvig@hotmail.com 

Suppleanter: Jørgen Thaarup (4), Susanne Thaarup (4). 
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18. * Delegater til Generalkonferencen 

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

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

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

  E-mail: sogpthaarup@gmail.com 

Suppleanter: Thomas Risager, Mark Lewis, Andreas Morsbøl, Mathias Alsted Flinck. 

 
Valgt på årskonferencen 2015. 

 

 

19. * Delegater til Centralkonferencen 

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

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

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

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: sogpthaarup@gmail.com 

Andreas Morsbøl, Dannebrogsgade 45, 3, 1, 9000 Aalborg. Tlf 24 44 02 08.  

  E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 

Mathias Alsted Flinck, Lange Müllers Gade 2, 1. th. 2100 København Ø. Tlf 60 22 64 96.  

  E-mail: mflinck@ruc.dk 

Suppleanter: Finn Uth, Ole Birch, Duncan Thompson, Ove Sørensen, Sara Alsted Flinck, 

Maria Thaarup, Karen Ærenlund Brogaard, Emilie Just Nielsen. 

 
Valgt på årskonferencen 2015. 

 

 

20.  Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16b, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

 E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk 

 

 

21.  Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd  

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

22.  Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

23.  Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

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

  Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
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24. Medlem af Metodistkirkens europæiske komité for arbejdet med alkohol- og 

 narkotikamisbrug. 

Karen Ærenlund Brogaard, Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77.  

  E-mail: karenbrogaard@gmail.com 

 
Udvalg 20 - 24 er valgt på Centralkonferencen 2012. 
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Program 
 

Onsdag den 13. maj 

15.00 Præsternes session 

18.00 Aftensmad 

19.30 Velkomst og Forhandlinger 

  - præsentation af program 

  - navneopråb 

  - organisering 

21.00 Aftenandagt v.  

  lægprædikantaspiranter 

21.30 Café og sport 

 

Torsdag den 14. maj 

07.30 Morgenmad 

08.30 Åbningsgudstjeneste v. 

  Louise Aaen / Benedicte 

 Marqversen Owens 

  MBUF’s offergave:  

  Skolebørn i Congo 

10.00 Forhandlinger inkl. kaffe  

  - kabinet og landsledelse 

 - valg til general- og centralkonf. 

12.00 Frokost 

13.15 Forhandlinger 

  - kabinet og landsledelse 

15.00 Kaffe 

15.30 MS, MU, MB og MM  

  Inspirationsmøder  

18.00 Aftensmad 

19.30 #GoPrayServe v. 

  Frøydis Grinna / Christina Thaarup  

  inkl. aftenandagt v. MU 

21.30 Café og sport 

 

Fredag den 15. maj 

07.30 Morgenmad 

08.30 Morgenandagt v. MM 

09.00 MBUF fælles inspirationsmøde  

  inkl. kaffe. 

11.15 Biskoppens hjørne 

12.00 Frokost 

13.15 Lægårdens generalforsamling 

15.00 Kaffe 

15.30 Forhandlinger 

  - ROT 

  - Missionsrådet 

  - Folkesundhed 

  - Sociale institutioner 

  - Metodisthistorie 

  - Økumeniske udvalg. 

18.00 Aftensmad 

19.30 #GoPrayServe v. 

  Frøydis Grinna / Christina Thaarup  

  inkl. aftenandagt  

  v. Christina Kjær Preisler 

21.30 Café og sport 

 

Lørdag  den 16. maj 

07.30 Morgenmad 

08.30 Morgenandagt v. MB 

09.00 MBUF delegeretmøde inkl. kaffe 

12.00 Frokost 

13.15 MBUF delegeretmøde 

14.15 Biskoppens hjørne 

15.00 Kaffe 

15.30 Højtidssession  

  Afsluttende forhandlinger. 

18.00 Aftensmad 

19.30 Lejrbål inkl. aftenandagt v. MS 

21.30 Café og sport 

 

Søndag den 17. maj 

07.30 Morgenmad 

08.30 Oprydning og rengøring 

10.00 Afslutningsgudstjeneste 

  Leder: Thomas Risager 

 Prædikant: Christian Alsted 

12.00 Frokost 
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Dagsorden - Årskonferencen 
 
Nedenstående er Årskonferencens officielle dagsorden. Den blev ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter blev behandlet. 

 

A. Konstituering 

1. Indledning 

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

3. Organisering af konferencens arbejde 

4. Hilsner 

5. Eventuelt 

 

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

1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) ..............................  42 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

2. Statistikken ..............................................................................................  150 

3. Rådet for Ordineret Tjeneste ...................................................................  51 

4. Metodistkirkens Verdensmission ............................................................  52 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund ........................................  97 

           (Regnskab skal modtages) 

 6. Metodistkirkens Råd for Folkesundhed ..................................................  60 

           (Regnskab skal godkendes) 

7. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek ..............................  62 

8. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg ..........................  63 

9. Centralkonferencens Råd og Biskopskomite ..........................................  65 

           (Regnskaber skal modtages) 

 

C. De sociale institutioner. 

 Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter. 

1. Betaniaforeningen i Danmark  ................................................................  77 

           (Regnskab skal modtages) 

2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond .................................................  84 

           (Regnskab skal godkendes) 

3. Ældreboligerne Marielund  .....................................................................  86 

           (Regnskab skal modtages) 

4. Metodistkirkens Sociale Arbejde ............................................................  87 

           (Regnskab skal godkendes) 

5. Forårsblomsten  .......................................................................................  93 

           (Regnskab skal godkendes) 

6. Willeruplund  ..........................................................................................  94 

           (Regnskab skal godkendes) 

 

D. Forslag 
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E. Valg og nomineringer 

1. Forslagskomite 

2. Valg af bestyrelser og udvalg .................................................................  124 

 

F. Orientering 

1. Lægården ................................................................................................  116 

 

G. Præste-, Højtids- og Afslutningssession 

1. Præstesession 

2. Præsentationer og tak 

3. Konferencens årsrapportering .................................................................  37 

4. Hvor skal næste konference holdes? 

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

6. Afslutning 
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Fælles program for forhandlingssessioner 
 

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

forhandlingssessioner. 

ÅK = Henviser til Årskonferencens dagsorden 

DM = Henviser til MBUF’s Delegeretmødes dagsorden 

 

Session Onsdag den 13/5 kl. 15.00 – 18.00 

ÅK G1 Præstesession  

 

Session Onsdag den 13/5 kl. 19.30 – 21.00 

ÅK A1 Indledning  

    

  Konstituering  

  Gennemgang af forhandlingerne for ÅK/DM  

ÅK A2 Navneopråb 25 

ÅK A3 Organisering af årskonferencens arbejde  

ÅK A4 Hilsner  

DM 1 Navneopråb   

DM 1 Konstituering – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

 

DM 2 Optagelse af nye grupper  

ÅK A5 Eventuelt  

 

Session Torsdag den 14/5 kl. 10.00 – 12.00 

  Ledelsens beretning  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab Kurér-Forlaget skal godkendes af Årskonferencen) 

42 

    

  Statistik  

ÅK B2 Statistikken 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

150 

    

  Valg  

ÅK E2 1. Landsledelsen 

19. Delegater til Generalkonferencen 

20. Delegater til Centralkonferencen 

124 
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Session Torsdag den 14/5 kl. 13.15 – 15.00 

  Ledelsens beretning  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 42 

 

Session Fredag den 15/5 kl. 13.15 – 15.00 

  Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling 116 

 

Session Fredag den 15/5 kl. 15.30 – 18.00 

  Øvrige beretninger  

ÅK B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

51 

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

52 

    

  Valg  

ÅK E2 2. Metodistkirkens Verdensmission 124 

    

  Det sociale arbejde  

ÅK B6 Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

60 

ÅK C1 Betaniaforeningen i Danmark 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

77 

ÅK C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

84 

ÅK C3 Ældreboligerne Marielund 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen 

86 

ÅK C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

87 

ÅK C5 Forårsblomsten 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

93 

ÅK C6 Willeruplund 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

94 
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  Valg  

ÅK E2 4. Råd for Folkesundhed 

9. Betaniaforeningen i Danmark 

10. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

11. Metodistkirkens Sociale Arbejde 

13. Willeruplund 

14. Ældreboligerne Marielund 

124 

    

  Øvrige beretninger  

ÅK B7 Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek 

(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

62 

ÅK B8 Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 63 

ÅK B9 Centralkonferencens Råd og Biskopskomite 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

65 

    

  Valg  

ÅK E2 7. Metodisthistorisk Selskab m.v. 

8. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg 

124 

ÅK E1 Årskonferencens Forslagskomite  

    

  Øvrige forslag  

ÅK D Forslag til årskonferencen  

 

Session Lørdag den 16/5 kl. 09.00 – 12.00 

  MBUF’s Delegeretmøde  

DM 3 Beretning og arbejdsplaner 

(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

(Arbejdsplaner skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

97 

DM 4 Regnskab, budget og statistik 

(Regnskab og budget samt statistik skal godkendes af MBUF’s 

Delegeretmøde) 

102 

DM 5 Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse 

iligninger. 

 

DM 6 Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til 

fællesarrangementer og -indsamlinger. 

 

DM 7 Fremsatte lovændringsforslag  

DM 8 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)  5 personer til spejderråd  

f)  Forslagskomite 
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Session Lørdag den 16/5 kl. 13.15 – 14.15 

  MBUF’s Delegeretmøde (fortsat)  

 

Session Lørdag den 16/5 kl. 15.30 – 18.00 

  Højtidssession  

    

  Andre forretninger  

ÅK G1 Orientering fra præstesessionen  

ÅK G2 Præsentationer og tak  

ÅK G3 Konferencens årsrapportering 37 

ÅK G4 Hvor skal næste konference holdes?  

DM 9   

ÅK G5 Eventuelt  

DM 10   
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Referat af årskonferencens forhandlinger 

Præstesession torsdag den 13. maj 2015 kl. 15.00-17.30 

 

Biskop Christian Alsted bød velkommen til 

den præstelige session og til interessante 

dage på årskonferencen med det vigtige 

tema: Gå – bed – tjen! Et tema som 

beskriver, hvad vi er og gør som kirke.  

 

Med salmen: ”Hvad mener I om Kristus”, 

indledte biskoppen sessionen med betragt-

ning over skriftstedet Matt. 16,13-20. Det 

vigtige spørgsmål fra Jesus til os er dette: 

”Hvad mener I om mig?”, frem for: ”Hvad 

mener man om Kristus?” Ud fra svaret og 

konklusionen, der ikke er en filosofisk teori, 

men en realitet, hvor Jesus er den, der 

forener Gud og mennesker, skal vi 

forkynde, hvem Jesus er for os. På samme 

måde som i salmen ”Jeg kender en Gud”,  

skal vi kunne forklare og kende svaret på 

hvem Jesus er og kunne forkynde det.  

 

Sessionen forenedes i bøn for konferencen 

og fællesskabet. 

 

Der var hilsener fra pastor Charlotte 

Thaarup og pastorerne emeriti Eigil Carlsen, 

 Poul Rasmussen, Tord Ireblad, Ulf 

Rosenqvist, Ejler Busch Andersen og 

Joshua Kyeremeh. 

 

De relevante konferencespørgsmål fra nr. 17 

til 84 blev besvaret. Herunder godkendtes 

Louise Aaen og Christina Kjær Preisler 

enstemmigt til ældsteordination og til 

optagelse i fuld forening i konferencen. 

Lokaliseret præst Benedicte Owens god-

kendtes ligeledes enstemmigt til genind-

trædelse i fuld forening i konferencen. I den 

forbindelse blev der gjort opmærksom på 

den oldkirkelige skik med akklamation ved 

kirkelige handlinger, hvor menigheden gen-

nem akklamationen tilkendegiver sin glæde 

og samtykke. Det forventes, at der er 

akklamation i forbindelse med ordinationen 

søndag og optagelse i konferencen under 

højtidssessionen lørdag. Der opfordres til, at 

akklamationen er applaudering. 

Pastor Lars Collin (*4. December 1924), der 

døde den 16. december 2014, blev mindet 

 

Desuden oplystes og drøftedes følgende: 

 

• Equmeniakirken i Sverige, der er en med 

Metodistkirken Affiliated United Church, 

har sammen med repræsentanter fra 

Metodistkirken udarbejdet en gensidig 

aftale om bl.a. nadver- og embeds-

fællesskab og pastoral omsorg for de to 

kirkers medlemmer. Den 1. maj 2015 

blev aftalen, i overværelse af Meto-

distkirkens Biskopsråd, underskrevet af 

Equmeniakirkens leder Lasse Svensson 

og metodistbiskop Warner H. Brown Jr. i 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Ber-

lin. Aftalen vil også blive ratificeret på 

den kommende Generalkonference og 

underskrevet endnu en gang på 

skandinavisk grund i Sverige i oktober 

2015 

 

• Antallet af den danske konferences pas-

torale medlemmer på under 25 blev 

berørt, idet det anbefales og forventes at 

den danske årskonference ansøger 

Centralkonferencen om dispensation for 

dette mindste antal præster for at kunne 

oppebære status som en selvstændig 

årskonference. En sådan dispensation kan 

gives for 4 år. 

 

• Det fælles præstemøde med de norske 

metodistpræster i januar i år blev eva-

lueret, og der forventes et fælles 

norsk/dansk præstemøde hvert andet år i 

januar. 
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• Præsternes Efterårsmøde bliver den 27. - 

28. oktober 2015. 

 

• School of Congregational Development 

bliver i Tallin den 24. – 27. september 

2015. 

 

• Klæde til præsternes ornat forventes 

indkøbt. 

 

• Biskoppen omtalte det besøg, som den 

filippinske biskop  Rodolfo Juan havde 

aflagt i Danmark og takkede de præster 

og menigheder, der havde givet den 

filippinske biskop et indblik i dansk 

metodistisk kirkeliv. 

 

• Biskop Christian Alsted blev ønsket til 

lykke med valget som formand for 

Metodistkirkens Connectional Table efter 

næste Generalkonference, og der blev 

udtrykt stolthed over vores danske og 

nordiske biskop. 

 

Mark Lewis, Dean Andersen og Christina 

Kjær Preisler afsluttede sessionen med bøn. 

 

 

Finn Uth 

 

Session onsdag den 13. maj 2015 kl. 19.30-21.00 

 

ÅK-A1 Indledning 

Biskop Christian Alsted oplyste, at der er 

flere på vej til Landsmødet. Vi skal være 

sammen i kristent fællesskab og samtale. Vi 

skal altså ikke bare være samlet om en 

generalforsamling, men dele et kristent 

fællesskab, hvor vi vokser sammen. 

Præsterne har allerede haft deres 

præstesession tidligere i dag. Christina Kjær 

Preisler og Louise Aaen blev optaget som 

præster i fuld forening. Benedicte 

Marqversen Owens er blevet genoptaget i 

årskonferencen. 

Opfordring til at folk vil deltage aktivt i 

Årskonferencen og Delegeretmødet. Hvis 

man ikke har stemmeret bedes man sætte sig 

bagerst i lokalet. 

 

ÅK-A2 Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Årskonferencens leder: Biskop Christian 

Alsted. 

Præster: Eigil Carlsen (fra fredag 

eftermiddag), Knut Bjarne Jørgensen, Finn 

Uth, Jørgen Thaarup, Keld Munk, Claus 

Kofoed Nielsen, Mark Lewis, Ove 

Sørensen, Ole Birch (til lørdag morgen), 

Benedicte Marqversen Owens, Thomas 

Risager, Anne Thompson, Duncan 

Thompson, Dean Andersen, Christina Kjær 

Preisler, Louise Aaen, Mai-Brit Tvilling.  

Menighedernes repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Bjørn Thomsen, Bushra Youhanna. 

Holstebro: Inge-Lise Kofoed Beck. 

København: Karna Bræstrup, Rebekka 

Steinvig, Maria Thaarup. Odense: Harriet 

Becker, Shanti Digebjerg, Jette Flinck. 

Rønne: Bettina Pedersen. Solrød: Jonatan 

Steinvig. Strandby: Andreas Morsbøl, 

Henning Pedersen, Henning Thaarup. Vejle: 

Lilian Ærenlund Larsen, Birgitte Strand. 

Aarhus: Helene Flinck Hansen, Kathrine 

Holm. 

MBUF-formand: Emilie Just Nielsen. 

Medlemmer uden stemmeret: 

Landsledelsen: Karen Ærenlund Brogaard, 

Hanne Urup Engbjerg, Bettina Pedersen, 

Mogens Flinck Hansen. 

MB (Metodistkirkens Børnearbejde)-

landsleder: Christina Bjørn Thomsen. 

MS (Metodistkirkens Spejdere)-landsleder: 

Signe Just Petersen. 

MU (Metodistkirkens Ungdomsarbejde)-

landsleder: Duncan Thompson. 
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MM (Metodistkirkens Musikarbejde)-

landsleder: Brit Bjerno. 

Betaniaforeningens formand: Ove Søren-

sen. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

 

Ikke til stede: 

Præster: Poul Rasmussen, Ulf Rosenqvist, 

Tord Ireblad, Charlotte Thaarup, Ejler 

Busch Andersen, Joshua Kyeremeh. 

Menighedernes repræsentanter: Køben-

havn, International menighed. 

Landsledelsen: Jan Thaarup. 

 

ÅK-A3 Organisering af årskonferencens 

arbejde  

Hjælpesekretær: Karen Ærenlund Brogaard.  

Stemmetællere: Erik Brogaard, Charlotte 

Strand Enemark, Mathias Flinck, Jeanette 

Holm, Povl Brendes, Niels Urup Nielsen, 

Carsten Bjerno, Lilli Uth, Emilie Holm.  

Justeringspersoner: Bettina Pedersen, Mark 

Lewis. 

 

ÅK-A4 Hilsner 

Hilsen fra Tord Ireblad og Ulf Rosenqvist 

som ønskede os god konference. 

Tord Ireblad skrev at han glæder sig over 

de hilsner der kommer fra Danmark i form 

af Himmel & Jord og menighedsbladet fra 

Strandby. 

Hilsen fra den svenske Equmeniakirkens 

konference i Gøteborg. 

Hilsen fra Eigil Carlsen som ønskede en 

god start på konferencen, idet han 

ankommer senere. 

Hilsen fra Poul Rasmussen, som ikke 

deltog i konferencen.  

 

Der sendes hilsner til disse pensionerede 

præster. 

 

Biskop Christian Alsted ønskede Uwe 

Lembcke fra den nordtyske konference 

velkommen. 

 

ÅK-A5 Eventuelt 

- 

 

 

 

 

 

 

Session torsdag den 14. maj 2015 kl. 10.00-12.00 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Den del af Landsledelsens beretning der 

handler om vision og strategi behandledes 

under en senere session. 

Hanne Urup Engbjerg hilste på Lands-

ledelsens vegne velkommen til årets lands-

møde. Velkommen til de gæster der er 

kommet. 

Tak til planlægningsgruppen for deres 

arbejde. Det er dejligt, at der var initiativ 

blandt de unge, og der er store forventninger 

til disse dage.  

Det er et meget meningsfyldt og relevant 

tema – GoPrayServe. 

Mai-Brit Tvilling blev sidste år udnævnt til 

Evangelisationssekretær og skal sætte fokus 

på opstart af nye trosfællesskaber rundt om i 

landet. Sammen med Daniel Steinvig, Sara 

Alsted Flinck, Thomas Risager, Duncan 

Thompson og Mark Lewis arbejder Mai-

Brit Tvilling på at støtte de nye 

trosfællesskaber, der dukker op i de byer, 

som vi på nuværende tidspunkt har 

menigheder i.  

Vi tror på, at vi har verdens bedste budskab 

– Gud er en kærlig Gud, og det vil 

medlemmerne af gruppen gerne udbrede, 

det budskab er der en længsel efter at få 

udbredt. Gud vil noget med Metodistkirken 
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og Mai-Brit Tvilling er overbevist om at 

Gud har givet os en opgave om at give troen 

videre.  

Der kan være mange tvivl, når man 

overvejer at starte et trosfællesskab. 

Evangelisationssekretærgruppen har fået 

røde kort som giver mulighed for at bryde 

ind i samtaler i pauserne, så de kan fortælle 

om deres arbejde. Vi håber at der bliver 

taget godt imod det.  

Samtale ved bordene omkring evange-

lisation. 

 

Katrine Holm: Der opstår nye 

ungdomsfællesskaber i Århus og Vejle lige 

nu, og det er en udfordring at legalisere at 

kirke måske er noget andet end vi er vant til. 

Hanne Urup Engbjerg: Tak for de 

personlige budskaber fra gruppen. Vi skal 

huske at være lavpraktiske. Vores 

forestillinger om at noget skal være meget 

stort kan være en barriere for at vi kommer i 

gang. 

Christina Hansen: Kommer fra Aalborg 

hvor et trosfællesskab forsvandt, hvor vi 

havde store drømme, men vi var ikke 

lavpraktiske nok, så fællesskabet fadede ud.  

Christian Alsted: Det er vigtigt at lære af de 

steder hvor det ikke går godt. 

Duncan Thompson: Nogle gange lærer man 

mere af at mislykkes end at lykkes. 

Uwe Lembcke: Hilsen fra Tyskland, tak for 

indbydelsen. Her ved 70 året for 2. 

Verdenskrigs afslutning er vi taknemmelige 

for at krig kan overvindes og at vi sammen 

ser fremad. Som kristne skal vi kæmpe for 

en retfærdig politisk verden – søg freden og 

stræb efter den. Den hjælp som Tyskland fik 

efter krigen minder os om den pligt vi har 

for at tage os af de flygtninge der nu 

kommer fra andre steder i verden. Tyskland 

er inde i en udvikling hvor det er meget få 

der tilslutter sig en kirke. Det stiller nogle 

spørgsmål: hvordan arbejder vi sammen? 

Hvordan overvinder vi modstand mod 

fornyelse samtidig med at vi beholder vores 

traditioner? I Flensborg har de fået en præst 

som både arbejder i den Lutherske kirke og 

Metodistkirken. Der er lavet aftale for de 

næste 3 år.  

Christian Alsted: Takkede for hilsenen. Der 

sendtes hilsen tilbage til den tyske 

konference og den tyske biskop. I Tyskland 

er der mange små menigheder som gør et 

stort og meningsfyldt arbejde. 

 

Keld Munk berettede om lederudvikling. 

For at vi kan udvikle os har vi brug for 

ledere der tør stå frem, og som er trænet til 

at være ledere. Der er mange unge som er 

interesserede i at blive bedre ledere. 

Landledelsen har i 2014 brugt penge på 

lederudvikling jf. aftale ved årsmødet i 

2014.  

Landledelsen har besluttet at give tilskud til 

menighedsudviklingsskolen i Tallinn. 

Duncan Thompson: Kirken betaler til Arrow 

og vi har en plads i Arrows leder-

skabsprogram. Burde vi ikke sikre at vi får 

folk afsted? 

Keld Munk: Det er rigtigt, at det ikke kun er 

præster der kan komme på Arrow. Unge 

ledere med præst og menighedsråds 

opbakning kan komme på programmet ved 

samtale med distriktsforstanderne. 

 

Hanne Urup Engbjerg fremlagde punktet 

om samarbejde og samhørighed. Lands-

ledelsen har startet en proces for at få 

tættere samarbejde med de forskellige 

arbejdsgrene og institutioner i kirken. Det er 

Landsledelsens håb at arbejdsgrene og 

institutioner også er interesserede i 

samarbejdet. Hvis man har ideer til tættere 

samarbejde og dialog må man gerne tage fat 

i Landsledelsen. 

 

Ang. musikledsagelse fortalte Hanne Urup 

Engbjerg, at vi har fået indspillet en del 

salmer og sange på lydfiler, og det fungerer 

godt i de menigheder, hvor der ikke er 

musikere i menigheden. 
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Ang. bøger og blade oplyste Hanne Urup 

Engbjerg, at der stadig kan købes gamle 

metodistbøger. Da administrationen af 

Himmel & Jord endnu ikke kunne komme 

over til MBUF’s sekretariat, har Alf Hansen 

taget hånd om administrationen og gør dette 

året ud. 

 

Ang. økonomi pointerede Hanne Urup 

Engbjerg at menighederne opfordres til at 

arbejde på at øge det samlede 

menighedsbidrag. 

 

Maria Thaarup: Hvordan kan det være at vi 

ikke er skarpere til at samle penge ind via 

MobilePay og Swipp? Det går for langsomt, 

at få det op at køre.  

 

Ang. økumeni: Jørgen Thaarup: Der 

tilføjedes til beretningen et afsnit 

omhandlende at Danmark er en del af 

verden og det sætter tydelige spor i form af 

terror, deltagelse i krig, og det ses i 

fremmedhad. Metodistkirken deltager i 

samtaler med jøder og muslimer for at stå i 

forsoningens tjeneste.  

Der er stadig samtaler med Folkekirken om 

et aftaledokument. Det er positive samtaler. 

 

Ole Birch: Var glad for det nye afsnit. Der 

er dog en diskussion om skyderierne i 

København er egentlig terror, men det er 

svært at diskutere her på konferencen. 

Jørgen Thaarup: Det er ikke til at vide om 

meningen var terror, men det skabte terror i 

København. 

 

Forslag 1 om forhøjelse af præstelønninger 

blev vedtaget. 

Forslag 2 om kontingent til Landskirken 

blev vedtaget. 

Forslag 3 om fælles kollekter blev vedtaget. 

 

Regnskab: Keld Munk gennemgik det 

underskrevne regnskab. Regnskabet er 

revideret af Mer-Revision. Alt it-udstyr er 

nu afskrevet, så det er kun, når der fremover 

bliver købt nyt, at der kan være aktiver i det. 

Der er omlagt obligationer og aktier for at få 

en højere rente. 

Finn Uth: Hvordan kan det være at vi har 

fået flere penge via tips og moms? Og er 

kursgevinsten ved aktier realiseret? 

Keld Munk: Der har været store 

reparationer flere steder, så vi har fået mere 

moms og dermed større tilskud. 

Kursgevinsten ved aktier er ikke realiseret. 

Familieydelsen falder væk fra 2015 efter 

Karen Nielsens død. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Tak til Keld Munk for arbejdet med 

økonomien. 

 

ÅK-B2 Statistik for Metodistkirken i 

Danmark 

Bjørn Thomsen fremlagde statistikken. Der 

er stigning blandt de døbte medlemmer, 

mens der er et lille fald på de bekendende 

medlemmer. Der er blevet arbejdet på, at 

børn og unge registreres i vores arbejde.  

Statistikken blev modtaget. 

 

ÅK-E2 Årskonferencens øvrige valg 

Christian Alsted oplyste, hvad delegaterne 

ved General- og Centralkonferencerne skal 

kunne. Det er lange dage, og man skal vide 

eller sætte sig ind i hvordan vores kirke 

fungerer. Vi sender ikke delegater af sted,  

for at de skal sidde og lytte, men for at de 

skal deltage aktivt. 

Landsledelsen: Bettina Pedersen. 

Suppleanter, lægperson: Lars Bræstrup. 

Interne revisorer: Jens Kamp Hansen, 

Carsten Thomsen. 

Delegater til Generalkonferencen: Jørgen 

Thaarup, Susanne Thaarup. 

Delegater til Centralkonferencen (og 

suppleanter til Generalkonferencen): 

Thomas Risager, Mark Lewis, Andreas 

Morsbøl, Mathias Alsted Flinck. 
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Suppleanter til Centralkonferencen og 

Generalkonferencen: Finn Uth, Ole Birch, 

Duncan Thompson, Ove Sørensen, Sara 

Alsted Flinck, Maria Thaarup, Karen 

Ærenlund Brogaard, Emilie Just Nielsen. 

 

 

Session torsdag den 14. maj 2015 kl. 13.15-15.00 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Kurerforlagets regnskab: Keld Munk frem-

lagde.  

Regnskabet blev godkendt . 

 

Budget 2015: Keld Munk fremlagde.  

Budgettet blev godkendt.  

Budgetskitse 2016 blev modtaget. 

 

Velkommen til Frøydis Grinna og Christina 

Thaarup fra Metodistkirken i Norge. De skal 

stå for aftenprogrammet torsdag og fredag. 

 

Visionsproces for Metodistkirken i Dan-

mark: Fremlæggelse ved Jørgen Thaarup. Vi 

skal i fællesskab tale om vision, hvad kirken 

er og hvordan vi gerne vil have at kirken i 

Danmark er.  

Visionsarbejdet er en proces, som hele tiden 

foregår i kirken. Men ind imellem tager vi 

visionen op og sætter ord på, hvor vi gerne 

vil være på vej hen.  

 

Kommentarer fra grupperne: 

Det var lidt uhåndgribeligt med så store 

udfordringer, når der kun var 8 minutter at 

tale sammen i. Men Førsteholdet har en 

vision i, at vi bruger hjerte, hoved og 

hænder i mødet med folk. 

 

Vi diskuterede i grupperne. Om det kan 

visualiseres grafisk -> og skal hjerte, hoved 

og hænder så vægtes ens? 

Udtrykket rummer mange typer af 

mennesker. Både de teoretisk anlagte, 

følsomme og praktikerne… 

Udtrykket forpligter til mere specifik 

udredning af betydningen -> visionen er 

tilpas generel til ikke rigtig at pirre – ”alle” 

kan være enige om, at den giver mening -> 

så hvordan brydes visionen ned, så den 

forandrer læseren, så man motiveres til 

faktisk at gøre noget -> go, pray, serve. 

 

Vi føler at vi allerede er en kirke med hjerte, 

hoved og hænder. Kan man prioritere hvad 

man skal fokusere på af 

hjerte/hoved/hænder, og skal man det? 

 

Vi skal lave projekter sammen med andre, 

ikke for andre. 

 

4H er en ungdomsorganisation der ikke er 

involveret i kirke. Hjerte, hoved og hænder 

– kunne ligeså godt være en sportsforening. 

Vi skal være kirke med hjerte, hoved og 

hænder. Menighederne har (næsten alle) alle 

3 h’er, men med forskellig vægt. 

 

Vi føler vi er en kirke med hjerte, hoved og 

hænder. Det er et bibelsk aspekt. 

Hjerte = følelser 

Hoved = fornuft 

Hænder = praktisk 

Der er sideordnet forskellighed. 

 

Teoretisk tilgang til kærlighed 

Målsætning/vision (begreber) 

Vision eller destillat af værdierne. 

 

Visionsudtrykket er kedeligt og 

uinspirerende fordi der mangler en 

specifikation af relationen. -> Relation som 

menighed, mellem mennesker 

-> denne vision virker individuel og rammer 

det enkelte individ. Jeg skal give, ikke vi 

gør sammen 

-> menighed, ikke kirke – det er 

fællesskabet, som skal være i fokus. 

-> hjerte, hoved, hænder: skal man selv 

have det hele? Kan vi bidrage med lidt/det 
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vi nu kan og så kan andre bidrage med 

noget af det andet. 

 

Vi arbejder ud fra os, med vores hænder, 

vores hjerter og vores hjerner, men med 

fokus i de mennesker og omgivelser vi 

møder. 

 

Det kan rumme mange mennesker 

Hvordan ser folk udefra vores kirke 

Hvad vil vi med det? Visionen – 

Internt/eksternt. 

 

Vi er enige i visionsudtrykket Det kan ikke 

formuleres bedre. 

 

Det passer godt til hvad der er blevet talt om 

i menigheden i Vejle – Elsk Gud, elsk din 

næste som dig selv.  

 

Udtrykt som en trekant: 

Op – Hoved – Ord 

Ind – Hjerte – ordentligt/oprigtigt 

Ud – Hænder – Tjeneste 

 

Fra plakaterne på væggen: 

Fitnessgudstjenester, løbeklubber/kom i 

gang klubber i alle menigheder. 

Alle menigheder har 

sundhedsarrangementer hvert år. 

Alle menigheder får et konkret globalt og 

lokalt projekt. 

Julehjælp til enlige fædre. 

Missionsture for unge. – Det skal sættes i 

system!!! 

Tjeneste for de fattige – kaffetjeneste til de 

hjemløse. 

 

Tak for alle bidrag og al inspiration. 

Landsledelsen og MBUF arbejder videre 

med at inkorporere årskonferencens input i 

visionen. 

Mark Lewis ledte os i bøn for det videre 

visionsarbejde i Landsledelsen og MBUF. 

 

Emilie Holm fortalte om Førsteholdets 

arbejde, som kan ses på vej til spisesalen. 

 

Hanne Urup Engbjerg sagde tak til Ole 

Birch for hans arbejde i Landsledelsen 

gennem 10-12 år. 

 

Susanne Thaarup: Tak for det store arbejde 

med visionsarbejdet som de forskellige 

ledelser har udført. 

 

Knut Bjarne Jørgensen: Studsede over, at 

der i indledningen til visionsprocessen står, 

at der ikke er nogen, der kender 

Metodistkirken i Danmark. Det er ikke helt 

rigtigt, men vi skal arbejde på at gøre kirken 

mere kendt. 

 

Der gives mandat til at Landsledelsen og 

MBUF-styrelsen arbejder videre med 

visionsarbejdet. 

 

Ledelsens beretning blev modtaget. 

 

 

Session fredag den 15. maj 2015 kl. 13.15-15.00 

 

ÅK-F1 Lægården 

Orientering om Lægården blev givet ved 

deltagelse i Lægårdens generalforsamling. 

Se referat fra denne. 
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Session fredag den 15. maj 2015 kl. 15.30-18.00 

 

ÅK-B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

Thomas Risager fremlagde beretningen. 

ROT er glade for at kunne ordinere 2 nye 

præster i år. 

Carsten Bjerno: På vej til Landsmødet talte 

vi om fremtiden. Hvad tænker ROT om 

fremtiden? Kan vi fortælle de unge, at det er 

en god ide at blive præster? 

Thomas Risager: Maria Thaarup er på vej til 

tjeneste. Det er rigtigt, at vi har eksporteret 

en præst, Christina Thaarup, til Norge, men 

hvis man ser fremad vil vi kunne se, at der 

kommer til at være brug for flere præster. 

Beretningen blev modtaget.   

 

ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission 

Beretning præsenteredes af Béatrice 

Wittlinger. Missionsrådet støtter pt 60 børns 

skolegang i Congo. Pga. at dollaren bliver 

dyrere, koster det også mere at støtte de 60 

børn, så der er brug for mere støtte. 

Et gymnasium i Esbjerg har doneret 4 

brugte projektorer, som er kommet til en 

menighed i Liepaja.  

Tak for støtte til at sende børn og unge til 

lejre i Camp Wesley. For nogle børn er det 

svært at komme frem idet de kommer fra 

fattige områder, der ligger ca. 300 km fra 

lejren. 

Kathrine Holm: Meget spændende med de 

forskellige projekter. Ville være godt med et 

navn, som man kan henvende sig til, for at 

støtte et skolebarn. 

Beatrice Wittlinger: I kan henvende jer hos 

mig. 

Ole Birch: Kommer der påmindelser om at 

yde til Missionsrådets arbejde. 

Beatrice Wittlinger: Det er noget vi gerne 

vil gøre, men vi gør det ikke pt. 

Povl Brendes: Der støttes pt. 60 skolebørn. 

Betyder det så, at hvis vi er 10 flere, der 

yder vil det så være 70 skolebørn der 

hjælpes. 

Beatrice Wittlinger: Hvis flere yder, er der 

flere børn der støttes. Alle de penge, der 

sendes til Missionsrådet til skolebørn, 

sendes videre til støtte til skolebørn i 

Congo. 

Rapporten blev modtaget. 

 

Forslag 1 vedr. Mikrolån blev vedtaget. 

 

Forslag 2 vedr. Menigheders 

missionsprojekt blev drøftet. 

Ole Birch: Syntes grundlæggende ikke, at 

det er den rigtige ide. Der er behov for, at vi 

som Årskonference har noget, vi står 

sammen om, og som vi løfter i fællesskab.  

Kathrine Holm: Uenig med Ole. Det at have 

en tæt tilknytning til projekter i Letland 

giver et ejerskab og en bevidsthed om det at 

hjælpe. 

Jette Flinck: Det er ikke for at folk skal 

finde sit eget projekt, men for at de enkelte 

menigheder bestemmer sig for, hvilket 

projekt de gerne vil høre mere om, i steder 

for at støtte lidt hist og pist. 

Frøydis Grinna: I Norge har de lokale 

missionsprojekter. Der er samlet mange 

penge sammen, fordi at der er ejerskab. Så 

hun kan anbefale forslaget. 

Christian Alsted: I Norge har de projekter i 

alle mulige prisklasser, alt fra brønde til 

broer. Nogle steder er der samlet over 1 

mio. kroner sammen. 

Mark Lewis: Missionsarbejde er meget 

mere end projekter. Vi er alle redskaber for 

Guds mission i verden, og hver menighed 

har ideer til hvordan de kan arbejde for mis-

sion. 

Forslag 2 vedr. menigheders missions-

projekt blev vedtaget. 

 

Forslag 3 blev vedtaget. 

 

Forslag vedr. Udvidelse af Missionsrådet til 

min. 5 personer blev vedtaget. 

 

Regnskabet blev fremlagt af Kristine 

Pedersen. 
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Povl Brendes: Der er brugt færre penge til 

skolebørn end der er kommet ind.  

Kristine Pedersen: For at sikre at de 60 børn 

kan komme helt igennem deres skolegang 

gemmes et beløb til dem, indtil man kan se, 

at der kan tages flere børn ind. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-E2 Årskonferencens øvrige valg 

Missionssekretær: Mark Lewis. 

Missionsrådet: Jette Flinck, Emma Haldan 

og Emilie Holm. 

 

ÅK-B6 Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

Knut Bjarne Jørgensen fremlagde beret-

ningen.  

Jørgen Thaarup: Tak til det afgående råd for 

mange års arbejde.  

Beretningen blev modtaget. 

Hanne Urup Engbjerg: Tak til Knut Bjarne 

Jørgensen for hans mangeårige arbejde i 

Rådet for Folkesundhed. Knut Bjarne 

Jørgensen har virket i mere end 30 år i 

arbejdet.  

Knut Bjarne Jørgensen præsenterede regn-

skabet. Regnskabet er revideret og fundet i 

orden. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-C1 Betaniaforeningen i Danmark 

Ove Sørensen fremlagde beretningen.  

Bjørn Thomsen: Tak til Betaniaforeningen 

for økonomisk hjælp til Frederikshavn til at 

sende julegaver til Letland. 

Ole Birch: Er der et menighedsarbejde i 

gang i Øgadehuset?  

Ove Sørensen: Vi synes ikke, at vi er lykkes 

så godt med menighedsarbejdet i Øgade-

huset, men vi forsøger at lave arrangementer 

for de unge, og inviterer dem med til 

arrangementer i kirken. Det har desværre 

vist sig sværere at få i gang, end vi havde 

regnet med, men vi har ikke opgivet og 

arbejder videre med flere arrangementer. 

Christian Alsted: På Betaniahjemmet på 

Frederiksberg har de arbejdet med musik-

terapi for demente. Det har affødt en film 

om, hvordan sang og musik beriger livet for 

de gamle mennesker: 6 sange om dagen på 

plejehjem er sagen. Filmen kan bestilles på 

Betaniahjemmets hjemmeside, og der er 

opfordring til at man bestiller den. 

Per Hougaard: Det er relevant at kom-

mentere på arbejdet med Øgadehuset. Det er 

en stor opgave, der ikke ligger lige for. Kan 

der sættes penge af til dette arbejde? 

Ole Birch: Kunne der laves en 1-års-

arbejder-tjeneste i Øgadehuset? 

Betaniahjemmet er inspiration for andre 

plejehjem. 

Kathrine Holm: Det er svært at skabe en 

kultur i Øgadehuset, når dørene til de 

private lejligheder er lukkede, så støtter at 

der sættes penge af til at lave aktiviteter. 

Christina Hansen: Hvor mange bor der, som 

har tilknytning til Metodistkirken? 

Ove Sørensen: Der bor 70-80 mennesker 

med ca. 4-5 fra Metodistkirken og 4-5 fra 

andre kirker. 

Christina Hansen: Kan man markedsføre det 

kristne fællesskab noget mere? 

Beretningen blev modtaget. 

 

Vedtægtsændringer præsenteredes af Ove 

Sørensen. 

Vedtægtsændringer kommer frem pga. 

lovgivningsændring. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 

 

Regnskaberne fremlagdes af Ove Sørensen. 

Indtægt fra salg af Marienlunds 

hovedbygning var ikke kommet ind pr. 

31/12 2014.  

Regnskaberne blev godkendt. 

 

ÅK-C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Finn Uth fremlagde beretningen og bragte 

en hilsen fra formanden Anders Kyst. 

Beretningen blev modtaget. 
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Finn Uth oplyste, at regnskabet er revideret. 

Ole Birch: Hvordan er uddelinger reflekteret 

i beretningen? 

Finn Uth: Det er skrevet sammen under 

”uddelt til Betaniahjemmet m.fl”. 

Regnskab blev godkendt. 

 

ÅK-C3 Ældreboligerne Marielund     

Ove Sørensen fremlagde beretningen. Der 

er skrevet under på en betinget handel af 

ældreboligerne.  

Beretningen blev modtaget. 

Regnskab blev fremlagt. Der er overskud i 

år som lægges til egenkapitalen. Det op-

lystes at regnskabet er revideret. 

Regnskabet blev modtaget.  

 

AK-A4 Hilsen fra Norge 

Frøydis Grinna og Christina Thaarup bragte 

en hilsen fra Norge. 

Det er dejligt, at vi kan arbejde sammen i 

Norge og Danmark, så vi er en nordisk 

kirke. Det er rart, at vi har haft fælles 

præstesamlinger. Og den norske konference 

er glade for at have fået Christina Thaarup. 

Der opfordres til at tænke på de nye præster. 

Tillykke med de to ordinationer i år.  

Der overbringes en gave – et glasfad lavet 

af en kunstner, som er en del af 

Metodistkirken i Norge.  

Guds velsignelse over arbejdet i den Danske 

Metodistkirke. 

Jørgen Thaarup oplyste, at metodismen 

startede samtidig i Danmark og Norge. En 

del af de gamle danske præster gjorde også 

tjeneste i Norge og omvendt. Dansk-Norsk 

metodisme var én størrelse frem til 1911 

hvor Danmark blev sin egen konference. 

 

ÅK-C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Finn Uth fremlagde beretningen og bragte 

en hilsen fra formanden Anders Thorsager. 

De er taknemmelige for den støtte, der har 

været om at få nok bidragsydere i 2014. 

Beretning blev modtaget. 

 

Vedtægtsændringer for ensrette kutyme for 

valg efter henvendelse fra Landsledelsen 

blev fremlagt. Formanden vælges af års-

konferencen i stedet for af bestyrelsen.  

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 

 

Finn Uth oplyste, at regnskabet er revideret 

uden bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-C5 Forårsblomsten 

Der var ingen beretning, da virksomheden 

er ophørt, men det afsluttende regnskab blev 

fremlagt.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-C6 Willeruplund 

Thomas Risager fremlagde beretningen.  

Beretning blev modtaget. 

 

Regnskab er revideret, men revisions-

rapporten foreligger ikke endnu pga. 

revision af de seneste 5 år jf. beretningen. 

Regnskab blev modtaget og Landsledelsen 

blev bemyndiget til at godkende, når 

revisionsrapporten foreligger. 

 

ÅK-E2 Årskonferencens øvrige valg 

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed: 

Karen Ærenlund Brogaard, Hanne Urup 

Engbjerg, Ove Sørensen, Jørgen Thaarup. 

Betaniaforeningen: Ove Sørensen (Aarhus), 

Anders Kyst (Frederiksberg). 

Sandvangs Fond: Anders Kyst (indstillet af 

bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiks-

berg og godkendt af årskonferencen), Ove 

Sørensen (indstillet af Betaniaforeningen i 

Danmark og godkendt af årskonferencen), 

Finn Uth (indstillet af Metodistkirkens 

Landsledelse og godkendt af årskon-

ferencen). 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, 

Centralmissionen, formand: Anders 

Thorsager Rasmussen 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, 

Centralmissionen: Liva Christensen. 

Willeruplund, Odense (nomineret af Odense 

Menighed og valgt af årskonferencen): 
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Anders Flinck, Kamilla van Hauen, Morten 

Vestergaard-Platz. 

Marielunds ældreboliger: Bjarne Tønnesen 

(valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt af årskonferencen), Anders 

Strand (valgt af Vejle Menighed og 

godkendt af årskonferencen), Ove Sørensen 

(valgt af Betaniaforeningen i Danmark og 

godkendt af årskonferencen). 

Suppleanter: vakant. 

 

ÅK-B7 Metodisthistorisk selskab, lands-

arkiv og bibliotek   

Ole Birch fremlagde beretningen. Tak til de 

personer som arbejder med Landsarkivet og 

Biblioteket. 

Anders Strand: Tak for det arbejde, der 

udføres. Dejligt at det kommer ud på 

Facebook. 

Beretningen blev modtaget. 

 

ÅK-B8 Metodistkirkens repræsentation i 

Økumenisk Udvalg 

Jørgen Thaarup: Det økumeniske område er 

uhyre spændende, og vi benytter os alt for 

lidt af det.   

Der arbejdes på en formulering af hvad en 

kristen kirke er. Det forventes at denne skal 

deles rundt til alle danske husstande. 

Beretninger blev modtaget. 

 

ÅK-B9 Centralkonferencens Råd og 

Biskopkomite 

Rebekka Steinvig og Ole Birch fremlagde 

beretningen. Der har været samtale om, at 

alle lande skal betale det samme. De 

europæiske lande har givet udtryk for at de 

vil betale efter den gamle form, hvor de 

”rige” lande betaler mere end de ”fattige”.  

Der ses frem til menighedsudviklings-

konferencen i Tallinn i september 2015.  

Jørgen Thaarup: Landsledelsen vil arbejde 

videre med Global Apportionments (forde-

lingen af betalingen). 

Ole Birch: Afsnittet ”Election of delegates” 

indeholder nogle store emner som kommer 

på Centralkonferencen i 2016. Det vil være 

godt med lidt tid til at tale om disse emner 

til næste Landsmøde. 

Rapporten blev modtaget. 

 

Regnskab fremlagdes af Lilli Uth. Kurs-

udsving kan mærkes på regnskabet. Pga. 

kursudsving på den Norske krone, er der et 

lille underskud i år. 

Regnskaberne blev modtaget. 

 

ÅK-D Forslag til årskonferencen  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Sessionen afsluttedes med bøn. 

 

Session lørdag den 16. maj 2015 kl. 9.00-12.00 

ÅK-B5 Metodistkirkens Børne- og Ung-

domsforbund 

Behandling af MBUF skete ved deltagelse i 

MBUF’s delegeretmøde.  

Se referat fra dette. 

 

Session lørdag den 16. maj 2015 kl. 13.15-14.15. 

 
ÅK-B5 Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

MBUF’s delegeretmøde fortsatte. 
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Session lørdag den 16. maj 2015 kl. 15.30-18.00 

 

ÅK-G. Højtidssession 

Højtidssessionen indledtes med sangen 

”Inden jeg har søgt dig, har du fundet mit 

hjerte”. 

Biskop Christian Alsted pointerede, at når vi 

gennemgår spørgsmålene til den historiske 

prøve er de stillet til hele kirken, ligesom 

John Wesley stillede dem til nye præ-

dikanter da Metodistkirken startede.  

Biskop Christian Alsted ledte os igennem 

spørgsmålene. Det er store spørgsmål, der 

bliver stillet og for de præster, der allerede 

er ordineret, vil det give tilbageblik til deres 

egen ordination.  

 

Louise Aaen og Christina Kjær Preisler kom 

frem og svarede på spørgsmålene til den 

historiske prøve. Herefter blev der bedt for 

Louise Aaen og Christina Kjær Preisler. 

  

For en del år siden valgte Benedicte 

Marqversen Owens, at hun ikke ville være 

aktiv præst i kirken og overgik til at være 

lokaliseret præst. Nu har Benedicte 

Marqversen Owens igen ønske om at blive 

en aktiv præst i Årskonferencen, og Rådet 

for Ordineret Tjeneste støtter dette ønske. 

 

Benedicte Marqversen Owens kom frem. 

Benedikte Marqversen Owens har en særlig 

formidlingsevne især overfor unge. Hendes 

direkte måde at tale på, er kendetegnende 

for hendes forkyndelse. Det er der mange, 

der sætter stor pris på. Årskonferencen tog 

imod Benedicte Marqversen Owens’ 

tjeneste i Metodistkirken. Der blev bedt for 

Benedicte Marqversen Owens og hendes 

kald. Benedicte Marqversen Owens modtog 

sine gamle ordinationsbeviser samt et nyt, 

der fortæller at hun er trådt ind i sin tjeneste 

igen. Forstander Ole Dommer bragte en tak 

fra Idrætsefterskolen Lægården.  

 

Der var en mindestund for Lars Collin.  

 

Højtidssessionen afsluttedes med sangen: 

”Led mig Gud”. 

 

ÅK-E2 Årskonferencens øvrige valg 

Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens 

Landsarkiv og Bibliotek: Helene Busted 

Mølgaard. 

Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens 

Landsarkiv og Bibliotek, suppleant: Birthe 

Tang. 

Evangelisk Alliance: Mark Lewis. 

Dansk Missionsråd: Mark Lewis. 

 

ÅK-F1 Årskonferencens forslagskomite 

Kathrine Holm (4 år), Dean Andersen (1 år).  

 

ÅK-G1 orientering fra Præstesessionen 

Finn Uth oplæste referatet fra præste-

sessionen. 

 

Christian Alsted orienterede om, hvad 

”Connectional Table” er. Det er at sam-

menligne med Landsledelsen i den Danske 

årskonference, men for Metodistkirken på 

verdensplan. 

Connectional Table samler ledere fra de for-

skellige boards/foreninger i Metodistkirken 

og hjælper dem med at arbejde sammen. 

 

ÅK-G2 Præsentationer og tak 

Hanne Urup Engbjerg: Tak til Christian 

Alsted for at lede os igennem forhand-

lingerne. Tak for at du har givet de unge 

deres plads. 

Christian Alsted: Tak til deltagerne for at 

være med til at skabe en god Årskonference 

og for det store arbejde, der bliver gjort 

derhjemme i menighederne. 

 

ÅK-G4 Hvor skal næste konference 

holdes? 

Der var ingen invitationen. Landsledelsen 

finder sammen med MBUF-styrelsen ud af 

dette. Datoen for næste Landsmøde er den 

21. – 24. april 2016. 
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ÅK-G5 Eventuelt 

Jørgen Thaarup: Der arbejdes på en ny 

Israels-rejse, som vil finde sted i uge 8 i 

2016. Der er udrejse fra Aalborg og 

Kastrup. Der er plads til 55 personer på 

turen. Det er Charlotte og Jørgen Thaarup 

der leder gruppen. 

Ebba Flinck: Anbefaler turen meget. Der 

var fællesskab og venskab på den forrige 

tur. 

Christian Alsted: En rejse i Israel er noget 

ganske særligt. Det lukker op for de 

bibelske tekster på en helt anden måde, både 

under rejsen og bagefter. Det bliver især 

noget særligt, når det er folk, der kender 

bibelen, som leder rejsen. 

Jørgen Thaarup: Der laves et 

smågruppemateriale til de folk som melder 

sig til. 

Carsten Bjerno: Kan ikke tage til Israel med 

den bosættelsespolitik de har. Er der gjort 

nogle tanker om det? 

Maria Thaarup: Inden jeg skulle afsted 

første gang, havde jeg det på samme måde 

som Carsten Bjerno. Men da jeg kom afsted 

mødte vi forskellige organisationer dernede, 

bl.a. soldater, der var gået ud af den 

israelske hær. Der er mange nuancer i 

konflikten i Israel, og derfor er det vigtigt at 

tage ud og se, hvad der virkelig foregår 

dernede. 

Jørgen Thaarup: Før jul gik jeg og min kone 

Charlotte Thaarup fra Nazareth til 

Bethlehem. Der oplevede jeg en meget stor 

taknemmelighed over, at folk kommer på 

besøg. De lokale vil gerne have, at vi ikke 

glemmer dem.  

Ole Dommer: Vil gerne rejse med Jørgen 

Thaarup. Læg mærke til den iver, som 

Maria Thaarup viste omkring rejsen.  

 

Jette Flinck: I går blev der opfordret til at 

støtte skolebørn og på bordene ligger der nu 

sedler, hvor man kan skrive, hvor mange 

børn man vil støtte. De kan afleveres til 

Jette Flinck, Béatrice Wittlinger eller 

Jeanette Holm. Som det ser ud nu kan vi 

støtte mere end 60 børn. 

 

Christian Alsted: Der er Live-stream fra 

gudstjenesten i morgen. Der ligger link på 

Facebook og hjemmesiden, som man gerne 

må sprede. 

 

Førsteholdet:  

Line Brendes: Der er lavet plakater, som har 

hængt ved spisesalen. Vi har talt om, hvad 

vi kan bruge Go, Pray og Serve til, og vi vil 

gerne høre jeres tanker om Go Pray Serve. 

Inge-Lise Beck Kofoed: Forfriskende med 

nogle gode udtryk. 

Christian Alsted: Friske provokerende 

tanker 

Duncan Thompson: Især iPray hang fast. 

Helene Flinck Hansen: Synes bedst om ”vi 

griber mikrofonen, don’t judge”, fordi vi er 

gode til at dømme folk på, hvor gode de er 

til at udtrykke sig, og det gælder bare om at 

sige, hvad man har på hjertet. 

Victor Marqversen: Det har været godt, at 

lave noget andet end kun forhandlinger. Det 

blev for meget kun at sidde. 

Frederik Marqversen: Det har betydet 

meget, at vi har kunne sige noget, men at vi 

også har haft et godt fællesskab og venskab 

udenfor forhandlingerne.  

Emilie Holm: Tak for at Førsteholdet kan 

være på Landsmødet på deres præmisser. 

 

 

 
 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 Book of Discipline 2012 og The Book of Discipline 2012 Supplement for the 

Northern Europe and Eurasia Central Conference. 

 

 

Del I: Organisation og almindelige forretninger 
 

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

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

 b) statistisk sekretær? Bjørn Thomsen. 

c) kasserer? Keld Munk. 

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

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

 

3. Garantiforsikring og revision. 

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

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

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

 

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

 

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

 

6. Hvordan lyder den statistiske sekretærs indberetning? Se side 150. 

 

7. Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 47. 

 

8. Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 42. 

 

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

forslag side 46. 

 

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

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

anden tjeneste i kirken. 
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11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§614.d)? Se 

Landsledelsens forslag side 46. 

 

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

a) kirkens globale program? Se regnskab for Metodistkirkens Verdensmission (side 55) 

og Hovedkassen (side 47). 

b) præsteuddannelsen? Kollekter og gaver. 

d) Africa University? Intet. 

 f) biskopskassen?  Iligning. 

 g) hovedkassen? Iligning, bevillinger, kollekter. 

 

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

a) for årskonferencen? Se side 5. 

b) for distrikterne? Vælges ikke. 
 

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

 
 

 

Del II: Ordinerede præster og lokalpræster 

Anførsel af et (v) efter et spørgsmål i denne Del II betyder, at afgørelsen eller valget skal opnå 

et flertal af stemmerne i den præstelige session på årskonferencen. Hvis der behøves mere end 

et simpelt flertal anføres (v 2/3) eller (v 3/4), som betyder, at det er nødvendigt med henholdsvis 

to tredjedele eller tre fjerdedele af stemmerne.  

Personernes ansættelsesform anføres i Del II: FD (Fulltime Deacon) , FE (Fulltime Elder), PD 

(Parttime Deacon), PE (Parttime Elder), og AM (Associate Minister), når det er nødvendigt. 
  

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

af tjenesten (§§604.4, 605.7)? Ja. 
  

18. Hvem er  

 a) konferencens undersøgelsesudvalg (§2703.2) (v)? Se udvalg nr. 15 (side 14). 

 b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§636) (v)? Se udvalg nr. 15  (side 

14). 
 

19.  Hvem er de godkendte kandidater  

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

fuldmagt siden sidste årskonference session (Fortegnelsen skal omfatte samtlige 

kandidater, som er blevet godkendte incl. de, der er nævnt under spørgsmål 20 og 21). 

  Maria Thaarup.    
 

29. Hvem fortsætter som prøvemedlem og hvilket år blev de optaget som prøvemedlem 

(¶326)? 

 b) Med henblik på ordination som ældste (PE) (¶326.2)? Mai-Brit Tvilling (2010). 
 

31. Hvem er valgt til medlemmer i fuld forening?: 

 b) Ældste (v 2/3)?: Christina Kjær Preisler og Louise Aaen. 
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33. Hvem er ved afstemning godkendt til ordination som ældste?  

 a) efter prøvemedlemskab under 1996-kirkeordningens bestemmelser (§335)? (v 2/3)?: 

Christina Kjær Preisler og Louise Aaen. 

 

35. Hvem er genindtrådt? (¶¶364–366 [v], ¶367 [v 2/3]): 

 b) Som medlem i fuld forening?: Benedicte Marqversen Owens. 

 

48 Hvem er døde? 

 c) hvilke medlemmer i fuld forening er døde i årets løb? Lars Collin (født d. 4. december 

1924  -  død d. 16. december. 2014). 

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

rækkefølge med fulde navn – første-, mellem- og efternavn. Hvis pensioneringen er sket 

mellem konferencesessionerne (§358, 2 d) angives datoen for pensioneringen) (Vedr. 

§358,1 er det ikke nødvendigt med afstemning. Vedr. §358,2:  v. Vedr. §358,3: v 2/3) 

 - Ældste 

 b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (29), Poul Rasmussen 1993 (23), Tord Ireblad 

2005 (11), Knut Bjarne Jørgensen 2006 (10), Ulf Rosenqvist 2004 (9). 
 

55.  Hvilke prøvemedlemmer er pensionerede(§358): (Under §358,1 er der ingen afstemning, 

under §358,2 V, og under §352,3, V2/3) 

 b)  Tidligere år? Ejler Busch Andersen 2014 (2).  
 

56.  Hvilke lokalpastorer er pensionerede (§320.5):  

 b)  Tidligere år? Joshua Kyeremeh 2014 (2).  
 

57. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 (Tallet i parenteserne efter hver kategori angiver spørgsmål nummeret i denne 

årsberetning hvorfra præsterne i denne bestemte kategori er angivet. Antallet angivet 

nedenfor skal stemme overens med antallet som er angivet i det korresponderende 

spørgsmål) 

a) Hvad er antallet af ordinerede præster 

  Ældste i fuld forening: 20. 

  Medlemmer (på prøve og i fuld forening): 22 

  Ordinerede: 21. 

  Det totale antal præster: 23 (21 ordinerede, 1 indviede og på prøve og 1 lokalpastor) 

d) Valgt som ældste i fuld foreningen (31b): 2  (Christina Kjær Preisler, Louise Aaen) 

e) Genindtrådt? (34, 35a, b): 1 (Benedicte Marqversen Owens) 

o) Døde? (48a, b, c, d): 1 (Lars Collin) 

 

58. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 10. 

 b) menigheder? 11 (incl. Den International Menighed København). 
 

 

Del V: Udnævnelser og afsluttende forretninger 
 

76.  Hvem er bevilget tjeneste på mindre end fuld tid? 
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 a)  Hvilke associerede, ældste og prøvemedlemmer (1992) er godkendte til udnævnelse 

til en tjeneste som er mindre end fuld tid? Hvilket antal år er der bevilget til hver enkelt og 

hvor stor en del af fuldtidstjenesten drejer det sig om §§338.2, 342.2, 1506.4b)? Claus 

Kofoed Nielsen, ulønnet præst (11), Christina Kjær Preisler (70%) (4), Anne Thompson, 

ulønnet præst (3), Mai-Britt Tvilling ( 40%) (6). 

 

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 udnævnelseslisten side 41. 
 

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 (20): 

Centralmissionen. 

 c)  Anden tjeneste ifg.  §344.1d) (v 2/3)? Charlotte Thaarup (3), Equmeniakyrkan, 

Sverige.  
 

84.  Hvilke andre personlige bemærkninger skal anføres (herunder områder vedr. pension 

(§1506,6)  korrektioner til tidligere sager som er rapporteret i Årsberetningen 

("Business of the Annual Conference"). 

 -. 

 

85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Ikke fastlagt. 
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Pastorale udnævnelser 
2015/2016 

 
Distriktsforstandere Keld Munk (7), Jørgen Thaarup (3) 

 

Odense1 Thomas Risager (16) 

København1 Ole Birch (10) 

  Jørgen Thaarup (3) 

  Claus Kofoed Nielsen (11) – ulønnet præst 

København, International1 Joshua Kyeremeh  – lokalpastor emeritus 

  (tilsynsførende ældste: Ole Birch) 

Solrød1  Mai-Brit Tvilling (6) –  lokalpastor 

  (tilsynsførende ældste: Ole Birch) 

Rønne2  Dean Andersen (7) 

Strandby1 Mark Lewis (3) 

  Louise Aaen (6) 

Frederikshavn2 Keld Munk (9) 

Holstebro2 Ove Sørensen (14) 

Aarhus2  Ove Sørensen (26) 

  Christina Kjær Preisler (4)  

Vejle2  Duncan Thompson (9) 

  Anne Thompson (10) – ulønnet præst 

Esbjerg2 Christina Kjær Preisler (4)  

 

 

SÆRLIGE UDNÆVNELSER: 

 

Finn Uth (20) Leder af og præst ved Metodistkirkens Social Arbejde 

Ejler Busch Andersen Betaniahjemmet, Frederiksberg – pastor emeritus 

Mai-Brit Tvilling (2) Evangelisationssekretær 

Mark Lewis (1) Missionssekretær 

Benedicte Marqversen Owens (1) Præst på Idrætsefterskolen Lægården 

Charlotte Thaarup (3) Equmeniakyrkan i Sverige, Kirkeleder for Region Syd 

 

Distrikter: 
1 Distrikt 1: Keld Munk  
2 Distrikt 2: Jørgen Thaarup
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

 

Velkomst 

Vi byder kirkens biskop, gæster, MBUF’ere, 

medlemmer & venner velkommen til Meto-

distkirkens Landsmøde 2015 på en af kir-

kens selvejende institutioner; Idrætsefter-

skolen Lægården i Holstebro. En særlig vel-

komst til Uwe Lembcke, Flensburg, repræ-

sentant fra den nordtyske konference og til 

præsterne Frøydis Grinna og Christina 

Thaarup, præster i Metodistkirken i Norge.  

Under temaet GPS samles vi som årskon-

ference og delegeretmøde for at søge Guds 

vejledning og retning for os som kirke. Vi 

samles til nogle meget vigtige dage, hvor vi 

både skal se tilbage og fremad. Vi skal 

bevæge os og bevæges, bede, tjene, synge, 

lytte til Gud og hinanden, inspirere og 

inspireres, træffe vigtige beslutninger, 

drikke kaffe sammen og meget mere.   

Go – af sted  

Pray - i bøn  

Serve – i tjeneste 

GPS handler om at finde vej. En GPS er et 

redskab til at finde den rette vej. Som kirke 

og MBUF har vi brug for at finde vejen 

fremad, og på den vej Go/Afsted bevæge os 

fremad i Pray/bøn og Serve/tjeneste.  

Det er med den holdning, vi tager fat på 

Landsmødet under temaet ”GoPrayServe”. 

 

Visionsproces for Metodistkirken i 

Danmark   

Hvad har et kirkesamfund med 2000 

medlemmer, som ingen kender, at bidrage 

med i et land med 5,5 mio. indbyggere og en 

majoritetskirke, som alle kender?  

For tusindvis af mennesker i Danmark har 

Metodistkirken gjort en forskel. Nogle har 

fundet venner for livet her i ungdoms-

arbejdet eller som spejdere, nogle fik troen 

på Gud ind i livet i søndagsskolen, nogle 

fandt troen på Jesus ved at synge gospel, for 

nogle er Metodistkirken deres væsentligste 

netværk og fællesskab, nogle har gennem 

spejderne fået sunde værdier og leder-

færdigheder som præger deres arbejdsliv. 

Hver eneste uge bliver der på et væld af 

forskellige måder skabt nye forbindelser 

mellem mennesker og Gud, og mellem 

mennesker og mennesker. Vi er en lille 

kirke med stor betydning, fordi vi forholder 

os til hele livet. 

Metodister værdsætter fornuften og mo-

derne videnskab, og ser på Bibelen som en 

guide og rettesnor for tro og liv. Vi ved, at 

alt i verden ikke er sort eller hvidt, derfor er 

vi villige til at stille spørgsmål og kæmpe 

med de vanskelige emner, og vi gør det med 

indlevelse, respekt og forståelse. Metodister 

har altid lagt vægt på en personlig tro, som 

kommer til udtryk i et konkret engagement i 

og for verden omkring os, hvor vores fokus 

er på medmenneskelighed og socialt ansvar. 

Vi værdsætter relevant og god forkyndelse, 

levende gudstjenester og har smågrupper, 

hvor mennesker kan støtte hinanden og 

udvikles i deres tro. 

Jo mere vi tænkte over, hvad vi tror, vi er 

kaldet til at være, jo tydeligere blev et enkelt 

udtryk for en vision: Vi vil være kirke med 

hjerte, hoved og hænder.  

Lige så tydeligt for os blev det, da vi skulle 

beskrive vores opgave som ledelse for 

Metodistkirken i Danmark. Vores opgave er 

at hjælpe og udruste menighederne til at 

gøre mennesker til Jesu Kristi disciple 

En helhedsforståelse 

Kirke med hjerte, hoved og hænder 

udtrykker en helhedsforståelse af den 

kristne tro som omfatter alle livets aspekter.  

Når vi udtrykker værdier for hele kirken gør 

vi det i samme helhedsforståelse, når vi taler 

om 3 grundlæggende relationer: Vi ønsker 

det bærende i kirken skal være relationen til 
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Gud. Vi ønsker at være kirke for og med 

alle. Vi ønsker i alt vi gør at formidle troen 

på Jesus Kristus til mennesker omkring os.  

Vi sætter mål 

Vi ønsker at sætte mål i 4 fokusområder, 

som er fælles for Metodistkirken i verden.   

1. Etablere nye trosfællesskaber og 

    revitalisere eksisterede menigheder.  

2. Udvikle kristne ledere.  

3. Være i tjeneste med fattige.  

4. Øge global sundhed. 

Foreløbig har vi kun forslag til mål for de to 

første fokusområder, vi håber dette lands-

møde kan identificere 2-3 mål på hvert 

fokusområde. 

En proces er i gang 

Ved dette landsmøde præsenterer vi en 

visions- og strategiplan som er ”på vej”. 

Processen er i gang, og vi er spændte på at 

høre indspil, ideer, kritik, forslag og meget 

mere. Intet er færdigt – derfor kan alle være 

med til at påvirke processen. 

Det er vores håb, at menigheder, MBUF, 

ledere og medarbejdere kan komme til at 

identificere sig med og rummes i disse 

overordnede rammer, samtidig med at 

menighederne og MBUF naturligvis selv 

skal identificere egne mål for deres arbejde. 

 

Nye trosfællesskaber og menigheds-

plantninger. 

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og 

folkeskaren trængtes om ham for at høre 

Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved 

søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved 

at skylle garnene. Så gik han op i en af 

bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham 

lægge lidt fra land. Så satte han sig og 

underviste skarerne fra båden. Da han holdt 

op med at tale, sagde han til Simon: »Læg 

ud på dybet, og kast jeres garn ud til 

fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi 

har slidt hele natten og ingenting fået; men 

på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det 

gjorde de, og de fangede en stor mængde 

fisk, så deres garn var ved at sprænges. De 

gjorde tegn til deres kammerater i den anden 

båd, at de skulle komme dem til hjælp, og 

de kom og fyldte begge både, så de var lige 

ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt 

han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra 

mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«  For 

han og alle de, som var med ham, var grebet 

af rædsel på grund af den fangst, de havde 

fået – ligeså,  Jakob og Johannes, Zebedæus' 

sønner, som fiskede sammen med Simon. 

Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra 

nu af skal du fange mennesker.« Og de 

lagde bådene til land og forlod alt og fulgte 

ham. Lukas evangeliet kapitel 5, 1-11. 

Beretningen om Peters fiskefangst er praksis 

af GO – PRAY – SERVE. Uanset 

omkostningerne er Peter, Jacob og Johannes 

parat til at følge Jesus. De oplever Ham 

troværdig, og måske er det også længslen 

efter at se samt opleve mere af Gud i livet 

og i verden, der får dem til at tage valget: På 

dit ord, Jesus, går vi hvorhen du sender os. 

Opstart af nye trosfællesskaber samt 

menighedsplantning kan opleves som at 

”kaste sine garn ud på det dybe vand”. Det 

er som at forlade den trygge komfortzone. 

Opstart af nye trosfællesskaber og 

menighedsplanting er at gå fra fiskeri i 

akvariet til at ”lægge ud på dybet og kaste 

garn ud til fangst”. Jesu Kristi vision er 

verdensomspændende, og når vi følger 

Ham, sendes vi ud på de dybe vande for at 

tjene, hvor der er nød, lidelse og længsel 

efter Guds nåde og kærlighed. Peter og de 

andre var professionelle fiskere. De levede 

af at fiske, så hvorfor overhovedet lytte til 

Jesus, som ikke havde samme indsigt i 

fiskeri? De gjorde det, fordi Jesus bad dem 

gøre det. Opstart af nye trosfællesskaber 

samt menighedsplantning er et fokusområde 

for Metodistkirken i Danmark, da det er 

veje, hvormed vi kan være kirke for 

mennesker, som ikke er del af et 

kirkefællesskab. Det er GO – PRAY – 

SERVE. 

Ovennævnte beskriver hvorfor, hvilket 

bringer andre spørgsmål som hvordan, hvor 

og hvornår på banen. Vi kan ikke fremmane 
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nye trosfællesskaber i Metodistkirken i DK, 

men vi kan arbejde for gode rammer og 

frugtbare miljøer, hvormed nye trosfæl-

lesskaber og menighedsplantninger kan 

skyde op.   

Vi har tre fokusområder, vi bevæger os 

indenfor. 

Kulturel relevans 

Hvordan kan nye trosfællesskaber være 

kulturelt relevante uden at smide ”barnet ud 

med badevandet”? De fremtidige 

trosfællesskaber og menighedsplantninger 

vil meget vel være anderledes i stil og 

udtryk, end vi er vante til. For eksempel kan 

et nyt trosfællesskab opstå ud fra et ønske 

om at være i tjeneste for et lokalområdes 

behov.  

Myndiggørelse 

Metodistkirken er en lægmandskirke i sin 

oprindelse. Fremtidige nye trosfællesskaber 

og menighedsplantninger vil højst sand-

synligt blive startet af lægfolk. Vi ønsker at 

opmuntre og inspirere Metodistkirkens folk 

til at tage skridt til nye trosfællesskaber.   

Metodistisk særtegn   

Det er spændende at se, hvordan et 

metodistisk DNA kommer til udtryk i 

miljøer af nye mennesker i vore kirker. Det 

metodistiske særegne er særligt befordrende 

i menneskers trosrejse og dermed også 

frugtbart for nye trosfællesskaber.  

 

Lederudvikling 

Landsledelsen beskrev i beretningen til 

sidste års Landsmøde sin ambition om at 

bevilge økonomisk støtte til uddannelse, 

udvikling og menighedsplantning. 

Udnævnelsen af Jørgen Thaarup på halvtid 

til udvikling af uddannelse i kirken, med 

særlig henblik på lægprædikantkurser, er en 

naturlig følge heraf.  

Der er i kirken behov for flere og ikke 

mindst flere unge, som ledere lokalt og på 

landsplan både nu og i fremtiden. Vi glæder 

os over, at nogle menigheder meget bevidst 

investerer i uddannelse og træning af unge 

til at lede, til at forkynde og til at vise 

omsorg. De unge ledere har allerede vist 

resultater, idet flere ungdomslejre melder 

om voksende tilslutning fra teenagere og 

unge. Og initiativ- & planlægningsgruppen 

til dette Landsmøde har vist, at en ny 

generation er parat til at tage ansvar i kir-

ken.  

Præsterne er bevilget tilskud til efterud-

dannelse i metodistisk teologi i forbindelse 

med de norske præsters vintermøde januar 

2015.  

Landsledelsen har i lighed med tidligere år 

bevilget tilskud til alle nuværende og kom-

mende ledere i menighederne, som deltager 

i menighedsudviklingsskolen med temaet 

”Called2serve” i Tallinn 24.-27. september 

2015.   

Duncan Thompson afsluttede i 2014, som 

den første, kurset for unge ledere (præster 

og centrale lægfolk) i menighederne på 

Arrow lederskab. Ole Birch er bevilget 

økonomisk støtte til diplomuddannelse i 

Diakoni & Ledelse på Dianalund. Og Anne 

Thompson til diplomuddannelse i 

“Children, Mission and Ministry” på Cliff 

College i England. 

 

Samarbejde og samhørighed.  

I naturlig forlængelse af landsledelsens ar-

bejde med visionsprocessen har lands-

ledelsen valgt at sætte fokus på at få et både 

bredere og tættere samarbejde med kirkens 

råd, grupper og selvejende institutioner for 

at styrke vores samhørighed. Vi har derfor 

indledt en dialog med de enkelte bestyrelser 

for at udbygge samarbejdet og kommunika-

tionen mellem os. Vi håber, at vores initiativ 

vil blive modtaget åbent, og at denne proces 

vil blive til gavn og glæde for hele kirken. 

 

Musikledsagelse til gudstjenester 

Landsledelsen har i året løb påbegyndt et 

projekt med indspilning af musik til støtte 

for afsyngelse af salmer og sange i de lokale 

kirker. Projektet går ud på, at melodierne til 



 
 45    

salmebogens sange indspilles på lydfiler, 

som kan bruges på afspillere i menigheder, 

hvor der ikke er organist eller anden 

musikledsagelse til fællessangen. Foreløbig 

er adventstidens og julens salmer og sange 

indspillet. Resten af salmebogen er på vej. 

Vi håber at dette redskab må blive til gavn 

og glæde i de lokale kirker. 

 

Bøger og blade 

Som omtalt på Landsmødet 2014 har vi 

stoppet vores bogsalg, og der var sidste år 

ophørsudsalg ved Landsmødet og 

Sommerhøjskolen. Tilbage har vi Metodist-

kirkens egne udgivelser, der kan rekvireres 

ved at kontakte Landsledelsen. 

Det var planen, at administrationen af kir-

kens blad "Himmel & Jord" i løbet af 2014 

skulle flyttes til MBUF's sekretariat, men 

grundet udfordringer med MBUF's med-

lemsregister er dette blevet udskudt. Alf 

Hansen har derfor tilbudt at fortsætte med at 

håndtere administrationen af "Himmel & 

Jord" til udgangen af 2015, hvilket vi med 

tak har taget imod. 

 

Økonomien 

2014 var det første hele år, hvor 

menighederne har betalt halvdelen af 

præsternes pensionsbidrag og stigningen i 

kontingentet til Hovedkassen. Resultatet for 

2014 er blevet et væsentligt mindre under-

skud set i forhold til de senere år. 

Landsledelsen lægger ikke op til yderligere 

ændringer i det kommende år. Menig-

hederne opfordres til, at formå alle døbte og 

bekendende til at blive aktivt betalende 

medlemmer og at øge deres samlede 

medlemsbidrag. Vitale og voksende menig-

heder hænger sammen med en sund øko-

nomi.  

Regnskabet 2014 er revideret af Mer 

Revision. 

  

I forsoningens tjeneste 

Konflikter og terror mellem mennesker af 

forskellig etnisk, religiøs og national 

oprindelse florerer i verden omkring os og i 

Danmark. Kampene i Afghanistan og i 

Mellemøsten, hvor danske soldater er ud-

stationeret, har en parallelitet i Danmark i 

form af de sammenstød og modsætninger, 

som opstår mellem mennesker med mod-

satte sympatier. Danmark er blevet et sted 

for vold, terrorhandlinger og frygt, som ikke 

alene kan forstås ud fra vores egne forhold i 

landet. Danmark er en del af verden, og 

verdens konflikter, krige og flygtninge-

strømme sætter tydelige spor, også her i vort 

eget land. Vi vil ikke passivt se til den 

voksende konfrontation, racisme og frem-

medhad, men sammen med andre af 

forskellig observans arbejde for at skabe 

forståelse, respekt og forsoning mellem 

mennesker af forskellig etnicitet, natio-

nalitet og religion. Metodistkirken sendte 

hilsen til Mosaisk Trossamfund i for-

bindelse med skuddramaet ved Synagogen i 

København og var med i demonstrationen 

for fred. Vi deltager i Kristen Muslimsk 

Samtaleforum, hvor kristne præster og mus-

limske imamer mødes i konstruktiv dialog. 

Vi har gennem de metodiske menigheder i 

Ukraine kontakt med den borgerkrig, som 

har skabt en ny øst – vest spænding i hele 

Europa, og Metodistkirken i Danmark har 

støttet bespisningsprogram blandt fattige i 

Ukraine. I det hele taget ser vi det som vores 

ansvar at stå i forsoningens tjeneste, midt i 

et desværre voksende behov.  

Økumeniske relationer  

Der har gennem 2014 været afholdt en 

række bilaterale teologiske samtaler med 

repræsentanter for Folkekirken. Gruppen 

der har repræsenteret Metodistkirken består 

af biskop Christian Alsted, Jørgen Thaarup, 

Ole Birch og Ove Sørensen. Emnerne der 

har været debatteret er bl.a. retfærdig-

gørelse, dåb og medlemskab, nadver, 

embedssyn og kirkesyn. Samtalerne 

fortsætter i 2015, og det er planen, at disse 

samtaler skal munde ud i, at der udarbejdes 

en aftaletekst, som bekræfter de to kirkers 
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kirkefællesskab med gensidig anerkendelse 

af embeder og sakramenter. 

                                                                       

Personalia 

Pastor Lars Collin, der i 2012 fik overført sit 

medlemskab til den danske Årskonference, 

døde 16. december 2014 i Västerås, i en 

alder af 90 år. Han blev begravet fra 

Västerås Domkirke den 7. januar 2015. 

  

  

Kabinettet og Landsledelsen     

 

Forslag 

Forslag vedr. økonomien 

1. Ansatte præsters løn forhøjes med 1,5 

% fra 1. januar 2016 til kr. 23.600,- pr. 

måned. Følgende takster følger 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 præstebolig). 

Heraf betaler Hovedkassen 7 %, 

menigheden 7 % og præsten 2 %. 

c. Ansatte præster har fri embeds-

bolig. Følger ”Skats taksering”. 

d. Der ydes godtgørelse, hvis den 

årlige udgift til skat af boligens 

værdi og til opvarmning af bolig 

overstiger en månedsløn. 

e. Funktionstillæg for distrikts-

forstandere udgør 17,25 % af 

kontantlønnen. 

 

2. Kontingent til Landskirken for 2016 

fastsættes uændret til kr. 300,- pr. 

bekendende medlem og kr. 150,- for 

døbte medlemmer over 18 år. Betales 

af den enkelte menighed til 

Hovedkassen. 

 

3. Fælles kollekter for Metodistkirken i 

Danmark: 

a. En søndag i november 2015 til 

uddannelse af præster 

b. En søndag i februar 2016 til 

baltiske præsters lønforhold 
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)  Resultat 

2013 

Budget 

2014 

Resultat 

2014 

Budget 

2015 

Plan 

2016 

Indtægter           

Årskonferencens offergave 119 120 121 120 120 

Kollektdag, præsteuddannelse 13 15 14 15 15 

Julegaven 23 20 30 20 15 

Baltisk Præsteløn (Missionsråd) 0 0 17 20 20 

Kontingent menigheder 336 427 415 415 420 

Lotto og Momskompensation 151 120 365 250 250 

Indtægter i alt 642 702 963 840 840 

      

Udgifter           

Menigheder, bidrag/tilskud 687 614 614 670 700 

Pensionspræmie 726 226 211 225 240 

Biskopskontor 109 115 95 100 100 

Distriktsforstandertjeneste 146 160 162 165 170 

Centralkonferencens Råd 33 35 28 30 30 

Baltisk løntilskud 0 0 20 20 20 

Evangelisation 161 50 8 175 50 

Uddannelse/kurser 71 75 32 75 75 

Udvalgsmøder og rejser 95 100 75 80 120 

Tele, adm., Himmel&Jord, Årbog 116 110 101 100 100 

Regnskabsmæssig assistance 75 75 68 70 75 

Flytteomkostninger 66 50 0 50 50 

Kontingenter 51 50 51 50 50 

IT udstyr 45 30 50 30 30 

Lotto og momstilskud menigheder 149 120 350 240 240 

Udgifter i alt 2.530 1.810 1.813 2.080 2.050 

           

Resultat før renter -1.888 -1.108 -850 -1.240 -1.210 

Renteindtægter 207 250 172 200 200 

Regulering værdipapirer -151 0 311 0 0 

Underskud -1.832 -858 -367 -1.040 -1.010 
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  2013 2014 

Aktiver    

IT-udstyr  10 0 

Værdipapirer  3.265 6.700 

Forvaltningsinstituttet  103 102 

Udlånt til Strandby / værdipapirer  3.164 0 

Tilgodehavender  332 152 

Likvide beholdninger  3.455 2.863 

Aktiver i alt  10.328 9.817 

 

  

 Passiver   

 Egenkapital  995 8.809 

Överås (salg-andelskapital-FF.Åk)  2.897 0 

Arv  50 0 

Værdipapirer overført fra Løkken  176 0 

Familieydelse  -36 -36 

Kirkebygningskonto   6.093 1.000 

Sommerhøjskole  47 31 

Skyldige omkostninger  106 13 

Passiver i alt  10.328 9.817 
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Kurér-Forlagets regnskab 2014 

Salg af bøger         

Indtægter     

Varesalg       11.781,74 

          

Udgifter         

Varelager 1/1   -37.936,50       

Salmebog 1/1   -152.010,08       

Varelager 31/12   14.365,00       

Salmebog 31/12   148.320,00       

Varelagerforskydning        -27.261,58   

Nedskrivning af bøger   0,00  

Varekøb       -1.565,41   

Tilskud Tekst/Noder       6.174,40     

Vareforbrug         -22.652,59 

Bruttoavance bøger         -10.870,85 

Porto, fragt, indpakning       -53,00 

Resultat       -10.923,85 

     

Himmel & Jord         

Indtægter         

Abonnementer     49.208,00   

Tilskud fra MBUF/Mission     128.505,55 177.713,55 

            

Udgifter         

Trykning, Himmel & Jord     -66.891,00   

Lay-Out     -37.500,00   

Forsendelse, Himmel & Jord     -79.475,15   

Redaktionsomkostninger     0,00 -183.866,15 

Resultat       -6.152,60 

          

Administration         

Udgifter           

Kontoromk. Gebyrer     -4.205,43   

Forsikring   0,00  

Afskrivning PC (administration)     -0,00 -4.205,43 

Resultat       -4.205,43 

          

Resultat (Underskud)       -21.281,88 

            

     

     

     

     

     

     



 

 
 50 

Status pr. 31.12.2014 

     

Aktiver         

Likvide midler         

Kassebeholdning     0,00   

Bankkonto     33.343,41   

Girokonto     -86.43 33.256,98 

            

Tilgodehavender         

Bogsalg/debitorer     0,00 0,00 

            

Inventar         

PC Administ   0,00  

Afskrivning    0,00 0,00 

            

Varelager         

Varelager bøger   14.365,00      

Nedskrivning  0,00 14.365,00  

Salmebogen   148.320,00   

Nedskrivning  0,00 148.320,00 162.685,00 

Gospel for Gospelfolk      0,00 

              

Aktiver i alt       195.941,98 

            

Passiver         

Ekstern gæld         

Kreditorer iflg. Spec.    0,00   

Skyldig moms     7.137,83 7.137,83 

           

Intern gæld         

Mellemregning, Hovedkassen     75.000,00     

Depot for Gospel for Gospelfolk     0,00 75.000,00 

            

Egenkapital         

Formue 1/1 2014     135.086,03   

Underskud     -21.281,88 113.804,15 

            

Passiver i alt       195.941,98 
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Rådet for Ordineret Tjeneste 
 

Rådet for Ordineret Tjeneste har behandlet 

en række ansøgninger om kurser og videre-

uddannelse af vore præster. Det er altid en 

glæde, at kunne imødekomme ønskerne, når 

en kollega drømmer om at dygtiggøre sig til 

tjenesten. ROT anbefaler en fortsat høj prio-

ritering af økonomiske midler til videre-

uddannelse ved de kommende års budget-

lægninger.  

 

ROT følger kandidater til tjenesten som 

ordineredes uddannelse og er i kontakt med 

deres mentor, således at kommende præster 

følges tæt. Vi oplever, at relationen mellem 

ROT og de kommende præster er styrket. En 

af årsagerne hertil, er den årlige kandidats-

amling, hvor ROT under uformelle former 

mødes med de studerende. Vi har stor fokus 

på uddannelsesmæssig- og personlig udvik-

ling gennem prøvetiden.  

 

Flere lokalpastorer er i gang med ud-

dannelsesforløb, som koordineres af ROT. 

 

Thomas Risager 

formand 
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Metodistkirkens Verdensmission
 

I 2014 fortsatte missionsrådet arbejdet med 

de projekter vi allerede havde i gang. 

På landsmødet sidste år præsenterede vi 

vores projekter på store plakater og vi 

uddelte bogmærker med opfordring til at 

støtte børns skolegang i Mulungwishi-

området. Idéen var at de kunne bruges i 

menighederne, fx i salmebøgerne. 

I løbet af året informerede missionsrådet om 

de aktuelle missionsprojekter gennem 

artikler i Himmel&Jord og nogle infor-

mationer blev lagt ud på hjemmesiden og 

facebook. Missionsrådet oprettede en sms-

indsamling til børns skolegang i Mulung-

wishi og omegn. Vi gjorde opmærksom på 

dette gennem bogmærker, som vi sendte ud i 

alle menigheder. Desværre blev der kun 

sendt et par sms og derfor har vi nu stoppet 

sms-indsamlingen. 

Vi har mange gode historier, men vi føler at 

det er svært at fortælle dem på en måde så 

de bliver hørt, berører den enkelte og fører 

til eftertanke og handling. 

Vi ønsker at hver menighed vælger et 

missionsprojekt, som de føler (med)ejerskab 

og forpligtelse for. På den måde håber vi, 

der vil skabes nye relationer som går langt 

dybere end bare penge. 

 

DR Congo 

Den Gode Forbindelse 

Vi fortsatte med at yde et fast bidrag til 

teknikernes løn for at sikre en god drift og 

vedligeholdelse af el- og vandinstalla-

tionerne i Mulungwishi, Mununu, Lukunki 

og Kyaba. 

Vi fortsatte også med at hjælpe der, hvor der 

var behov for større reparationer eller 

udskiftning af udstyr. Således købte vi to 

nye pumpestyringer og betalte for istand-

sættelsen af en tredje som blev skadet ved et 

lynnedslag. Der blev også foretaget en 

udvidelse af vanddistributionen i Mununu. 

Så vidt som muligt forlanger vi, at de lokale 

vandkomiteer selv betalter halvdelen af de 

opståede omkostninger. Udvidelsen af 

vandforsyningen i Mununu skete på denne 

måde. 

I september deltog Anders og Jette Flinck i 

etableringen af ny vandforsyning i Kapanga, 

hvor de tidligere har været udsendt til. Et 

stort amerikansk projekt havde inviteret dem 

til at være med. Ved denne lejlighed besøgte 

Flincks også Mulungwishi. 

 

Sundhedsklinikken i Mulungwishi 

Ved Jettes besøg i Mulungwishi så hun at 

både autoklave og operationsleje, vi havde 

samlet ind til året før, var flittigt i brug til 

stor gavn for patienterne og personale. 

Hun så også at klinikken havde gjort store 

anstrengelser for at bygge et nyt ope-

rationsafsnit. Hvor der for et år siden kun 

var begyndt på at rejse murene, stå 

bygningen nu fuldstændigt rejst og med tag 

på. Dette gav anledning til at støtte projektet 

yderligere og vi besluttede at samle ind til 

vinduer og døre ved årets julekollekt. Siden 

da er vinduer og døre blevet fremstillet lo-

kalt og er nu sat ind i den nye ope-

rationsafdeling. Nu er arbejde i gang med at 

planlægge bygningens el- og vandforsyning. 

 

Bespisningsprojekt i Mulungwishi 

Projektet fortsætter med at hjælpe de fejl- 

og underernærede småbørn i Mulungwishi 

området. Desværre er denne hjælp sta-

digvæk nødvendig og vores finansielle 

støtte er en stor hjælp. Vi har nu overført 

alle de tidligere indsamlede midler. Hvis vi 

vil hjælpe igen, har vi brug for nye gaver. 

 

Skolebørn 

I Congo er skolen langt fra gratis. Derfor 

har kun ca. halvdelen af de 4000 børn, der 

bor i Mulungwishi skoledistrikt, mulighed 

for at gå i skole. Især børn som har mistet en 

eller begge forældre eller som kommer fra 
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meget fattige familier har ikke råd til skolen. 

Missionsrådet bestræber sig på at give 60 

børn fra socialt udsatte familier fra 

Mulungwishi, Mununu og Lukunki mu-

lighed for at gennemføre grundskolen. For 

at opretholde dette antal af børn i projektet 

er vi nødt til at modtage gaver i samme 

størrelse som svarer til skolens omkost-

ninger og skolens udgifter stiger fra år til år. 

Vi har nogle faste donorer som støtter 

projektet, men det er ikke tilstrækkeligt. 

Derfor samlede vi ind til børns skolegang 

ved menighedernes missionssøndag i 2014 

og det var en stor hjælp. 

Du kan sende et barn i skole med et fast 

bidrag på 60 kr. om måneden. 

 

Letland 

I 2014 samlede sommerhøjskolen ind til nye 

og tætte vinduer til menigheden i Liepaja, til 

gavn for menighedens sociale indsats. 

Menigheden afholder i sine lokaler et 

fritidshjem for skolebørn. 

Vi er også meget taknemmelige for den 

under Kvindernes Internationale Bededag 

indsamlede kollekt, som var bestemt for 

Hope Centret. Det var et flot beløb vi kunne 

sende videre til gavn for de unge mødre og 

deres små børn på centret. 

I september var TUF på togt i Letland og 

besøgte menigheder og æblefestivalen i 

Camp Wesley. Det var en stor oplevelse for 

de unge, som mødte en anden kultur, men 

også fattigdom. 

Indsamling af brugt tøj i god stand og 

lignende fortsætter i Aarhus og Esbjerg. 

Frederikshavn menighed gør en stor indsats 

med at samle ind til julehjælp, som sendes 

og uddeles til trængende ved juletid. 

Hvert år i februar gennemføres en kollekt 

for at støtte præstelønninger i Letland. 

Gennem denne kollekt vil vi vise vores 

solidaritet med en kirke som har det svært 

med at betale rimelige lønninger til deres 

præster. 

 

Indien 

Indiensvenner gør en stor og trofast indsats 

til fordel for en landsbyskole og syskoler for 

piger, til stor gavn for de involverede børn 

og unge. I det forgangne år kunne de også 

støtte en slags fritidshjem for piger i et 

meget fattigt område af Delhi, som ellers er 

præget af vold, misbrug og elendighed. 

Indiensvenners årsrapport kan fås ved 

henvendelse til Aarhus menighed. 

 

Tak til alle som har støttet missionsarbejdet 

i det forgangne år. Tak både for alle 

finansielle bidrag og for de mange praktiske 

indsatser i menighederne. Denne hjælp har 

stor betydning for vores partnere i Congo, 

Letland og Indien, men også for vores 

menigheder i Danmark - og missionsrådet 

kan ikke gøre noget uden jer alle, som 

støtter op om missionsarbejdet.  

 

Béatrice Wittlinger 

Formand 
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Forslag 

1. Overførsel: Mikrolån 

Mikrolånprojektet blev lukket ret uventet i 

starten af 2013. Siden da har vi godt 23.000 

kr. stående som bundne midler fra mikrolån. 

Vi anmoder landsmødet om at kunne 

overføre dem til kontoen 'Diverse midler 

Congo'. Det vil sige at missionsrådet vil 

kunne afgøre til hvilket formål i Congo de 

vil blive brugt. 

 

2. Menigheders missionsprojekt 

Missionskollekten 2016 anvendes til det 

missionsprojekt hver menighed har valgt at 

engagere sig i. 

3. Kollekter 2015-2016 

1. Missionssøndagen i maj 2015 er til 

rejseomkostninger for lettiske børn til og fra 

sommerlejr 

2. Julekollekten 2015 er til verdens 

fattige: Bespisningsprojekt i Mulungwishi, 

DR Congo 

3. Kollekt i februar 2016 er til 

præstelønninger i Letland 

4. Missionslodsedler sælges i foråret 2016 

5. Missionssøndag i maj 2016 er til hver 

menigheds eget missionsprojekt. 
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Regnskab 2013 og budget 2014 

Indtægter 

    

 

Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 

Drift 

   Ordinære indtægter  

   Missionsbøsser 

 

                 1.000  

 Uspecificeret bidrag fra menigheder              1.000                   4.650               2.000  

Bidrag fra enkeltpersoner              2.000                   6.345               4.000  

Tipsmidler              2.000                   2.500               2.500  

Lodsedler            21.000                 19.991             20.000  

Diverse indtægter              4.000                   5.893               5.000  

Renteindtægter              1.000                        44  

 Ordinære indtægter i alt            31.000                 40.423             33.500  

    Drift, Total            31.000                 40.423             33.500  

    PROJEKTER 

   Congo 

   Skolepenge            36.452                 58.289             50.000  

Den gode forbindelse, vedligehold            25.855                 19.400             15.000  

Pedel og teknik løn            26.249  

 

           15.000  

Bespisningprojektet 

  

           45.000  

Klinikken i Mulungwishi 

 

               46.687  

 Gaver/ Kollekter 

   50/50 Mununu udvidelsesprojekt            12.000  

 

           12.500  

Mulungwishi Unversity løn            10.000                 10.000  

 Sommerhøjskolen (2015) 

  

           15.000  

Diverse 

 

                 8.152  

 Congo Indtægter i alt          110.556               142.527           152.500  

    Letland 

   Præstelønninger            20.000                 16.514             20.000  

Hope Center 

 

               41.618  

 Julehjælp Letland              2.000                   3.000  

 Skoleprojekt 

 

               12.581  

 Missions søndag (Sommerlejr) 

  

           20.000  

Diverse 

 

                 4.404  

 Letland indtægter i alt            22.000                 78.117             40.000  

    Indien 

   Indiens venner            50.000                 26.550             50.000  

Fadderskaber 

 

               21.650  

 Diverse 

 

                 5.694  

 Indien indtægter i alt            50.000                 53.894             50.000  
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Projekter, Total          182.556               274.538           242.500  

     Indtægter, i alt           213.556               314.961           276.000  

    

    

    Udgifter 

    

 

Budget 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 

Drift 

   Ordinære udgifter 

   Lodsedler              5.250                   5.994               4.750  

Landsmødeaktiviteter                 500                      630                  500  

Diverse udgifter i alt              5.750                   6.624               5.250  

    Repræsentationsudgifter 

   Mad i Missionsrådet              2.000                      817               1.000  

Rejseudgifter til Missionsrådsmøder              8.000                   8.032               8.000  

Rejseudgifter repræsentation 

 

                 5.005               5.000  

Gaver/ Blomster                 300  

  Rejse/ ophold til Årskonference              3.500                   4.432               4.500  

Repræsentationsudgifter i alt            13.800                 18.286             18.500  

    Administrationsudgifter 

   Leje af projektor                 500                      200                  500  

Frimærker/ porto              1.000                      226                  500  

Revisionshonorar              5.500                   7.125  

 Årbog 

   PR materiale inkl nyhedsbrev              1.000  

  Bankgebyrer              1.450                   2.717               2.500  

Administrationsudgifter i alt              9.450                 10.268               3.500  

    Andre organisationer 

   Dansk Økumenisk Kvindekonference 

 

                    500                  250  

DMR og DMR-U              5.000                   7.500               6.500  

Andre organisationer udgifter i alt              5.000                   8.000               6.750  

    Drift udgifter total            34.000                 43.178             34.000  
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    Projekter 

   Congo 

   Skolepenge            50.000                 53.178             50.000  

Skolemateriale og bøger              7.564  

  Den gode forbindelse, vedligehold            35.000                 13.886             15.000  

Pedel og teknik løn            15.000                 14.581             15.000  

Bespisningprojektet            20.013                 19.867             20.000  

Klinikken i Mulungwishi            57.672                 67.538             30.000  

50/50 Mununu udvidelsesprojekt            12.000                 12.360             12.500  

Mulungwishi Unversity løn            10.000                 10.000  

 Sommerhøjskolen 2015 

  

           15.000  

Diverse  

 

               20.000  

 Congo udgifter i alt          207.248               211.411           157.500  

    Letland 

   Præstelønninger            20.000                 16.514             20.000  

Hope Center 

 

               46.530  

 Camp Wesley            10.000                   4.856  

 Julehjælp Letland              2.000  

 

             5.000  

Missions søndag (Sommerlejr) 

  

           20.000  

Diverse 

 

               18.277  

 Letland udgifter i alt            32.000                 86.176             45.000  

    Indien 

   Indiens venner            76.087                 71.837             71.837  

Indien udgifter i alt            76.087                 71.837             71.837  

Projekter total          315.335               369.424           274.337  

    Projekt udgifter, I alt          349.335               412.602           308.337  

    Resultat        -135.779                -97.641           -32.337  

 

 

   Balance 2013 2014 

Aktiver  

  OIKOS Andelsbank         1.000,00                   1.000  

Jydsk Sparekasse Konto 9551 0002794519       14.572,83                 15.124  

Jydsk Sparekasse Konto 9551 6130256307      301.136,64               180.516  

Danske Bank Konto 9544 1190261     196.789,94               219.219  

Aktiver i alt     513.499,41               415.859  
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   Passiver 

  Egenkapital -bundne midler 

  Præstelønninger            -4.647                         -    

Hope Center              4.838                       -74  

Camp Wesley            10.000                   5.144  

Julehjælp Letland 

 

                 3.000  

Skoleprojekt Letland 

 

                       -    

Øvrige Letland            31.939                 30.647  

Letland i alt            42.130                 38.718  

   Indiens Børn 

  Fadderskaber            76.087                 58.144  

Indien i alt            76.087                 58.144  

   DR Congo 

  Skole Mulungwìshi            13.548                 26.221  

Skolematerialer              7.564                         -    

Bespisningsprojekt            20.013                      146  

Klinikken Mulungwishi            66.085                 45.233  

Den gode forbindelse          -10.855                   7.507  

Pedel og tekniker løn          -11.249                -25.830  

Vand i Lukunki            31.805                         -    

Deltager vandprojekt          -18.956                         -    

Generator          -22.500                         -    

50/50 Mununu udvidelsesprojekt 

 

              -12.360  

Mulungweshi university              1.240                   1.240  

Øvrige Congo              4.174                  -7.674  

Microlån            23.262                 23.262  

DR Congo i alt          104.128                 57.745  

   Egenkapital bundne midler total          222.345               154.606  

Egenkapital fri midler          291.154               261.253  

   Passiver total          513.499               415.859  

   Noter;  

Note 1:  Missionsrådet anmoder om godkendelse til at overføre ubrugte midler på det 

lukkede projekt Mikrolån til Congo diverse.  

Note 2:  Negativ saldo på bundne midler Præstelønninger udlignes af frie midler. 

Note 3:  Omkostninger til Generator dækkes af frie midler. 

Note 4:  Saldo på bundne midler skolematerialer overføres til skolepenge. 

Note 5:  Omkostninger til skoleprojekt udover de indsamlede midler. 

Note 6:  Diverse omkostninger Congo dækker omkostninger til ny pumpestyring i Congo. 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 
 

Rådets arbejde i perioden fra maj 2014 og 

frem har væsentlig været præget af 

planlægning og gennemførelse af nogle 

Temadage. 

Allerede den 22. maj 2014 havde vi en 

meget god Temadag i kirken i Strandby. Der 

var sørget for pølser, brød og drikkevarer 

inden selve aftenen begyndte. Vi havde 

lavet tre ”stationer”, hvor deltagerne, der 

var opdelt i grupper, kunne høre om: 

Alkohols påvirkning af hjernen ved 

Neurolog dr. Michael Nielsen, om alkoho-

lens indflydelse på trafikken ved trafik-

informator Rene Holtebo og om alkoholens 

effekt på vores liv med hinanden ved Allan 

Enevoldsen fra SSP. 

Programmet startede med nogle friske sange 

ved Michael Nielsen og pastor Mark Lewis.  

Vi har fået mange gode tilkendegivelser om, 

at det var en god aften. 

Den 1. december 2014 gæstede vi Midtjysk 

Efterskole i Ejstrupholm. På samme måde 

var der lavet tre ”stationer”, som de godt og 

vel 100 elever opdelt i tre grupper besøgte 

på skift sammen med en eller flere lærere.  

Temadagen startede og sluttede med 

fængende sang og musik af Michael Nielsen 

Hanne Karle Ladefoged og Mark Lewis.I 

den ene workshop blev eleverne præsenteret 

for Michael Nielsens foredrag, i den anden 

workshop blev eleverne delt i to grupper, 

hvor de dels hørte en tidligere elev ved 

skolen fortælle om en opvækst i et 

alkoholiseret hjem og dels ved hjælp af et 

amerikansk program føle på deres egen 

krop, hvad det vil sige at have forskellige 

styrker alkohol i blodet. I den tredje 

workshop fortalte Trafikinformator Peter 

Bleis om hvordan ungdommelig letsindig-

hed og fart med alkohol i blodet havde 

lænket ham til en kørestol for livstid. 

Undervejs blev der serveret forfriskninger. 

En lignende Temadag er på beddingen til at 

blive arrangeret på Idrætsefterskolen 

Lægården i uge 35 eller 36, hvor det er 

tanken at gennemføre et program i lighed 

med det på Midtjysk Efterskole.I lighed med 

tidligere år har vi stadig været med i 

Alkoholpolitisk Landsråd (AL), hvor 

aktiviteterne ikke har været ret mange. Det 

har ført til, at Alkoholpolitisk Landsråd på 

sit repræsentantskabsmøde den 10. februar 

2015 besluttede at opløse foreningen. For 

nogle år siden var man med til at etablere 

organisationen Alkohol og Samfund, som 

overtog de fleste af AL´s opgaver. Dette 

indebærer tillige, at A-Forsikringsfonden 

skal opløses, da dens formål ikke længere 

eksisterer. Hvad der vil ske med fondens 

midler er afhængig af godkendelse i Civil-

styrelsen. AL har dog anbefalet, at midler 

kan tildeles de organisationer, der var med-

lem af AL den 10. februar 2014. 

Vi er støttemedlem i Alkohol og Samfund, 

hvorfra vi får mange nyttige informationer 

og tilbud om deltagelse i konferencer til 

nedsat deltagerpris. Ligeledes har vi valgt at 

være medlem af Midtjysk Efterskoles 

Vennekreds og har i den forbindelse fortsat 

en repræsentant i skolens bestyrelse. 

Vort Råd står over for en ny udfordring. På 

et tidspunkt meddelte vor kasserer og for-

mand, at de ikke ville genopstille til en ny 

periode i 2015. I forbindelse med Lands-

mødet i 2014 havde Lilian Ærenlund Larsen 

meddelt at hun ikke genopstillede til en ny 

periode. Men da det ikke lykkedes at finde 

et nyt medlem til rådet, indvilgede hun i at 

fortsætte frem til Landsmødet i 2015. 

Andreas Kjeldsen ønskede fra 1. august 

2014 at udtræde af Rådet. På den baggrund 

måtte vi se i øjnene at samtlige pladser i 

rådet stod åbne. På den baggrund har vi 

været i dialog med kirkens Landsledelse, og 

har fået oplysning fra kirkens forslags-

komite, at der er fundet en gruppe personer, 

der er villige til at overtage opgaven. Det 

synes vi er glædeligt, da vor kirke, såvel her 
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hjemme, som på verdensplan, har en lang 

tradition bag sig når det gælder sociale 

spørgsmål, med hensyn til misbrug af eufo-

riserende stoffer og mange andre livsstils-

spørgsmål.  

Vi ønsker den ny gruppe lykke og held med 

opgaven. Samtidig takker vi for den tillid, 

der er vist os i opgaven, som har givet 

mange glæder og gode oplevelser, men også 

et stort arbejde. 

På vegne af Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

Knut Bjarne Jørgensen 

 

Regnskab 2014 

Indtægter   

Tilskud fra A-forsikringsfond   28.000,00 

Tilskud fra ministeriet for sundhed og forebyggelse  13.507,50 

  41.507,50 

   

Udgifter   

Hardware 6.367,50  

Kontormaterialer 806,05  

Porto og gebyrer 422,50  

Administration 1.650,00  

Abonnement 1.000,00  

Internetopkobling 300,00  

Temadage 23.745,40  

Bestyrelsesmøder 1.312,80  

Andre møder 927,00  

Gaver 1.850,00  

Informations om rusmidler 733,00  

Revision 1.549,54 40.663,79 

Årets resultat kr. 843,71 

   

Status 31. december 2014   

   

Aktiver   

Jyske Bank 7845-12816-2  6,62 

Jyske bank 7845-107013-6  20.960,81 

Tilgode fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse  13.507,50 

  34.474,93 

   

Formueforklaring   

Egenkapital primo 2014  32.631,22 

Årets resultat  843,71 

Skyldig revision 2001  1.000,00 

Balance  34.474,93 
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Metodisthistorisk Selskab 

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 
 

Der arbejdes fortsat med sortering og 

notering af landsarkivets materialer. De 

frivillige medarbejdere gør et fantastisk 

stykke arbejde og bruger nu også kræfter på 

at formidle Metodistkirkens historie via 

bloggen 

http://metodisthistoriskselskab.blogspot.dk/

om også kan tilgås fra metodisthistorisk 

selskabs facebookside. Her kan man bl.a. 

finde en række portrætter af pionerer inden 

for menighedsplantning, diakonalt arbejde 

og mission. 

 

 

Ole Birch 

http://metodisthistoriskselskab.blogspot.dk/
http://metodisthistoriskselskab.blogspot.dk/
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Det Danske Bibelselskab  

Bibelselskabet har i over 200 år arbejdet for 

at udbrede bibelen i Danmark på mange for-

skellige måder. Samtidig har man gennem 

en årrække støttet bibeludgivelser rundt om 

i verden, hvor kristne mindretal har haft 

svært ved at få mulighed for at få bibler at 

læse i. Til dette formål har man en ret om-

fattende indsamlings virksomhed, hvor 

igennem man indsamler en hel del penge. 

Bibelselskabet har i de seneste år gennem-

gået en omstrukturering for at gøre bog-

salget nutidigt, så man nu satser på den 

digitale boghandel. Samtidig har man for-

søgt at bringe omkostningerne ned, så man 

igen kan begynde  at få overskud af sine ak-

tiviteter. 

 

I foråret 2015 stoppede selskabets general-

sekretær Morten Thomsen Højsgaard  i uti-

de, da han blev tilbudt et chefjob på Dan-

marks Radio. Derfor er selskabets salgs- og 

marketing chef  Morten Predstrup pr. 1/3-15 

blevet konstitueret som generalsekretær, 

indtil der kan findes en afløser. 

  

Niels Urup Nielsen 

 

Evangelisk Alliance 
 

EA i Danmark fortsætter med at være ”en 

platform for evangeliske kirker og organisa-

tioner, der vægter værdier som Ordet, bøn-

nen, missionen, efterfølgelsen og fælles-

skabet”.  

 

I oktober 2014 arrangerede EA, i samarbej-

de med Menighedsfakultetet i Århus besøg 

af den store anerkendte missionsteolog, 

Vinoth Ramachandra. En temadag med 

Ramachandra om ”kristen etik i et 

pluralistisk samfund” blev særligt velbesøgt. 

Studiedage, der handlede bl.a. om ”Usunde 

menigheds træk” og ”Dåb af asylansøgere” 

blev også afholdt i år under EA regi.  

 

EA beduge 2015 blev afholdt i januar. En 

indsamling til nødlidende kristne i Syrien 

blev iværksat sidste år, og i år blev bede-

ugens indsamling udvidet til at støtte for-

fulgte kristne i hele mellemøsten.  

 

EA bestyrelsen har også godkendt et par 

vedtægtsændringer for at leve op til kravene 

fra SKAT for organisationens godkendelse 

til modtagelse af gaver efter ligningsloven § 

8A. 

  

 

Mark Lewis 

 

Danske Kirkers Råd (DKR) 
 

15 kirkesamfund er medlemmer af Danske 

Kirkers Råd. I Økumenisk Forum under 

Danske Kirkers Råd er 44 kirkelige 

organisationer og stifter tilsluttet. Dermed 

udgør Danske Kirkers Råd (DKR) og dets 

forgrenede arbejde det største og bredeste 

økumeniske organ i Danmark. 

 

Metodistkirken er repræsenteret af Christian 

Alsted, i hans fravær af Lilli Uth, og af 
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Jørgen Thaarup. Rita Jørgensen er medlems-

organisationernes repræsentant i Danske 

Kirkers Råds forretningsudvalg. 

 

I 2014 blev det store økumeniske Nyborg 

Strand møde igen afholdt efter en pause. 

Her mødes alle de store økumeniske og 

kirkeligt humanitære organisationer i 

Danmark. 

 

I 2014 har en række temaer været i fokus for 

Danske Kirkers Råds arbejde: Udvalget for 

Trosoplæring arbejder med færdiggørelse af 

en fælles kirkelig tekst om hvad kristen tro 

er. Det er planen, at dette arbejde skal lede 

frem til en publikation til husstandsomde-

ling i hele landet. Formålet er at give be-

folkningen en fælles og almen kristen 

beskrivelse af kristentro og dens lære-

mæssige indhold.  

 

Danske Kirkers Råd har været og er fremde-

les aktiv i det lovgivningsmæssige arbejde, 

som foregår på området religionsfrihed og 

lighed samt afklaring af forholdene for tros-

samfundene udenfor Folkekirken. Denne 

aktivitet handler om deltagelse i høringer på 

Christiansborg, fællesudtalelser med adresse 

til de politiske lovgivere, udarbejdelse af re-

degørelser og svar med Danske Kirkers 

Råds holdninger.  

 

Forholdet mellem muslimer og kristne i 

Danmark har også fyldt en del i Danske 

Kirkers Råds arbejde det seneste år. Danske 

Kirkers Råd har en kontaktgruppe for musli-

mer og kristne, og Danske Kirkers Råd til-

sætter medlemmer til Kristent-Muslimsk 

Samtaleforum, som hvert år arrangerer en 

konference for 100 centralt placerede krist-

ne og muslimske ledere. Den Kristen-Mus-

limske konference i 2014 fandt sted i 

Roskilde konventhus.  

 

Frikirkeforum under Danske Kirkers Råd 

arrangerede i efteråret 2014 en markering af 

den første frikirkemenighed i Danmark, 175 

året for den første baptistdåb. En række fri-

kirker deltog i denne markering, som blandt 

andet gav anledning til en måneds gudstje-

nestetransmissioner i TV-kirken. 

 

Danske Kirkers Årsmøde 2015 fandt sted i 

april under temaet Ytringsfrihed og ansvar-

lighed. 

 

Jørgen Thaarup 

 

Danske Kirkedage  
 
Danske Kirkedage hører organisatorisk un-

der Danske Kirkers Råd. I 2016 afholdes 

kirkedagene 5. – 8. maj i København under 

temaet Himmelske dage i København. Der 

lægges op til, at kirkedagsarrangementet 

lægges ud i det offentlige rum med uden-

dørsscener på flere centrale pladser i det in-

dre København, hvor de store programmer 

skal foregå. Ligeledes forsøges mange akti-

viteter gennemført i telte, hvor forskellige 

kirkelige organisationer kan byde ind og ta-

ge ansvar for dele af det samlede program 

under de bestemte tema, det enkelte telt er 

samlingssted for. Også de store kirker og 

kulturinstitutioner i København vil blive 

brugt som rammer om kirkedagsarrange-

menter. Det bliver anderledes kirkedage end 

tidligere år, og forhåbentligt vil kirkefolket 

fra hele landet og alle kirker deltage i 

Danske Kirkedage 2016. 

 

Jørgen Thaarup 
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Råd 

og Biskopskomite 
 

Our central conference has experienced dra-

matic changes in the past year due to the 

acts of war in easter Ukraine. In spite of 

suffering and much uncertainty caused by 

violence and war the United Methodist 

Church in Ukraine continues its ministry. 

We have two churches in the Eastern 

Ukraine, in Lugansk and Krasnoarmeisk 

near Donetsk. The bombing of Lugansk was 

felt by many of our United Methodist 

people. One bomb fell in the garden of the 

neighboring house next to our church 

building and damaged both the neighhbors 

house and the church. 

The congregation in Lugansk which consists 

of 65 people became refugees and left the 

city. Only three elderly member of Lugansk 

UMC decided to stay in the city. A few 

members have now returned back to 

Lugansk even though it is still dangerous 

and uncertain to live there. Ten members of 

Lugansk UMC moved to the Chelyabinsk 

region where they are given shelter, food 

and physical and spiritual support by our 

church in Satka. Our members of UMC in 

Sochi and Voronezh, Kiev and Uzhgorod 

minister to refugees from Eastern Ukraine 

who come to the Sochi and Voronezh region 

in the Southern Russia as well as moving to 

Kiev and Uzhgorod, Western Ukraine. 

 

A World Wide Connection 

In a serious crisis like this, we experience 

what it means to be a world wide con-

nection. UMCOR has provided significant 

help to Ukrainian refugees in Southern 

Russia and to members of Lugansk UMC 

who became refugees (documented and 

undocumented) within Ukraine and Russia. 

The Germany Central Conference and the 

South and Central Europe Central Con-

ference has sent financial support , and all 

the annual conferences in the Nordic and 

Baltic area have contributed with a total of 

approximately 15.000 EURO either through 

gifts or local church offerings. We thank 

God for the generosity of our sisters and 

brothers throughout the connection. 

 

Churches moved to Another Provisional 

Annual Conference 

The Ukraine Annual Conference has voted 

in April 2015 to transfer two churches in 

Crimea (Sevastopol and Kerch) to South 

Russia Annual Conference. Rev. Irina 

Mitina from South Russia has become a 

district superintendent for churches in 

Sevastopol and Kerch. The name of 

Northern Caucasus district was changed to 

the South District which now includes 

Crimea. Delegates from Kerch UMC were 

able to participate at the South Russia 

Annual Conference and share their burden 

and hope. We still need your prayer support 

and wisdom from God on how do we keep 

the connection with our churches in Eastern 

Ukraine. 

 

We Celebrate Full Communion with the 

Uniting Church in Sweden 

A bilateral dialogue with the Uniting 

Church in Sweden following the 2012 

Central Conference was concluded in the 

fall of 2014, and after a mutual approval 

process an agreement of full communion1 

was signed at the Council of Bishops 

meeting 1st May 2015 in Berlin by 

churchleader Lasse Svensson and president 

of the Council of Bishops Warner H Brown 

Jr. This will be ratified at the 2016 General 

Conference. At a joint worship service on 

Sunday 25th Ocotober 2015 the same 

agreement will be signed in the Northern 

Europe and Eurasia context by churchleader 
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Lasse Svensson and bishop Christian 

Alsted. 

 

Finances  

The Central Conference Fund has a small 

surplus in 2014, and the central conference 

council has decided to allocate part of the 

surplus to support travel to the 2016 Central 

Conference for the Baltic and Eurasia 

delegates. At present we are only able to 

make ends meet after we have eliminated 

one full council meeting in the 

quadrannium, which is not ideal but neces-

sary to be able to ensure that all conference 

are able to pay for the participation of their 

central conference delegates. 

 

Global Apportionments  

The General Council on Finance and 

Administration is working on a new appor-

tionment formula based on membership and 

each countries gross domestic product 

where all annual conferences in teh central 

conferences will pay into the Episcopal 

Fund as well as the General Administration 

Fund (General Conference). The goal is that 

all annual conferences pay apportionments 

on an equal level. Calculations show that we 

are currently paying more than the new 

formula will require. 

In light of the low membership of our 

central conference, and the proposed addi-

tion of Episcopal areas in Africa, the central 

conference council strongly recommends: 

We use our current formula for appor-

tionments as long as the apportionment with 

this formula is higher than the GCFA 

formula – only the 2,5% of all expenses for 

clergy salaries are to cover our contribution 

to both the Episcopal Fund and to the 

General Administration Fund. And further 

that we ask GCFA to clearly show in their 

reports, at what level we are paying our 

apportionments – for all conferences this 

will be above 100%, for some approxi-

mately 250%. 

A World Wide Book of Discipline 

In 2012, the General Conference charged 

the Standing Committee on Central Con-

ference Matters in consultation with the 

Committee on Faith and Order, with 

bringing recommendations to the 2016 

General Conference as to which parts and 

paragraphs in part VI of the Book of 

Discipline are not subject to change or 

adaptation by central conferences. Other 

portions of Part VI would continue to be 

adaptable by central conferences according 

to the context, missional need and legal 

setting 

The draft will not become disciplinary 

legislation at the 2016 General Conference, 

but if approved in its general character and 

outline, the committee would then request 

feedback on chapters 1-4 and 6 from annual 

conferences, while finalizing work on 

chapters 5 and 7. The Standing Committee 

will propose that the General Conference set 

aside adequate time during the first three 

days of the 2020 session for plenary 

consideration and disciplinary action. If 

delegates approve, a new Global (General) 

Book of Discipline could potentially be 

implemented by the 2020 General 

Conference. 

 

Election of Delegates 

At this summers annual conferences we will 

elect delegates to the 2016 General Con-

ference 10-20. May in Portland, Oregon, 

and to the Central Conference. Our deno-

mination is facing many serious challenges 

– the tension in relation to the issue of 

human sexuality only seem to increase 

particularly in the US and maintaining the 

unity of the church may be hard, there are 

several petitions for restructuring the 

church, there is a petition for a robust 

process to revise the social principles to 

make the more theologically based and 

more global in their scope, and there is 

proposal for a process towards a global or 
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general book of discipline in 2020. This 

leads us to recommend to the annual 

conferences to elect delegates who know the 

church and the book of discipline well, and 

who will be able participate in the work of 

the General Conference in a competent and 

prayerful way. And we ask you to pray for 

our delegates as well as for the General 

Conference and the Central Conference. 

 

2016 Central Conference 

The 2016 Central Conference will meet in 

Norway in Fredrikstad area 19-23rd of 

October 2016. The committee is already 

working hard to prepare the conference – 

the theme and the program of the 

conference will be fixed in the fall of 2015. 

 

Episcopal Election 

Bishop Christian Alsted was elected for a 8 

year period in 2009 and is up for election in 

2016. He has agreed to accept re-election 

for a 4 period, which the committee on 

episcopacy has affirmed. 

 

Final Words 

In the past year we have had first 

experiences of how unpredictable our life is 

and how fast it can change. 

Ten members of our former church in 

Lugansk, who in the midst of very difficult 

circumstances are trying to start a new 

church with the help of their brothers and 

sisters in Satka, remind all of us that Jesus’ 

call to follow Him and to share His grace, 

love and salvation with people around us 

continues, and that He is faithful no matter 

what happens. 

We walk together in prayer and with 

confidence. 

 

Eduard Khegay   Christian Alsted 

Vice chair   Chair 

 

  

The Nordic and Baltic Area 

In addition to the report from the central 

conference council a few additional infor-

mations must be added. 

 

Methodist Identity Today  

The Nordic and Baltic areagroup has 

established 3 working groups on Continued 

Theological Education, Connectional Rela-

tions in the Episcopal Area, Ecumenical- 

and International Relations within the 

United Methodist Church. 

A project to promote theological thinking 

and writing in the Nordic and Baltic Area 

has been initiated, which will result in a 

book on “Methodist Identity Today” with 

contributions from clergy and theologians 

across the area scheduled to be published in 

September 2015. A second book is planned 

to be published at the time of the 2016 

Central Conference. 

Relationships  

The relationships and partnerships between 

local churches in the Episcopal area have 

been mapped, and the establishing of new 

relationships has been and is encouraged, to 

strengthen our experience of being one 

church in ministry together. 

The agreement with the Uniting Church in 

Sweden has already been mentioned, and 

this agreement has been the model for 

shaping agreements between the Methodist 

denominations in Europe, that hopefully 

will be signed in the coming years. 

 

Called 2 Serve  

The School of Congregational Development 

will take place 24-27. September in Tallinn 

under the theme “Called 2 Serve” – we 

expect around 400 participants to an 

exciting conference focusing on leadership 

and mentoring, church with the poor, 
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Methodist identity, church for the 21st 

century, vision and strategy and church 

planting. Simultaneous translation will be 

offered into multiple languages, which 

should make everybody able to participate. I 

strongly recommend all local churches to 

participate with a team to take part in the 

teaching, inspiration and reflection – and to 

bring it back to their local context. 

 

Renewal Leave  

Christian Alsted will be on renewal leave 

from 16. November to 21. February inter-

rupted by two gatherings with the area-

cabinet. As the European cabinets gather in 

Germany in the beginning of November, 

and the areacabinet plans a trip to the US to 

visit general agencies. 

 

The Spirit is Moving 

The Holy Spirit is indeed moving among the 

people called Methodists in the Nordic and 

Baltic area, and this is only the beginning, 

of what we will see in the future if we seize 

this time of opportunity. 

Our challenges remain: To have our focus 

outside of the church among the people 

Christ loves - That all clergy and leaders 

nationally and locally gain a clear under-

standing of how disciple are made and what 

their leading role is in this – That we plant 

new faith communities and are purposeful 

about revitalizing and strengthening existing 

churches – That we align the training of 

leaders, pastor and deacons with the mission 

of the church – That we become purposeful 

about being church with children and youth 

– That we take a healthy pride in being 

Methodists and in doing what Jesus has 

called us to do. - And that we pray 

persistently. 

 

 

Christian Alsted 

Bishop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Full communion describes the relationship between two or more Christian churches that (1) recognize in each other the 

one, holy, Catholic and apostolic faith as expressed in the Holy Scriptures and confessed in the church’s historic creeds; 

(2) recognize the authenticity of each other’s baptism and Eucharist and extend sacramental hospitality to each other’s 

members. (3) recognize the validity of their respective ministries (4) recognize the full interchangeability and reciprocity 

of all ordained ministers in each of the churches. That relationship commits the churches to working  

together as partners in mission toward fuller visible unity. A relationship of full communion does not mean there are no 

differences or distinctions between the churches but does mean that these differences are not church dividing. BoD ¶431 
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Biskopkassen 

 

Income Statement 1. January 2014 – 31. December 2014  2014 2013  

(Amounts in DKK)  

 

Income 

Contribution GCFA   855.617 881.413  

Contribution Finland F   41.403 40.725  

Contribution Finland S   50.019 50.837  

Contribution Norway   395.347 399.317  

Contribution Sweden   5.840 6.132  

Contribution Denmark   94.841 109.400  

Contribution Estonia  21.975 18.354  

Contribution Latvia  13.334 14.499  

Contribution Lithuania  11.636 11.109 

Transferred from capital  25.000 0 

Total income  1.515.066 1.531.786 

 

Expenses 

Bishop’s Salary   542.206 536.889  

Bishop’s Housing   192.192 189.720  

Other Salary   553.667 551.965  

Rent   123.014 119.942  

Equipment   6.819 8.110  

Office material   11.086 5.403  

Printing & Copying  11.260 4.308  

Travel expenses  -1.996 14.291  

Professional Entertainment  7.642 10.311  

Telephone & Postage   57.440 58.822  

Audit and accountancy assistance  15.600 13.465  

Miscellaneous   10.504 10.819 

Total expenses  1.529.434 1.524.045 

 

Financial Items 

Interest incom   0 0  

Cost  -250 0 

Total Financial Items   -250 0 

 

Net profit (loss) for the year  -14.618 7.741 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from Bishop’s housing  0 0 

Transfer to/from capital  -14,618 7.741 

Total allocations  -14.618 7.741 
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Balance pr. 31. December 2014  2014 2013  

(amounts in DKK)  

 

Assets 

Receivables 

Accounts receivable   60.106 60.937  

Cash and Bank Deposits   1.661.509 1.696.680 

Total Assets   1.721.615 1.757.617 

 

Equity and Liabilities 

Equity 

Reserved for housing 

Primo  482.135 482.135  

Allocated from Income statement   0 0 

  482.135 482.135 

Reserve fund 

Primo  1.201.748 1.194.007 

Allocated from Income statement  -14.618 7.741 

Transferred to income statement  -25.000 0 

  1.162.130 1.201.748 

Total Equity  1.644.265 1.683.883 

 

Liabilities 

Accounts payable  39.653 36.237 

Taxes withheld and social security   37.697 37.393 

Salaries and holiday pay   0 104 

  77.350 73.734 

 

Total Equity and Liabilities  1.721.650 1.757.617 
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Areakassen 

Income Statement 1. January 2014 – 31. December 2014  2014 2013  

(Amounts in DKK)  

 

Income 

Baltic Salary Support   153.184 250.604 

Church planting  0 64.960 

Area activities  58.621 32.525  

Total income   211.805 348.089 

  

Expenses 

Church planting  27.241 50.855  

European Board on Drug & alcohol Concerns  98.633 290.325 

Baltic Salary Support   227.348 258.645 

School of Congregational Development  -126.701 8.888 

Other costs  100 2.464 

Cabinet  59.678 30.535 

Total Expenses  286.299 641.712 

 

Financial Items  

Interest income  0 0 

Foreign exchanges  0 0 

Total Financial Items  0 0 

 

Net profit (loss) for the year  -74.494 -293.623 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Baltic Pastors Salary Fund  -74.163 -8.041 

Work Drug & Alcohol Abuse  -98.633 -290.325 

N&B Area Activities  -1.057 1.990 

Church Planting  -27.241 14.105 

School of Concregational Development  126.701 -8.888 

Capital reserve   -101 -2.464 

Total allocations  -74.494 -293.623 
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Balance pr. 31. December 2014  2014 2013  

(Amounts in DKK)  

 

Receivables 

Accounts receivable  14.024 43.819 

Cash and Bank Deposits  1.242.571 1.279.796 

Total Assets  1,256,595 1.323.615 

 

Equity and Liabilities – 31. December 2014 

Equity Country Specific 

 

Baltic Salary Support 

Primo  557.830 565.871 

Allocated from Income statement  -74.163 -8.041 

  483.667 557.830 

Drugwork 

Primo  145.483 435.808 

Allocated from Income statement  -98.633 -290.325 

  46.850 145.483 

Baltic School of Congregational development 

Primo  670 670 

Allocated from Income Statement  0 0 

  670 670 

N&B Area Activities 

Primo  14.961 12.971 

Allocated from Income Statement  -1.057 1.990 

  13.904 14.961 

Church Planting 

Primo  323.164 309.059 

Allocated from Income Statement  -27.241 14.105 

  295.923 323.164 

School of Congregational development 

Primo  127.558 136.446 

Allocated from Income Statement  126.701 -8.888 

  254.259 127.558 

Other Equity 

Primo  153.949 156.413 

Allocated from Income Statement  -101 -2.464 

  153.848 153.949 

Total Equity  1.249.121 1.323.615 

 

Liabilities 

Other current liabilities   7.474 0 

    

Total Equity and Liabilities  1.256.595 1.323.615 
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De Nordiske Midler for Wesleyan Teologi 

Income statement 1. January 2014 – 31. December 2014  2014 2013 

(Amount in DKK)  

 

Income 

Dividends  38.991 56.213 

Write-up of shares (or sale)  312.525 76.326 

Interest income  46 453 

Total income  351.562 132.992 

 

Expenses 

Trust departements fees  60 11.447 

Write-down of shares (or sale)  84.259 136.877 

Grants  69.581 0 

Audit  5.000 0 

Total expenses  158.900 148.324 

 

Net profit (loss) for the year  192.662 -15.332 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from other equity  166.438 0 

Transfer from reserved for disposal  26.224 -15.332 

Total allocations  192.662 -15.332 
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Balance pr 31.december 2014  2014 2013 

(Amount in DKK)  

 

Fixed Assets 

Account 9934274  2.867.121 2.589.790 

Cash and Bank Deposits  62.644 114.313 

  2.929.765 114.313 

 

Total Assets  2.929.765 2.704.103 

 

 

Equity and Liabilities – 31. December 2014 

 

Equity 

Restricted Equity 

Madsen's fond  1.177.134 1.160.994 

Wahlström's fond  101.059 99.673 

Odd Hagen's fond  634.291 625.593 

  1.912.484 1.886.260 

 

Capital 

Madsen's fond  442.699 442.699 

Wahlströms fond   48.343 48.343 

Odd Hagen's fond   137.677 137.677 

  628.719 628.719 

 

For distribution  

For distribution, primo  189.124 204.456 

Granted payments  33.000 0 

Allocated from Income Statement  166.438 -15.332 

  388.562 189.124 

 

Total Equity  2.929.765 2.704.103 

 

Liabilities 

Other current liabilities  0 0 

  0 0 

 

Total Equity and Liabilities  2.929.765 2.704.103 
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Centralkonferencekassen 

 

Income Statement 1. January 2014 - 31. December 2014  2014 2013 

(Amount in DKK)  

 

Income 

Contribution Estonia  6.583 5.506 

Contribution Central Russia  1.468 3.820 

Contribution Eastern Russia  1.468 7.444 

Contribution North Western Russia & Belarus  1.468 4.837 

Contribution South Russia  1.468 4.505 

Contribution Ukraine & Moldova  560 613 

Contribution Denmark  28.452 32.819 

Contribution Finland F  12.407 12.203 

Contribution Finland S  14.992 15.237 

Contribution Latvia  4.000 4.350 

Contribution Lithuania  3.490 3.319 

Contribution Norway  135.917 117.514 

Contribution Sweden  1.725 1.820 

Total income  213.998 213.987 

 

Expenses 

CC Council  0 51.054 

N&B Areagroup  27.690 29.413 

Eurasia Areagroup  4.076 4.937 

Book of Discipline  0 5.331 

Presidium  0 626 

World Methodist Council  9.307 9.672 

WMC-meetings  4.000 0 

European Methodist Council  42.766 42.745 

Council of European Churches  6.356 6.344 

CEC-conferences/meetings  4.000 0 

Othwe Expenses  19.993 15.357 

CC-Projects   2.130 21.557 

Total expenses  120.318 187.036 

 

Finansielle poster 

Interest income  0 0 

Foreign exchanges  -0 0 

Total Financial Items  0 0 

Net profit (loss) for the year  93.680 26.951 

 

Proposed allocation and equity transfers 

NEEBOD  10.000 0 

Transfer to/from capital  83.680 26.951 

Total allocations  93.680 26.951 
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Balance pr. 31. December 2014  2014 2013 

(Amounts in DKK)  

 

Receivables 

Accounts receivables  0 0 

Cash and Bank Deposits  806.106 699.325 

 

Total assets  806.106 699.325 

 

Equity and Liabilities– 31. December 2014 

 

Capital fond 

Primo  548.774 521.823 

Allocated from Income statement  83.680 26.951 

  632.454 548.774 

Equity Central Conference 

Primo  44.652 44.652 

Allocated from Income statement  0 0 

  44.652 44.652 

Equity NEEBoD 

Primo  0 10.000 

Allocated from Income statement  10.000 -10.000 

  10.000 0 

Equity CC Concerns 

Primo  70.000 70.000 

Allocated from Income statement  0 0 

  70.000 70.000 

Equity CEC-conference 

Primo  12.000 12.000 

Allocated from Income statement  4.000 0 

  16.000 12.000 

Equity World Methodist Council 

Primo  16.000 16.000 

Allocated from Income statement  4.000 0 

  20.000 16.000 

    

Total Equity  793.106 691.426 

 

Liabilities 

Other current liabilities  13.000 7.899 

 

Total Equity and Liabilities  806.106 699.325 
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

Betaniaforeningen har i 2014 dækket 

omkostningerne i forbindelse med for-

sendelse af tøj til socialt arbejde i 

Metodistkirken i Letland. Jeanette Holm fra 

bestyrelsen har sammen med de unge i TUF 

besøgt Letland i efteråret 2014.  Bestyrelsen 

er også glad for, at Betaniaforeningen kan 

bidrage til socialt arbejde i Danmark via en 

gave til Årskonferencen. 

Den 1. december 2014 solgte Betania-

foreningen Marielund for kr. 2. mill. 

Bestyrelsen fremlægger ved Årskonferencen 

forslag til revision af Betaniaforeningens 

vedtægter. Forslaget har sin baggrund i, at 

den nye lov om erhvervsdrivende fonde, der 

har virkning fra 1. januar 2015, stiller nye 

krav til vedtægterne.  

 

Betanias Ungdomsboliger - Øgadehuset 

I Øgadehuset går udlejningen af boligerne 

uproblematisk, og vi har et fint samarbejde 

med administrationsfirmaet Laros, som både 

står for udlejning og ejendomsservice. 

Der er stor efterspørgsel efter boligerne, 

som er attraktive på grund af den centrale 

beliggenhed i Aarhus samt standarden, og 

der er venteliste hos administrator. 

Vi har desværre igen i år haft indbrud i ejen-

dommen, denne gang via kælderen, og i den 

forbindelse har vi fået lukket endnu en 

mulig adgangsvej og etableret yderligere al-

armsystem samt videoovervågning. 

Festsalen bliver forsat flittig brugt af huset 

beboere til private arrangementer, ligesom 

gæsteværelset i kælderen udlejes til 

beboernes gæster. 

Der er dog konstateret en del fugtproblemer 

i kælderen, og vi har i den forbindelse bedt 

om hjælpe fra teknologisk institut for at få 

afdækket omfanget og få forslag til af-

hjælpning. 

Vi har fokus på, at den gamle ejendom 

bliver vedligeholdt, så bygningens standard 

forbliver høj og vi også i fremtiden har 

glade og tilfredse beboere. 

 

Betaniahjemmet  

Året har som altid været præget af et væld 

af sociale arrangementer til glæde for 

beboere og lokalområdet. Hverdagens 

indhold er vigtig, når den fysiske formåen er 

formindsket, derfor har aktiviteten i 

hjemmet altid været i centrum ud over den 

fagprofessionelle pleje. 

Kirsten Sørensen er efter et langt arbejdsliv 

gået på nedsat arbejdstid til 10 timer 

ugentlig efter eget ønske og varetager nu 

udelukkende regnskabet og de frivillige, 

som er en væsentlig del af det sociale 

sammenhold, der eksisterer på Betania-

hjemmet. Bestyrelsen er taknemmelige for, 

at Kirsten stadig bidrager på disse to vigtige 

funktioner. 

Det øvrige administrative arbejde ledes nu 

af Jette Lynderup, som er udnævnt til 

kontorchef. Jette har arbejdet på Betania-

hjemmet i 4 år. 

I årets løb modtog Betaniahjemmet en arv 

som satte os i stand til at købe et sommerhus 

på Enø i nærheden af Karrebæksminde. 

Huset er på 160 kvadratmeter beliggende 

med udsigt over fjord og vige, og der er kun 

800m til en meget fin badestrand. I løbet af 

foråret bliver huset istandsat så der er plads 

til 3-4 beboere og deres hjælpere. 

Resten af arven er efter testamentets ønske 

omdannet til en fond, der skal glæde 

beboere og personale. 

I løbet af året blev der i samarbejde med 

forfatter Michael Svennevig afholdt en 

såkaldt gammelfestival. I en uge var der et 

righoldigt program med oplæsning ved 

kendte skuespillere og forfattere og med 

dejligt mange gæster, der var med til at 

skabe en uforglemmelig uge. Der er i den 

forbindelse skabt en bog, hvor den ene 

halvdel er digte om det at blive gammel og 

den anden en reportage om Betaniahjemmet. 

24.-25. oktober afholdt bestyrelsen og leder-

gruppen et såkaldt 12-12 møde, hvor vi med 
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udgangspunkt i Betaniahjemmets Visions-

papir samt velkomstbrochure debatterede, 

hvad vi individuelt lagde i de udsagn, der 

står, og hvordan vi så fremtiden. Det var et 

meget udbytterigt samvær, hvor vi fik lært 

hinanden bedre at kende og kom tættere på 

fremtiden. 

Bestyrelsen vil gerne takke for årets indsats 

fra både ledere, personale og de frivillige, 

som alle bidrager til, at Betaniahjemmet 

fortsat er det mest populære plejehjem på 

Frederiksberg. 

 

Ove Sørensen 
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Regnskab 2014 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 6.083.963 

Finansielle indtægter 138.769 

 6.222.732 

Udgifter  

Ejendomsudgifter Frb. Marielund Aarhus 1.928.463 

Finansielle udgifter 1.024.307 

Andre driftsomkostninger 169.785 

Udgifter i alt 3.122.555 

Af- og nedskrivninger 967.252 

Årets resultat 2.132.925 

Balance 6.222.732 

  

  

Aktiver, bundne  

Ejendomme 87.082.748 

Obligationer og investeringsforeningsbeviser 1.658.580 

  

Aktiver, disponible  

Periodiserede renter og andre tilgodehavender 2.427.855 

Likvide beholdninger 7.504.327 

 98.673.510 

  

Passiver  

Fondskapital heraf disponibel 57.587.798 

Prioritetsgæld 39.591.230 

Kortfristet gæld 1.494.482 

 98.673.510 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld og låneomk. (henlagt til bunden kapital) 1.217.944 

Årets uddelinger, øvrige  

Metodistkirken i Danmark,  socialt arbejde i Letland 18.690 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 60.000 

Uddelinger i alt 1.296.634 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  27.665.672 

Tilskud renter og afdrag lån   

Servicepakke, beboere  2.933.681 

Renteindtægter  6.572 

  30.605.925 

   

Udgifter:   

Lønninger   23.915.963 

Øvrige omkostninger  6.934.017 

Udgifter i alt  30.849.969 

Driftstilskudsunderskud*  -244.044 

Balance  30.605.925 

   

Aktiver:   

Tilgodehavender  494.597 

Likvider  1.135.295 

  1.629.892 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619 

Kortfristet gæld  1.604.273 

  1.629.892 

 

 

* Underskuddet på kr. 244.044 modregnes med moms og renter fra Kommunen på kr. 58.998 så 

resultatet er et underskud på kr. 185.046. 
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Vedtægter 

Stiftelse 

§ 1 

Betaniaforeningen er en selvejende insti-

tution oprettet i 1907 af Metodistkirken i 

Danmark. 

 

Navn og hjemsted 

§2 

Den selvejende institutions navn er Betania-

foreningen i Danmark. Betaniaforeningens 

hjemsted er Aarhus Kommune. 

 

Formål 

§3 

Betaniaforeningens formål er at drive so-

ciale institutioner samt at yde støtte til alle 

former for socialt arbejde, herunder at yde 

støtte til menighedsdiakoni og videreud-

dannelse inden for disse områder.   

Det afhænger af bestyrelsens nærmere be-

stemmelse, hvorledes og i hvilket omfang de 

nævnte formål skal tilgodeses. Som al-

mindelig retningslinje for bestyrelsens skøn 

skal gælde, at Betaniaforeningen er grund-

lagt af Metodistkirken i Danmark, hvorfor 

formålet stedse skal forvaltes i overens-

stemmelse med kirkens forskrifter. 

 

Kapitalanbringelse 

§4 

Betaniaforeningens kapital anbringes i fast 

ejendom, obligationer, investeringsfore-

ningsbeviser, børsnoterede og ikke-børs-

noterede aktier og lignende. 

Værdipapirer skal noteres på Betania-

foreningens navn og henlægges i åben depot 

i et pengeinstitut efter bestyrelsens nærmere 

bestemmelse. Betaniaforeningens kontante 

beholdning skal indestå i et eller flere 

pengeinstitutter på en eller flere konti, der 

lyder på foreningens navn. 

 

Grundkapital 

§5 

Betaniaforeningens grundkapital andrager 

kr. 5.250.000,- som er tilvejebragt ved kon-

tant indskud. 

I overensstemmelse med Lov om erhvervs-

drivende fonde kan overført overskud og 

reserver med fradrag af overført overskud 

danne grundlag for udlodning. Der kan dog 

ikke foretages udlodning af reserver for 

opskrivning efter indre værdis metode, alle 

øvrige opskrivnings- og opregulerings-

reserver samt reserver, der er bundne i 

henhold til vedtægterne. 

 

Overskud 

§6 

I forbindelse med vedtagelse af årsrapporten 

træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorledes 

årets overskud skal anvendes til støtte efter 

Betaniaforeningens formål eller henlægges 

til konsolidering. Bestyrelsen kan beslutte, 

at årets overskud i et eller flere år helt eller 

delvis hensættes til senere anvendelse i 

overensstemmelse med formålsbestem-

melsen i §3. I så fald skal det udtrykkeligt 

fremgå af Betaniaforeningens regnskab, 

hvilke beløb bestyrelsen på denne måde har 

hensat til senere anvendelse efter formålet. 

 

Ledelse 

§7 

Betaniaforeningen ledes af en bestyrelse på 

seks medlemmer, der vælges af Metodist-

kirkens danske Årskonference for en treårig 

periode. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 

formand, næstformand og sekretær. Ved 

konstitueringen iagttages det, at formanden 

eller næstformanden skal have sæde i be-

styrelsen for Betaniaforeningen på Frede-

riksberg. 

Ingen ved Betaniaforeningen ansat kan 

vælges til bestyrelsen bortset fra sådanne 

tilfælde, som har hjemmel i de i Lov om 

Erhvervsdrivende Fonde fastsatte regler om 

medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentan-

ter. Ulønnet arbejde for Betaniaforeningen 
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og de under denne hørende institutioner er 

ikke til hinder for, at den pågældende kan 

opstille til valgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-

orden, som nærmere fastsætter udførelsen af 

bestyrelsens opgaver. 

Bestyrelsen afholder møde mindst to gange 

om året eller på skriftlig begæring til for-

manden fra mindst to bestyrelses-

medlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

fire medlemmer er tilstede. 

Beslutninger træffes ved almindelig stem-

meflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens og i dennes fravær næst-

formandens stemme afgørende. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv, 

indtil nyvalg kan finde sted på den efter 

vakancens indtræden følgende ordinære 

Årskonference. 

Bestyrelsen fører en protokol over sine 

forhandlinger. Protokollen underskrives af 

samtlige tilstedeværende medlemmer. Et 

medlem, som ikke er enig i bestyrelsens 

beslutning, har ret til at få sin mening 

indført i protokollen.  

 

§8 

Bestyrelsen repræsenterer Betaniafore-

ningen i alle henseender. Det påhviler 

bestyrelsen at føre tilsyn med Betania-

foreningens gøremål, at varetage Betania-

foreningens interesser og påse, at ved-

tægterne for Betaniaforeningen overholdes. 

Ændringer af vedtægten, sammenlægning 

med andre selvejende institutioner eller 

opløsning ved uddeling af kapitalen kræver, 

at fem af bestyrelsens seks medlemmer 

stemmer herfor, og dette tillige godkendes 

på Metodistkirkens danske Årskonference. 

Ved fondens opløsning skal bestyrelsen 

anvende kapitalen i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen i §3. 

 

 

Tegning 

§9 

Betaniaforeningen tegnes af formanden i 

forening med et medlem af bestyrelsen. I 

formandens fravær tegnes foreningen af 

næstformanden i forening med et medlem af 

bestyrelsen. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast 

ejendom kræves der underskrifter af mindst 

halvdelen af bestyrelsen og i alle tilfælde 

underskrift af formanden og næstfor-

manden. 

 

Årsrapport og revision 

§10 

Betaniaforeningens regnskabsår går fra 1. 

januar til 31. december. 

Årsrapporten skal revideres af en godkendt 

revisor, der udpeges af bestyrelsen for et år 

ad gangen. 

Det påhviler revisor at påse, at foreningens 

kapital forvaltes forsvarligt i overens-

stemmelse med vedtægten og i en påtegning 

på regnskabet oplyse, hvorvidt han anser 

vedtægten for overholdt. 

De til Betaniaforeningen hørende insti-

tutioner aflægger selvstændigt årsregnskab 

revideret af en af institutionens bestyrelse 

valgt godkendt revisor. 

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde 

(årsregnskabsmøde) hvert år, hvor besty-

relsen godkender fondens årsrapport for det 

seneste regnskabsår. 

  

Mødet afholdes i fondens hjemstedskom-

mune eller et andet sted i Danmark efter 

bestyrelsens bestemmelse. 

Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal 

omfatte følgende: 

1. Orientering om det seneste regnskabsår 

v/formanden. 

2. Godkendelse af fondens årsrapport. 

3. Beslutning om anvendelse af overskud 

til konsolidering af fonden eller uddelinger i 

henhold til vedtægten, eller dækning af 

underskud i henhold til den godkendte 
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årsrapport. 

4. Valg af revisor. 

 

Ændring af vedtægter 

§11 

Ændringer i disse vedtægter og vedtagelse 

af Betaniaforeningens opløsning kan kun 

finde sted efter forslag fra bestyrelsen og 

efter godkendelse af Metodistkirkens dan-

ske Årskonference, hvor mindst ¾ af de 

afgivne stemmer skal stemme for forslaget, 

for at det kan vedtages. 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Bestyrelsen for Sandvangs Fond består af 

følgende medlemmer: 
Formand : Anders Kyst 
Sekretær : Finn Uth 
Øvrigt medlem : Ove Sørensen 
 

Vi har i årets løb modtaget 3 ansøgninger, 

hvoraf det fulde beløb blev bevilliget for 2 

af ansøgningerne: 
1. Indkøb og montering af markise foran 

spisesalen på Betaniahjemmet, Frederiks-

berg. 
Beløb: kr. 96.187,50. 
Øger beboernes mulighed for udeliv og 

samvær 
2. Fortsættelse af igangværende musik-

projekt, der har vist sig at være til stor glæde 

for beboerne. 
Beløb: kr. 144.000 
 

Det sidste ansøgte beløb til indkøb af nye 

fælles kørestole blev efter refleksion i 

bestyrelsen givet som underskudgaranti idet 

det er bestyrelsens opfattelse at det bør være 

en del af den kommunale driftsoverens-

komst, men at behovet er yderst relevant. 

 

 

 

Anders Kyst   

formand 
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Regnskab 2014 

Indtægter:   

Renter/udbytte  258.444 

Kursregulering af obligationsbeholdning  40.292 

  298.736 

Udgifter:   

Administrationsomkostninger  2.000 

Revision og regnskabsmæssig assistance  12.719 

Depotgebyr/formueforvaltning  5.746 

  20.465 

Årets resultat  278.271 

   

Resultats disponering:   

Henlagt til fondets bundne kapital  40.292 

Uddelt til Betaniahjemmet  408.675 

Overført til næste år  -170.696 

  278.271 

   

Aktiver:   

Bundne midler  7.472.130 

Disponible midler  93.584 

Aktiver i alt  7.565.714 

   

Passiver:   

Bundne midler  7.472.130 

Disponible midler  83.584 

Skyldige omkostninger  10.000 

Passiver i alt  7.565.714 
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Ældreboligerne Marielund, Vejle 
 

Der er i 2014 blevet renoveret et antal 

tagrygninger og gavle på ældreboligerne, 

ligesom der er foretaget malerarbejde. 

Bestyrelsen har modtaget et købstilbud på 

boligerne fra en privat investor. Der er via 

ældreboligernes administrator indledt 

forhandlinger med den potentielle køber. 

Det er en kompliceret handel, idet Vejle 

kommune og sandsynligvis også Inden-

rigsministeriet skal godkende handelen og 

beboerne skal have tilbudt at købe boligerne 

som andelsboliger. 

Bestyrelsen er interesseret i handelen, men 

har det absolutte krav, at der skal være et 

mindre overskud. 

Dagligdagen går sin vante gang på 

Marielund, men beboersamlingerne er 

blevet besværliggjort af at hovedhuset er 

solgt, så der ikke længere er noget 

samlingslokale. 

 

Ove S Sørensen 

 

Regnskab 2014 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.680.000 

 1.680.000 

Udgifter  

Administrationsomkostninger -171.550 

Lokaleomkostninger -56.002 

Ejendomsomkostninger -454.482 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom -98.000 

Resultat før finansielle poster 899.966 

  

Finansielle indtægter 0 

Finansielle udgifter -782.533 

Årets resultat 117.433 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Driftsmidler 0 

Mellemregning med lejere 66.847 

Andre tilgodehavender 12.000 

Likvide beholdninger 418.052 

 18.661.759 

Passiver  

Egenkapital 118.732 

Hensatte forpligtelser i alt 3.825.619 

Langfristede gældsforpligtelser 13.982.039 

Kortfristede gældsforpligtelser 735.369 

 18.661.759 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 
 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Central-

missionen, har traditionen tro fokuseret på 

mennesker, der har sociale problemer, 

sociale relationsproblemer, misbrugs-

problemer, dårlig økonomi eller manglende 

økonomisk realitetssans – eller en 

kombination af disse problemer. Udover 

dette har vi også rettet vore tilbud til børn 

og unge. 

 

Disse sidste prøver vi at få i tale gennem 

hhv. vore sommerlejre og juleuddelinger og 

vort kollegium i Rigensgade. Ellers har vore 

tilbud været varmestuer, bespisninger, bo-

fællesskaber, udflugter og ture, som er 

tilbud til socialt udsatte, hjemløse og 

alkoholskadede. Ved lørdagscafeen holdes 

andagter og der synges til bord ved alle 

bespisningerne. Lørdagsmøderne har fortsat 

litteraturoplæsning som en af aktiviteterne. 

 

Gennem en del år har Metodistkirkens 

Sociale Arbejde samarbejdet med Køben-

havns Kommune vedr. vore bofællesskaber, 

idet kommunen har støttet hjemløse-

kollektiverne, som bofællesskaberne også 

kaldes, med et mindre økonomisk tilskud på 

125.000 kr. årligt. I 2014 har dette 

økonomiske tilskud bevirket, at vi har 

besluttet at komme med i Tilbudsportalen, 

som er det offentliges store digitale satsning 

på registrering, fremvisning og vurdering af 

samtlige sociale tilbud, der på en eller anden 

måde hører under den offentlige for-

pligtelse. Det har samtidig den fordel, at 

bofællesskaberne også er underlagt 

Socialtilsyn Hovedstaden (som udføres af 

Frederiksberg Kommune, da ingen 

kommune skal kontrollere sig selv), der 

engang imellem kommer på uanmeldt 

besøg. Bortset fra at det ressourcemæssigt 

kræver en del bureaukratisk registre-

ringsarbejde på Tilbudsportalens lokation på 

internettet, er kontakten til kommunen 

gavnligt for bofællesskaberne. 

Den ansvarlige for hjemløsekollektiverne 

skal årligt bekræfte i ledelsesberetningen, at 

det fra Københavns Kommune bevilgede og 

ydede økonomiske tilskud er anvendt i 

overensstemmelse med formålet. Det kan 

derfor her bekræftes, at de i 2014 modtagne 

kr. 125.000 kr. fra Københavns Kommune 

er anvendt til det bevilgede formål. Der har 

været udskiftning af 2 beboere i bo-

fællesskaberne i 2014. 

 

Café Den Varme Stue fungerer fint med det 

nye køkken og Fødevarestyrelsen har været 

på yderlig et kontrolbesøg, hvor varmestuen 

igen fik høj udmærkelse. Højeste ud-

mærkelse kan først nås efter tre besøg med 

høj udmærkelse. Denne højeste udmærkelse, 

Den Store Smiley, har kryptkøkkenet til 

bespisningerne igen opnået i 2014. 

Aktivitetsniveauet i varmestuen er samtaler, 

avislæsning, fjernsyn, udflugter, biografture, 

fisketure, vandreture og litteraturcafé. Der-

udover udlånes varmestuens lokaler til GA 

(Gamblers Anonymous), der holder to 

ugentlige møder i Cafeen. Både danske og 

udenlandske hjemløse kommer i 

varmestuerne. Alle aktiviteter under Pro-

jektet Cafe Den Varme Stue, som blev 

udskilt som en separat del af varmestuens 

aktiviteter i 2012, retter sig dog kun til 

danske statsborgere. 

 

Cafe Den Varme Stues computer bruges 

flittigt også af udenlandske hjemløse. Der 

stilles computer og wifi til rådighed for 

brugerne. Der afholdes desuden aktiviteter 

ud af huset med udflugter, biografbesøg 

fisketure og vandreture.  

 

Den samlede virksomhed inden for Me-

todistkirkens Sociale Arbejde, aktiviteter, 

kontor, køkkener og serveringssteder er 

godkendt af arbejdstilsynet med den bedste 

grønne smiley. 
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Varmestuelederens og den administrative 

leders arbejdstid er for den største del brugt 

til Projekt Cafe Den Varme Stue, fæl-

lesspisningerne, bofællesskaberne, råd-

givning og økonomisk rådgivning og hjælp. 

Det øvrige administrative personales tids-

forbrug har primært været brugt til 

administrationen af ejendommene og 

udlejningsvirksomheden. Der er  fra hele 

personalet også brugt mange ressourcer på 

Familielejren og med at skabe og holde 

kontakt til børnefamilierne med ene-

forsørgere.  

 

På Solborgen blev det indvendige 

malerarbejde afsluttet i januar 2014. Der er 

indkøbt nyt inventar i 2014. Der er planlagt 

renovering af badeværelser i 2015. I 

Rigensgade er vinduer ind mod gården 

malet i løbet af sommeren 2014. Der har 

været brugt ressourcer på en del byggesager 

på vore ejendomme i 2014: Byggetilladelse 

til terrasse Fjordbakken i Holbæk , byg-

getilladelse til nedlægning af lejlighed 

Fjordbakken, byggetilladelse til tagreno-

vering på Sofievej 26 og en 

ibrugtagningstilladelse til lokaler i 

Rigensgade 21A. Børnehaven Fjordbakken 

har i 2014 underskrevet lejekontrakt om leje 

af hele bygningen på Kalundborgvej 46 i 

Holbæk, hvor overtagelsen af lejemålet først 

fandt sted pr 1. februar 2015 p.gr.a. sen 

opnået byggetilladelse. 

 

2014 har givet et mindre økonomisk 

overskud. Derudover er der anvendt mere 

end 2.400.000 kr. på at realisere Meto-

distkirkens Sociale Arbejdes sociale formål 

og skal opfattes som vor hjælp til 

samfundets udsatte.  

 

Kampagnen der skulle skaffe mindst 

hundrede bidragydere, som inden 1. okt. 

2014 skulle give mindst 200 kr. i bidrag, 

lykkede til fulde. Inden denne dato nåede vi 

op på omkring 130 bidragydere, der ydede 

dette beløb eller mere. Kampagnen blev sat i 

gang, da kravet om at blive en af SKAT 

godkendt forening skulle være klar inden 

1/10 og ikke som tidligere 31/12. Pr. 31/12 

2014 havde vi modtaget næsten 240 t.kr. i 

frivillige bidrag 

 

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til 

alle vore frivillige medarbejdere og 

ligeledes en stor tak for den økonomiske 

støtte, vi gennem året har fået fra vore 

frivillige bidragydere. Det er godt at vide, at 

vi er mange om at hjælpe medmennesker i 

nød og vanskelige livssituationer. 

 

Anders Thorsager Rasmussen  Finn Uth 

Bestyrelsesformand   Adm. leder 
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Regnskab 2014 

Indtægter til sociale aktiviteter   

Indsamlinger 239.655  

Tipsmidler og tilskud 614.448  

Bofællesskaberne 209.804  

MSA Bladet portostøtte 551  

Familielejren 108.086  

IgenBrug og øvrigt salg 115.988  

”Den Normale Hjemløse”/”De Frie Fugle Flyver” 0  

Varmestue og Rådgivning 307.592 1.596.124 

   

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Socialkonto: Administration, husleje, løn, aktiviteter -409.055  

Bofællesskaberne -470.913  

MSA Bladet -83.006  

Familielejren -140.577  

IgenBrug -91.993  

”Den Normale Hjemløse”/”De Frie Fugle Flyver” -26.181  

Bespisninger og møder -154.866  

Uddelinger i julen -214.504  

Øvrige uddelinger -35.598  

Varmestue og Rådgivning -781.583 -2.408.276 

   

Primære driftresultat af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 1.159.511  

Solborgen -434.933  

Gersonsvej 1 - 3 -17.954  

Sofievej 26 403.011  

Fjordbakken 187.494  

Fremtidshåb 175.757 1.475.886 

Hensættelser til vedligehold   -485.700 

   

Administrationsudgifter   

Fælles administration- og lønudgifter -933.983  

Adm. Indtægter fra sociale aktiviteter og ejendomme 789.250 -144.733 

   

Finansielle poster   

Renteudgifter -178.838  

Afdrag på prioritetsgæld 0  

Netto renteudgift bank, kursregulering 213.846 35.008 

   

ÅRETS RESULTAT  65.309 

Aktiver   
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Rigensgade 21 og 21 A   16.700.000  

Solborgen 4.150.000  

Sofievej 26  5.700.000  

Fjordbakken 4.350.000  

Fremtidshåb 1.350.000 32.250.000 

Obligationer  179 

Likvid beholdning  14.208.068 

Depositum, Adelgade  31.856 

Omprioriteringsomkostninger  0 

Tilgodehavende andre debitorer  458.995 

Indretning Bofællesskab II  0 

Indretning Café  90.445 

Aktiver i alt  47.039.543 

   

Passiver   

Egenkapital 1/1 2014 38.672.822  

Årets resultat 65.309  

Årets afdrag på prioritetsgæld 0  

Fortjeneste ved salg af ejendomme 0  

Regulerings ejendomsværdi 0 38.738.131 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 4.044.866  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 0 4.044.866 

Forudmodtaget tilskud for 2015 32.702  

Fejlagtig modtaget tilskud 0  

Forudbetalt husleje, Depositum, Skyldige udg. Anden gæld 1.522.965 1.555.667 

Hensat til vedligeholdelse ejendomme  2.700.878 

Passiver i alt  47.039.542 
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Vedtægter 

§ 1. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Central-

missionen (MSA) er en selvejende 

institution under Metodistkirkens Danske 

Årskonference. Institutionens hjemsted er 

Københavns Kommune. 

 

§ 2. 

MSA’s formål er at udøve socialt, 

filantropisk samt missionerende arbejde ud 

fra det kristne kærlighedsbud. 

MSA kan udøve sin virksomhed gennem 

andre selvejende institutioner under Meto-

distkirkens Danske Årskonference, ligesom 

MSA kan indgå økonomisk samarbejde om 

sociale projekter med andre institutioner og 

arbejdsgrene under Metodistkirkens Danske 

Årskonference. 

 

§ 3. 

MSA ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 

7 medlemmer, der vælges af Metodist-

kirkens Danske Årskonference for 3 år ad 

gangen. Desuden kan der vælges et 

bestyrelsesmedlem af hver af de sjællandske 

metodistmenigheder. Menighedsvalgte be-

styrelsesmedlemmer skal godkendes af 

Metodistkirkens Danske Årskonference. 

Blandt bestyrelsesmedlemmerne vælges på 

Metodistkirkens Danske Årskonference 

formanden for MSA’s bestyrelse. MSA’s 

bestyrelse indstiller kandidater til formand 

overfor Metodistkirkens Danske Års-

konference forud for årskonferencen. 

Formandsvalget er for 1 år. 

Afgår formanden mellem to på hinanden 

følgende årskonferencer, vælger MSA’s 

bestyrelse en ny formand blandt bestyrelsens 

medlemmer på førstkommende bestyrel-

sesmøde, indtil ny årskonference har fundet 

sted. 

Der ydes ikke bestyrelseshonorar eller an-

den godtgørelse for bestyrelsesmedlemmers 

arbejde. 

På det første bestyrelsesmøde efter en års-

konference konstituerer bestyrelsen sig med 

næstformand og sekretær. 

Bestyrelsen kan konstituere sig med et 

forretningsudvalg på op til 4 medlemmer. 

Bestyrelsesformanden er selvskrevet 

formand for forretningsudvalget. 

Såfremt bestyrelsen ansætter en daglig 

leder, jævnfør § 4, kan bestyrelsen undlade 

at vælge et forretningsudvalg. 

 

§ 4. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af bestyrelsen er til stede. Be-

slutninger træffes ved simpelt stemme-

flerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslaggivende. 

Beslutning om salg af ejendomme kan dog 

alene ske, såfremt mindst 3/4 af såvel de 

afgivne stemmer som de stemmeberettigede 

har stemt herfor. Såfremt 3/4 af besty-

relsesmedlemmerne ikke er tilstede på det 

bestyrelsesmøde, hvor forslaget om salg af 

ejendom blev forkastet, kan de fremmødte 

beslutte at indkalde til et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde. 

Indkaldelsen, der skal indeholde forslaget 

og en skriftlig redegørelse herom, skal ske 

skriftligt og med mindst 8 dages og højst 3 

ugers varsel. På det ekstraordinære besty-

relsesmøde kan forslaget vedtages med 

simpelt flertal, når mindst halvdelen af 

bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

 

§ 5. 

Bestyrelsen kan ansætte en leder til at 

forestå institutionens daglige arbejde. Le-

deren udfører sit arbejde i henhold til de 

retningslinier, der gives af bestyrelsen. Le-

deren har det overordnede ansvar over for 

bestyrelsen for hele institutionens drift og 

har dermed bemyndigelse til at lede og 

fordele arbejdet, også for så vidt angår 

øvrige ansatte. 

Lederen kan afskedige personale. Ny-

ansættelser kan alene foretages efter ved-
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tagelse på et bestyrelsesmøde. Genbe-

sættelse af stillinger kan foretages i henhold 

til aftale med forretningsudvalget eller med 

bestyrelsesformanden, såfremt et forret-

ningsudvalg ikke er valgt. 

 

§ 6. 

MSA tegnes af bestyrelsesformanden i for-

ening med lederen, af to bestyrelses-

medlemmer i forening med lederen eller af 

bestyrelsesformanden i forening med to 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 

§ 7. 

MSA’s regnskabsår er kalenderåret. Regn-

skabet skal revideres af en godkendt revisor, 

i henhold til de regler, der gælder for 

selvejende institutioner. 

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen 

og godkendes på Metodistkirkens Danske 

Årskonference. 

 

§ 8. 

Ændring af MSA’s vedtægter foretages efter 

indstilling fra 3/4 flertal af MSA’s be-

styrelse til vedtagelse på førstkommende 

møde i Metodistkirkens Danske Årskon-

ference. 

 

§ 9. 

MSA’s opløsning kan kun ske, når 

beslutning herom er vedtaget på et 

bestyrelsesmøde med 3/4 af såvel de afgivne 

stemmer som de stemmeberettigede, og 

såfremt beslutningen herefter godkendes på 

førstkommende møde i Metodistkirkens 

Danske Årskonference. 

I tilfælde af opløsning af virksomheden 

tager Metodistkirkens Danske Årskonfe-

rence bestemmelse om de tilstedeværende 

midlers anvendelse til formål, der opfylder 

MSA’s formålsparagraf. Midlerne kan over-

føres til andre selvejende institutioner under 

Metodistkirkens Danske Årskonference, 

såfremt disses formål helt eller delvis 

dækker MSA’s virksomhedsområder. 
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Forårsblomsten 
 

Regnskab 2014 

  2014  2013  

Indtægter 

Indtægt ved salg af blomster   949,50 4.445,50 

  949,50 4.445,50 

Udgifter 

Administrationsandel  75,00 1.886,99 

Porto og gebyr  0,00 138,00 

Annoncer og reklame  1.600,00 1.600,00 

  1.675,00 3.624,99 

 

Årets resultat  -725,50 820,51 

Overført fra sidste år  5.511,47 14.404,71 

I alt til disposition  4.785,97 15.225,22 

 

 

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således: 

Centralmissionens virksomheder  -4.785,97 -20.000,00 

Jerusalemskirkens spejdere retur  0,00 9.006,25  

Kirkesjov retur  0,00 1.280,00 

  -4.785,97 -9.713,75 

Overført til næste år  0,00 5.511,47 

 

 

Balance pr. 31. december 

  2014 2013 

Aktiver 

Danske Bank   0,00 27.111,47 

Tilgode, tipsmidler  0,00 0,00 

  0,00 27.111,47 

Passiver 

Egenkapital 

Saldo 1. januar  5.511,47 14.404,71 

Årets overskud  -725,50 820,51 

  4.785,97 15.225,22 

Uddeling  4.785,97 -9.713,75 

Egenkapital i alt  0,00 5.511,47  

Skyldige omkostninger  0,00 21.600,00  

  0,00 27.111,47  
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Den selvejende institution Willeruplund 
 

Året der kommer: 

For at være på forkant med nye krav om 

revision, har vi besluttet at få de sidste 5 års 

regnskaber revideret af autoriseret  revisor. 

 

Året der gik: 

I bestyrelsen har vi kunnet byde velkommen 

til Charlotte Levin og Morten Vestergård-

Platz. 

Indtægterne er forholdsvis stabile, og vi 

glæder os over, hvad vi har støttet. 

Vi har arbejdet på vedtægtsændring, således 

at bestyrelsen på 5 medlemmer indstilles af 

Odense Metodistkirkes Pastoratkonference 

til godkendelse på Metodistkirkens Årskon-

ference. Dette blev vedtaget på Metodist-

kirkens Årskonference den 15-18. maj 2014 

i Holstebro. Se årbog side 97. 

Helge Munk har været til møde med Odense 

kommune, vedr. vores lejekontrakt. 

Kontrakten udløber 2017, men da det 

vurderes som et erhvervslejemål, har 

Odense Kommune ret til at fortsætte 

kontrakten ubegrænset. Det er Odense 

Kommunes hensigt, at blive i lejemålet i 

hele den periode, de har planer for.  

Til gengæld har vi håb om at kunne lave et 

kompromis mht. betaling for grunden. Vi 

står stærkt, men vi skal enten tage en retssag 

med de omkostninger og risici, det inde-

holder. Eller også skal vi forsøge at indgå et 

kompromis, og det er det, vi vil gå efter. 

 

På bestyrelses vegne 

Lene Bræstrup 

 



 
 95    

Regnskab 

 

Regnskab 

2014 

Regnskab 

2013 

Budget  

2015 

Husleje 335.883,00 329.301 340.000 

Indtægter i alt 335.883,00 329.301 340.000 

    

Administrationsomkostninger og revision 7.774,25 546 15.000 

Gaver 246.110,40 251.137 300.000 

Udgifter i alt 253.884,65 251.683 315.000 

    

Renter 33.198,78 24.627 10.000 

Finansiering i alt 33.198,78 24.627 10.000 

Overskud/Underskud 115.197,13 102.246 35.000 

  

 Status pr. 31.12.2014 

 

Aktiver: 

 

  

Kontanter   85,75 

Danske Bank   497.802,21 

TotalBanken   835.802,31 

Ejendom   4.800.000,00 

Inventar   200.000,00 

Aktiver i alt   6.333.690,27 

 

Passiver: 

 

  

Egenkapital   6.161.295,64 

Prioritetsgæld   0,00 

Skyldige omkostninger   47.197,50 

Lovede beløb til gaver   10.000,00 

Passiver i alt   6.333.690,27 
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Dagsorden – MBUF Delegeretmøde 
 

Nedenstående er Delegeretmødets officielle dagsorden. Den blev ikke nødvendigvis fulgt 

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

nedenstående dagsorden. 

 
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) Spejderråd. 

f) Forslagskomite 

 

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

 

10. Eventuelt. 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
 

MBUF styrelsens beretning

GPS står i sin oprindelige betydning for 

Global Positioning System og de fleste af os 

har i dag en GPS i vores telefon, bil eller 

anden teknisk dims. Og hvis du går en tur på 

gaden og spørger; ”hvad er en GPS”, så vil 

rigtig mange svarer, at det er noget man 

bruger til at finde vej.  

Men d. 13-17. maj i år får GPS en helt ny 

betydning. I denne weekend står for-

kortelsen for Go, Pray, Serve. Og vi får en 

opfordring til at indstille kirkens GPS på 

Guds destination og starte rejsen. 

 

Vi bliver på landsmødet konfronteret med 

om vi er klar til rejsen og blindt vil lade os 

lede af GPS’en uden at kende den direkte 

vej til målet? Tør vi gå med? Tør vi gå mod 

strømmen? Tør vi følge Guds GPS? Også 

selvom den leder os en anden vej end den vi 

kender? 

 

Der er mange gennem tiden som har turde 

gå foran og gå i mod strømmen. Nogle af 

disse har sågar ændret verdenshistorien 

gennem deres tro og gerninger.  

En af dem er Jesus! Han handlende i 

kærlighedens navn og gik imod samfundets 

normer. Han tog de svagestes parti og talte 

med dem, som ingen andre ville have noget 

med at gøre. Jesus gik forrest og der var 

nogle der troede på hans ord og turde gå 

med, selvom samfundet omkring dem var 

imod.  

Spørgsmålet er om vi tør lytte til Jesus og 

følge efter for hvad er konsekvensen, når 

man går imod strømmen. I Paulus’ brev til 

Romerne 2;9-11 står der at lige meget hvem 

vi er, men vælger at gå med kærlighed (gøre 

det gode), vil vi få herlighed, ære og fred. 

For Gud gør ikke forskel. 

Så lad os springe ud i det sammen. Lad os 

med åbne hjerter gå verden i møde, for på 

den måde at hjælpe børn og unge i mødet 

med Jesus.  

 

TUF 

I efteråret blev TUF afholdt i Letland med 

en hel flok danske unge. Mødet med en 

kultur, der ligner den danske hverdag så 

meget, og alligevel er så forskellig, var en 

stor oplevelse for alle, der var med. Det er 

med til skabe sammenhold og til at udvikle 

de unge, at se en anden kultur på den måde. 

Styrelsen valgte at 2014’s budgetterede 

udgift for udlandsaktiviteter gik til denne 

tur. Og gruppen af unge og ledere kunne 

derfor få en anderledes TUF-oplevelse end 

dem vi ellers har afholdt de senere år.  

 

Ansatte 

I efteråret sagde vi farvel til Helle Duus, 

som sekretariatsmedarbejder. Da der i første 

omgang ikke blev ansat en ny medarbejder 

er Helles opgaver blevet varetaget af for-

manden og næstformanden i fællesskab. Det 

betyder desværre også, at formandskabet har 

brugt tiden på administration og ikke på de 

ting, som vi lovede at sætte igang på sidste 

delegeretmøde.  

Dette er dog ikke en permenent løsning, og 

vil blive ændret igen i midten af 2015.  

 

Med udgangen af 2014 er Maria Aaskov og 

Anne Thompson stadig ansatte i MBUF.  

Maria har været på barsel i andet halvår af 

2014, og vi glæder os til at hun kommer 

tilbage, hvor der udover de opgaver som 

Maria allerede varetager også ligger nye og 

venter.  

Anne har arbejdet med udgivelsen af 

Himmel&Jord og sætter i fællesskab med 

resten af redaktionen sit præg på vores 

fælles blad. Anne skal i 2015 også igang 

med, at sætte sit præg på hjemmesiden. 
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Udover de ansatte varetages vores bogføring 

og regnskab af Karen Marie Pedersen. Og vi 

kan godt afslører, at tingene ville se meget 

anderledes ud, hvis det ikke var for Karen 

Maries store arbejde.  

Karen Marie meddelte allerede sidste år, at 

hun desværre ikke kan forsætte som MBUF 

bogholder. Det er ikke lykkedes i 2014 at 

finde en afløser. Men i begyndelsen af 2015 

falder dette på plads.  

Vi som formandskab kunne ikke være kom-

met igennem 2014, hvis ikke det havde 

været for Karen Marie.  

Tak for dit kolosale arbejde! 

 

Medlemssystemet 

På delegeretmødet sidste år sagde vi, at vi 

ville gøre alt hvad der stod i vores magt, for 

at medlemssystemet kom til at virke uden 

problemer i 2014. Vi må desværre erkende, 

at vi endnu ikke er kommet i mål med 

medlemssystemet!  

I efteråret gik Louise Boelsmand og Rasmus 

Aaen i samarbejde med Winkas for alvor 

igang. Tak for jeres store arbejde! Og vi 

troede, at problemerne var løst da vi nåede 

slutningen af året. Men der viste sig et nyt 

problem omkring dobbelt bogføringen af 

indbetalinger. Dette problem er nu ved at 

være løst.  

Dette har også medført, at der har været 

problemmer med udbetaling af kontingent 

til lokalforeningerne. Vi er meget beviste 

om, at dette ikke er acceptabelt og at det kun 

giver problemer ude lokalt. Dette skal og vil 

vi løse.  

Styrelsen mener forsat, at vi skal have et 

fælles medlemssystem. Og der er kun et at 

sige – det skal virke! 

 

Året der kommer 

I 2015 vil vi igen have fantastiske arrange-

menter planlagt af alle jer der hver uge tør 

gå med og være en del af det lokale og 

nationale arbejde. I er dem som gør den 

virkelige forskel for rigtig mange børn og 

unge rundt omkring i vores kirker.  

 

Vi vil i året der kommer også arbejde med 

de ting, som i som delegeretmøde prioriterer 

er de vigtigste for, at MBUF også er et sted 

hvor vi alle tør gå mod strømmen. 

 

Metodistkirkens Børnearbejde (MB) 

Metodistkirkens børnearbejde spirer og gror 

rundt omkring i landets menigheder. Der er 

nye ideer og fornyet lyst og mod til at gøre 

noget for at tage sig godt af børns trosliv 

rundt omkring. Flere steder lægges der 

kræfter i kreative børnegudstjenester og 

gudstjenester på hverdage, hvor alle aldre 

kan være sammen om tilbedelsen. Børne-

kirke eller søndagsskole, legestuer og 

børnekor er fortsat på programmet mange 

steder. Flere menigheder har startet klubber 

for tweens op og vi glæder os over sjove og 

inspirerende aktiviteter såsom dans og 

udflugter trækker børn til. I årets løb har vi 

støttet flere lokale tiltag for endnu mere og 

bedre forkyndelse. 

Maria Aaskov, som ansat børnekonsulent, er 

på barsel frem til juni måned og en del af 

hendes aktiviteter har ligget stille under 

hendes barsel, så vi ser frem til igen at 

modtage månedlige elektroniske nyheds-

breve og konkrete tilbud om hjælp til 

materialer.  

I sommerferien var 50 børn og voksne på 

børnelejr, og bedsteforældre, forældre og 

børn havde gode dage med sport og 

værksteder og masser af plads til at lege og 

gå på opdagelse. Temaet var Bibel-zoo og 

lejren foregik på Lægården. Vi planlægger 

børnelejr i uge 27 på Lægården igen i år.  

I november var 12 børnemedarbejdere fra 

København, Vejle og Strandby på B-M-K. 

En tværkirkelige børnemedarbejderkonfe-

rence, som finder sted hver 2. år. I år kunne 

vi glæde os over at Anne Thompson deltog i 

planlægningen af B-M-K. 
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Metodistkirkens Musikarbejde (MM) 

Hvor der er sang er der glæde. I hvert fald 

så kan man ikke forblive sur og trist ret 

længe når man synger eller spiller glad og 

livsbekræftende sang og musik – og glæde 

er hvad der fylder os i Musikarbejdet. I 

2014 har nogle af korene været sammen for 

at udveksle venskaber og har arrangeret 

fælles events eller workshops sammen.  

I Solrød er der nu også kommet godt gang i 

lovsangsarbejdet. Efter nogle måneder valg-

te deres ansatte lovsangsleder, at sige op!! – 

Men det var kun for at blive medlem af 

kirken og dermed frivillig medarbejder og 

leder i deres musikarbejder. Et stort – 

Velkommen til Katja!! 

CGF-komiteen arbejder fortsat ufortrødent 

videre. Hvor der er vilje er der vej. Den 

sidste gang der var Copenhagen Gospel 

Festival (CGF) for alle over 18 år var i 

2012. Heller ikke i 2015 vil der blive 

inviteret til CGF. Om det vender tilbage er i 

dag tvivlsomt. Interessen og dermed også 

midlerne er for små, sammenlagt med en 

erkendelse af at udbuddene i Danmark for 

gospelworkshops i dag er mange. Men der 

er en niche der hedder børnegospel, og det 

er ud fra den de nu arbejder. Komiteen har 

siden 2013 sat alle deres kræfter - og alle de 

midler de kan få samlet, ind på at arrangere 

et årligt Young Copenhagen Gospel Festival 

(YCGF) - der nu ligger i den første hele 

weekend i marts. Tilmeldingerne hertil er 

glædeligt stigende. Så støt endelig op med 

jeres deltagelse.  

2014 har også været året hvor MM har taget 

kontakt til nogle af kirkens musiske ledere, 

for at høre hvad der kan gøres og hvad der 

skal til for at skabe et bedre kendskab og 

samarbejde på tværs. Nogle kender kun 

hinanden perifært. Ligeledes hvad kan vi 

gøre for at få sat mere lys på de musikalske 

kræfter, som vi er overbeviste om gemmer 

sig rundt om i vores kirker. Kan vi få sat en 

oplæring - et samarbejde i gang? Er der en 

interesse og lyst til det? Lige nu padler vi, 

og det er også en opgave vi ikke kan eller 

ønsker at løfte alene. Så meld ind med gode 

råd, tips og forslag. Hjælp os med at padle i 

den rigtige retning så det kunne blive til et 

eller flere projekter. Vi skal huske at MM er 

ikke kun gospel og korarbejde eller en 

pengetank. MM er meget mere og vil godt 

bruges til mere. MM er nemlig alt det 

Musikarbejde vi har inden for MBUF. MM 

vil glæde sig til at høre fra jer. 

 

Metodistkirkens Spejdere (MS) 

Et spejderår går og vi ser tilbage på et år 

med endnu en række succesrige 

arrangementer både lokalt og på landsplan. 

Vi holder fast i nogle af de gode gamle 

traditionelle lejre, men vi finder også på nye 

og fornyer hvad det vil sige at være spejder i 

MS. Vi tør kaste os ud i noget nyt – eller 

rettere I tør kaste jer ud i noget nyt og dét er 

vejen frem. Tak for det! Blandt andet har vi 

i år afholdt en digital julekalender, der 

bredte sig ud til flere andre spejderkorps. 

PFT-gruppen arbejder med nyt kursus-

koncept og vi vil på landsmødet præsentere 

et nyt sommerlejrkoncept. Vi gør noget. 

Som vi skrev i vores nytårsappel handler det 

om at turde kaste sig ud i nye tiltag, at turde 

gå foran, at turde skille sig ud og tro på, at 

Gud er med os og baner vejen, selv i svære 

situationer. Det er dét årets tema på 

landsmødet handler om, og det er dét der 

skal være rettesnoren for året 2015 i MS.  

#goprayserve 

Vi tør gå foran, vi tør tag skridtet og kaste 

os ud i det ukendte. Vi tør planlægge lejre vi 

ikke ved om bliver en succes eller ej – vi 

tager skridtet og går væk fra nogle af de ting 

vi ”plejer at gøre”, men forsøger os i stedet 

med nye og mere tidssvarende tiltag. Det er 

en tids- og ressourcekrævende vej som vi 

ikke altid kender destinationen på, men vi 

tror på, at Gud er med os og viser os den 

rigtige vej.  

Hvad skal dit MS-år indebære? Hvilke MS-

minder skal du se tilbage på året 2015 med? 

Vil du gå den sikre vej, eller vil du i stedet 

stille dig til rådighed for Gud og lade ham 
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vise dig hvilken MS-vej du skal gå? Vi ved 

ikke hvor vi ender, men vi ved det bliver 

godt. 

#goprayserve #ms2015  

 

Metodistkirkens Ungdomsarbejde (MU) 

Der er gang i biksen hos MU. I skrivende 

stund er nytårslejrregnskabet ved at blive 

afsluttet, og denne signatur er netop blevet 

sat på lejekontrakt til leje af Solborgen i 

Påsken 2015, hvor næste lejr skal afholdes. 

Det er gode, store lejre, som samler mange 

unge piger og drenge, kvinder og mænd. For 

vi holder lejr, for en gruppe unge 

mennesker, der ikke længere er børn, men 

endnu ikke har lært at være voksne. De har 

fået en smag på, hvad det er at være et 

selvstændigt individ, og de mærker den 

usikkerhed der ligger i, at mor og far ikke 

altid har svaret, og at man selv skal til at 

bestemme, hvem man er.  

 

De store og gode lejre samler ledere fra hele 

landet. Disse er tidligere lejrdeltagere, som 

efterhånden er vokset op og faldet mere ind 

i lederrollen. En rolle, som de unge ledere 

lever godt op til. De tager ansvar for 

programpunkter, økonomi, planlægning, 

evaluering og at være et forbillede på lejr. 

De er skolet godt, og generationsskifterne 

fungerer med en form for talentspotting og 

følordning. 

Nogle af de muligheder, der arbejdes med 

blandt de frivillige, består helt konkret i 

blandt andet at lave sommerlejr og at lave 

aldersdifferentiering på lejrene. Således kan 

vi skabe et tilbud til de ældste deltagere, der 

ønsker at blive udfordret åndeligt og 

religiøst, og til dem, der ikke ønsker 

lederansvaret.  

Vi skriver Metodistkirkens Ungdoms-

arbejde. Da jeg var på DM første gang med 

betegnelsen MU præciseret til ”Metodist-

kirkens Ungdomsforeninger”. Selvom vi 

hygger os på lejr, og det ofte er det, vi 

mindes og længes tilbage til, er det vigtigt 

her at fastholde, at vi som arbejdsgren 

består af klubber, ungdomsaftener og kirke 

for unge og unge voksne rundt i landet. Det 

vil vi satse på i det kommende arbejdsår, 

hvor vi vil tage kontakt lokalt og prøve at 

understøtte det, der allerede sker. 

 

Langtidskalender MBUF 

Det blev sidste år besluttet at langtids-

kalenderen findes på hjemmesiden, og det 

derfor er der man skal holde øje med hvad 

der sker og hvilke krydser man skal huske at 

sætte i kalenderen, fordi man bare ikke vil 

gå glip af det næste MBUF-arrangement.  

 

MBUF’s offergave 2015 

Torsdag aften vil der under velkomstguds-

tjenesten bliver samlet penge ind - en  så-

kaldt offergave. 

MBUFs offergave går i 2015 til skolebørn i 

DR Congo.For bare 350 kr. kan vi sende et 

barn i skole i et halvt år i Congo. Hvis årets 

offergave ligger på niveau med tidligere års 

indsamling kan vi hjælpe 18 børn i et år til 

at ændre deres liv og være med til at sikre 

deres fremtid.  

 Giv en god gave på landsmødet 2015. 
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Arbejdsprogram MBUF

MBUF vil arbejde for at der  

 arbejdes videre med de aktions, som 

bliver vedtaget på baggrund af den 

debat, der er på delegeretmødet 

 er et ledertræningstilbud til de 14-18 

årige  

 udtænkes et ledertræningstilbud for 

de 18-25 årige 

 

MB vil arbejde for at der  

 afholdes børnelejr 2015 

 inspireres lokalt og vidensdeles 

mellem byerne om muligheder for at 

opstarte nye tilbud og     udadrettede 

events til børn 

 arbejdes strategisk med at sætte 

børnearbejde på dagsorden i menig-

heden og give redskaber til at der 

laves en helhedsplan for tros-

oplæringen 

 er inspirerende materialer tilgænge-

lige for lederne 

 gives støtte til aktiviteter lokalt 

 

MM vil arbejde for at der  

 Afholdes YCGF 2015  

 Sker en styrkelse af samarbejdet 

mellem lovsangsband på tværs af 

landet 

 

MS vil forsat arbejde med med vision og 

mission, og hver gang blevet ledt hen til de 

samme værdier. De værdier spejderarbejdet 

er grundlagt på! På baggrund heraf har 

spejderrådet udformet et skriv der lægger 

disse missionstanker fast, og på baggrund 

heraf kan vi nu arbejde videre end dét, vi-

dere med nogle arbejdsområder hvor vi ser 

arbejdet skal blomstre, følge guds planer 

med os og gå foran med det gode eksempel.  

Derfor arbejder vi i spejderrådet på at MS 

bliver stadigt mere synlige i samfundet og at 

få tro til at blive en aktiv del af spejder-

arbejdet. Endelig vil vi arbejde helt specifikt 

med vores spejdere i overgangen fra MUS-

spejder til storspejder, og samtidig have 

fokus på vores senior/rover-spejdere.  

Som endnu et nyt tiltag kan man nu få 

nyhedsbreve fra MS. Man kan tilmelde sig 

nyhedsbrevet på spejdernes hjemmeside. 

 

MU vil arbejde for at der  

 Afholdes påskelejr 

 Afholdes sommerlejr 

 Afholdes sportsweekend i efteråret 

 Afholdes nytårslejr 

 Sker en styrkelse af lokalarbejdet 
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Regnskab 2014 og budget 2015 

 

 

INDTÆGTER 

 

2014 2014 2015 

  

Budget Regnskab Budget 

DUF   565.000 793.584 735.000 

Renter   10.000 9.812 10.000 

§ 44-midler   20.000 0 20.000 

Kontingenter   18.500 15.675 20.000 

Indsamling til mission   25.000 13.000 25.000 

Lejre, Stævner, TUF   15.000 12.990 15.000 

Delegeretmøde     12.971   

Refusion vedr. Konsulent     18.259   

Publikationer   50.000 50.200 50.000 

INDTÆGTER I ALT   703.500 926.491 875.000 

     UDGIFTER 

 

2014 2014 2015 

  

Budget Regnskab Budget 

Ansatte og medarbejderrelaterede 

udgifter Note 1 320.000 288.436 320.000 

Styrelsen og administration   50.000 36.382 50.000 

Renter og kurstab   0 0 0 

Publikationer og it Note 2 160.000 144.799 160.000 

Mission og støtte til Inderbørn (kr. 

8.000,-)   25.000 0 25.000 

Revision   50.000 55.625 50.000 

Landsmøde   20.000 11.792 20.000 

Lejre og stævner    0 0 0 

Lederweekend og organisationsudvikling   30.000 38.800 30.000 

Bevillinger   40.000 7.497 40.000 

TUF   15.000 87.002 15.000 

Udlandsaktiviteter   40.000 0 40.000 

Dåbsklub    15.000 6.487 15.000 

IT og web     8.721   

Diverse forsikringer og kontingenter   33.000 30.035 35.000 

UDGIFTER    798.000 715.576 800.000 

     RESULTAT før overførsel til arbejdsgrenene  

  -94.500 210.915 75.000 

Til fordeling mellem arbejdsgrenene Note 3 254.000 122.697 249.000 

RESULTAT   -348.500 88.218 -174.000 
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NOTER 

    

     Note 1: Ansatte og medarbejderrelaterede 

udgifter 
2014 2014 2015 

  

Budget Regnskab Budget 

Tilkøb af konsulenttimer    285.000 259.275 285.000 

Medarbejderrelaterede udgifter   35.000 29.161 35.000 

Ansatte og medarbejderrelaterede udgifter i alt 320.000 288.436 320.000 

     Note 2: Publikationer og it 

 

2014 2014 2015 

  

Budget Regnskab Budget 

Himmel & Jord , IT og hjemmeside   150.000 138.221 150.000 

DM Guide (Landsmøde guide)   5.000 4.000 5.000 

Kamera Himmel&Jord     2.578   

Foldere og aggitationsmateriale   5.000 0 5.000 

Publikationer og it i alt   160.000 144.799 160.000 

     Note 3: Til fordeling mellem arbejdsgrenene 2014 2014 2015 

  

Budget Regnskab Budget 

MU   50.000 63.747 50.000 

MS   107.000 26.473 102.000 

MB   47.000 18.333 47.000 

MM   50.000 14.144 50.000 

Arbejdsgrenene i alt   254.000 122.697 249.000 

 



 

104 

 

 

Balance 2014 

 

AKTIVER 2014 2013 

Anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver 0 0 

Finansielle anlægsaktiver 519.992 519.839 

Omsætningsaktiver 

Lån, Farmen (Virkefonden II) 63.370 63.370 

Tilgodehavender 49.424 104.682 

Likvide beholdninger 857.037 773.755 

AKTIVER I ALT 1.489.823 1.461.646 

   PASSIVER 2014 2013 

Egenkapital 1.416.079 1.327.861 

Gældsforpligtelser     

Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.744 67.785 

Anden gæld 50.000 66.000 

PASSIVER I ALT 1.489.823 1.461.646 

 

Bevillinger 2014 

 

 
Beløb Arbejdsgren 

Udstyr Vejle BK 3.497 MB 

Byens Børn Vejle 2.000 MB 

Sjov for børn dag Vejle 2.000 MB 

Jacobs Ladder 2500 MM 

I alt 7.497   
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MB Regnskab/Budget 

 

2014 2014 2015 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

MB-dag 5.000 0 0 

Børnelejr 25.000 7.015 25.000 

Lederweekend 0 0 0 

INDTÆGTER I ALT 30.000 7.015 25.000 

    UDGIFTER 
   

MB-dag 10.000   10.000 

MB-landsråd 0 316 1.000 

Bevillinger 5.000   5.000 

Børnelejr 30.000 20.309 30.000 

Inspirationsmateriale  5.000 1.406 5.000 

Web-agitation 9.000   15.000 

Lederuddannelse   3.043   

Børnemedarbejderkonference 6.000 274 6.000 

UDGIFTER I ALT 65.000 25.348 72.000 

        

RESULTAT -35.000 -18.333 -47.000 

 

MM Regnskab/Budget 

 

2014 2014 2015 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

 
   

Diverse 0 0 0 

INDTÆGTER I 

ALT 0 0 0 

    UDGIFTER 
   

Bevillinger 15.000 2.500 15.000 

Diverse  10.000   10.000 

Undervisning 5.000 2.076 5.000 

Lovsang og Taize 5.000   5.000 

CGF og YCGF 15.000 9.568 15.000 

UDGIFTER I ALT 50.000 14.144 50.000 

        

RESULTAT -50.000 -14.144 -50.000 
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MS Regnskab/Budget 

 

2014 2014 2015 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

Lejre og kurser       

       PFT 30.000 18.000 30.000 

       MS Lederguf 3.000   3.000 

       Senior  Weekend 0   0 

       Senior sommerlejr 30.000     

       Sommerlejr 0   100.000 

Lejre og kurser i øvrigt   87.194   

Salg fra depotet 1.000 2.840 1.000 

INDTÆGTER I ALT 64.000 108.034 134.000 

    UDGIFTER 

 
 

 Kontingenter og forsikringer 6.000 7.604 6.000 

Publikationer 2.000   2.000 

Bevillinger 5.000   5.000 

Lejre og kurser       

       PFT 45.000 43.014 45.000 

       MS landsarrangementer 0   0 

       Post PFT 5.000   5.000 

      Lederguf 5.000 7.520 5.000 

       Sommerlejr 20.000 24.405 130.000 

       Seniorsommerlejr 35.000   0 

       LPK 25.000 23.293 10.000 

       Senior Natløb 2.000   2.000 

       Solaris       

       Lederweekend   833   

Indkøb til depot 5.000 8.051 10.000 

Spejderråd 8.000 11.553 8.000 

USB 3.000 2.560 3.000 

Lederpleje 5.000 5.331 5.000 

Fotokonkurrence   343   

Diverse 0   0 

UDGIFTER I ALT 171.000 134.507 236.000 

        

RESULTAT -107.000 -26.473 -102.000 
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MU Regnskab/Budget 

 

2014 2014 2015 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

Nytårslejr 15.000 19.750 15.000 

Nytårslejr 2013   -2.760   

YFC       

Påskelejr 15.000 6.750 15.000 

Sportsweekend 10.000   10.000 

INDTÆGTER I ALT 40.000 23.740 40.000 

    UDGIFTER 
   

Bevillinger 5.000   5.000 

Nytårslejr 16.000 46.858 16.000 

Påskelejr 16.000 25.387 16.000 

Sportsweekend 16.000 6.292 16.000 

Konfirmandweekend 8.000 4.740 15.000 

Lederweekend 12.000   12.000 

Landsråd 3.000   3.000 

Klubben Lægården 0 2.770 1.000 

YFC medlemskab 0 1.440 2.000 

PR 1.000   1.000 

Caravanen i Danmark 3.000   3.000 

UDGIFTER I ALT 80.000 87.487 90.000 

        

RESULTAT -40.000 -63.747 -50.000 
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Liste over grupper i 2014 

REGION MB MS MU MM 

Nordjylland:         

Strandby X X X  X 

Aalborg 
   

  

Midtjylland:         

Århus x x X x 

Syddanmark:         

Esbjerg   X   X 

Vejle X     X 

Odense 
 

X   X 

Hovedstaden:         

København   X   X 

Rønne 
 

X   X 

Sjælland:         

Solrød X       

Total 4 6 2 7 
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Statistik 2014 
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Referat fra MBUF delegeretmøde 

 

1. Navneopråb og konstituering 

Navneopråb jf. uddelt liste. 

a) Dirigent: Mathias Alsted Flinck 

b) Sekretær: Karen Ærenlund Brogaard 

c) Stemmetæller: Mai-Brit Tvilling, Hanne 

Engbjerg, Keld Munk, Inge-Lise Beck 

d) Justeringsudvalg: Emilie Just Nielsen, 

Mathias Alsted Flinck, Emilie Holm. 

 

2. Optagelse af nye grupper  

Ingen forslag om nye grupper. 

 

3. Godkendelse af forbundets indbe-

retning for det foregående år samt 

arbejdsplaner for indeværende og det 

efterfølgende kalenderår 

Emilie Just Nielsen fremlægger beretningen. 

 

TUF 

Louise Aaen: Stod i spidsen for togtet til 

Letland. Der leves fortsat højt på togtet. Var 

på ”apple-festival” på Camp Wesley, hvor 

der blev plukket æbler og lavet æblegrød og 

æblejuice som de fattige familier fik med 

hjem. TUF’erne oplevede et fællesskab med 

de familier der var med. 

Christian Madsen: Der blev skabt gode 

venskaber der er fortsat efter turen. 

Louise Aaen: Turen var en oplevelsestur for 

alle med både Gud og hinanden. Der blev 

talt meget om mission, og TUF’erne fandt 

frem til at mission er brobygning. Den gave 

der blev indsamlet til Letland sidste år vil gå 

til Camp Wesley. 

Emilie Holm: Alle der var med på turen har 

fået sået et frø. 

Duncan Thompson: Der blev oplevet store 

kontraster i turen rundt i Liepaja. Fra høj-

huse der ikke var til at bo i, til store flotte 

huse. 

Emma Haldan: I den kirke som gruppen 

besøgte var interiør fra mange forskellige 

steder, blandt andet fra Esbjerg menighed, 

hvilket gav en uventet glæde og tilknytning 

til de lettiske metodister. Det var blevet sat 

sammen til noget meget fint.  

Christoffer Madsen: Det ramte at se folk bo 

i faldefærdige huse. Selvom de unge så 

tjekkede ud, boede mange af dem i 

faldefærdige huse. 

Kathrine Olsen: Det var en udfordring at 

skulle flyve. Men det hjalp at have en præst 

i den ene hånd og en god ven i den anden 

hånd. 

Louise Aaen: Tak for muligheden for at 

komme afsted. Vi håber på at komme på 

Caminovandring i 2016 hvis pengene kan 

findes.  

TUF handler om at der er et liv med Gud 

selv efter konfirmationen. 

 

Christian Alsted: Tak for initiativet til at 

tage til Letland. Jeg håber at det bliver en 

relation der kan blive bygget og styrket ved 

at invitere unge Lettere hertil og ved at tage 

tilbage. Der er gjort værdifulde erfaringer, 

og at relationerne der er blevet bygget er 

vigtige. Sammen kan vi vokse og blive 

stærkere. Tak for den fine rapport. 

 

Ansatte 

Ingen kommentarer. 

 

Medlemssystem 

Rasmus Aaen: Vi er kommet langt i arbejdet 

med medlemssystemet, men er ikke helt i 

mål endnu. Der er kommet styr på opkræv-

ninger og kontingenter. Der er bestilt 

automatiske betalinger til foreningerne hver 

måned i systemet.  

 

Poul Brendes: Ros til Styrelsen og særligt 

Louise Boelsmand for stort arbejde og 

hurtige svar. 
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Året der kommer 

Ingen kommentarer. 

 

Mathias Alsted Flinck: Tak til Styrelsen for 

deres store arbejde i året der er gået. 

 

Børneattester 

Emilie Just: DUF har udgivet folder om 

indhentning af børneattester, i det 

lovgivningen omkring indhentning af 

børneattester er blevet ændret.  

 

Poul Brendes: Indhentning foregår nu via 

nemid. Mener at det skal foregå lokalt. I 

Københavns kommune skal revisoren skrive 

under på at der er indhentet børneattester på 

ansatte. 

 

Emilie Holm: Det kan være lidt svært på 

ledere på landsplan hvis man ikke vælger 

2’eren. 

 

Bettina Pedersen: Det er mest logisk med 

1’eren fordi det så holdes lokalt.  

 

Karen Ærenlund Brogaard: Vigtigt at huske 

på at det er lokalforeningerne der hæfter 

hvis der går noget galt i kommunikationen 

med Styrelsen. 

 

Carsten Bjerno: Hvad med madmødre mv.? 

 

Emilie Just Nielsen: Det er et 

vurderingsspørgsmål, er lørdag til lørdag 

mere end en uge? Det kan være op til 

lokalforeningerne. 

 

Christina Bjørn Thomsen: Synes at vi skal 

indhente på alle. 

 

Christoffer Madsen: Hvordan skal der 

hentes hvis man både er lokal leder og med 

på landslejr? 

 

Emilie Just Nielsen: Lokale ledere vil der 

være indhentet på. 

 

Ditte Marqversen Owens: Jo mere rutine der 

kommer jo lettere går det. Lad os få 

indhentet på alle. 

 

Mogens Flinck Hansen: Er det lokal-

foreningens ansvar ved landslejre, eller er 

det Styrelsen? Og i så fald hvilken 

lokalforening. 

 

Emilie Just Nielsen: Det må vi finde ud af. 

Vi må snakke sammen. 

 

Poul Brendes: Hvis det er aktive ledere i 

lokalforeningerne, så er der jo indhentet.  

 

Mogens Hansen: Opfordrer til at Styrelsen 

har ansvaret ved landsarrangementer. 

 

Emilie Just Nielsen: Det virker som om der 

er flest der taler for nr. 1. Lad os få afklaret 

hvad folk hælder til. 

 

Bettina Pedersen: Kan man indhente på folk 

så det hører under MBUF? 

 

Emilie Just Nielsen: Det har ikke den store 

betydning hvilken arbejdsgren der 

indhenter. 

 

Thomas Thaarup: Er det alle ledere eller 

kunne man hente på alle over 15 år? 

 

Emilie Just Nielsen: Det er folk med 

lederansvar. 

 

Christina Bjørn: Man har ret til privatliv, så 

det bør kun være ledere. 

 

Beslutning om model: Model 1 vandt. Ved 

landsarrangementer er det Styrelsens ansvar 

at indhente på de ledere der ikke er aktive 

lokalt. 

 

Jette Flinck: I går blev der opfordret til at 

hjælpe skolebørn i Congo. Der er lagt sedler 

rundt på bordene hvor man kan forpligte sig. 
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De kan afleveres til Beatrice Wittlinger, 

Jette Flinck eller Jeanette Holm. 

 

MB 

Ingen kommentarer. 

 

MM 

Anne Thompson: Dejlig at der er fokus på 

børn og gospel. Der var 4 børn der skrev om 

deres oplevelse med YCGF i Himmel & 

Jord. De var blevet rørt af deres oplevelser i 

weekenden. 

 

Thomas Risager: Tak for arbejdet med 

YCGF. Fra Odense var der en hel flok 

afsted og de nye forældre kom også hjem og 

var helt høje. Det har gjort at der nu bliver 

startet ungdomsgospelkor i Odense igen. 

 

Frederik Marqversen: Det kunne være godt 

med noget MM og MU samarbejde i noget 

jamsessionagtigt samarbejde. 

 

Carsten Bjerno: Vi skal bringe en hilsen 

tilbage til Copenhagen Gospelfestival-

komiteen herfra. Den dag hvor YCGF 

optræder er den dag på året hvor min tro 

bliver rykket pga. musik. Opfordring til at 

man kommer til København og hører 

YCGF.  

 

Brit Bjerno: Det bliver man helt høj af. Jeg 

hungrer efter gode nye ideer, så tak til 

Frederik for hans ideer. Kom endelig med 

flere af dem. MM vil gerne arbejde mere for 

musikken. Gospelkorene kører selv, men det 

andet musik skal der arbejdes lidt mere med. 

Dejligt at se at der dukker nye musikere op.  

 

Susanne Thaarup: Musiklivet er alt-

afgørende i menighederne så det er utroligt 

vigtigt at vi styrker musiklivet. Kan vi lave 

en liste over musikerne i de lokale menig-

heder. 

 

Brit Bjerno: Har lavet liste over musikerne, 

så kom og skriv på hvad der er af musikere. 

 

MS 

Start med video med Bornholms ældste 

spejder, Henning Nielsen, som startede 

spejderarbejdet op i Rønne i 1942.  

Jørgen Thaarup: Ejgil Carlsen var med i den 

første patrulje som blev startet i Rønne. 

 

MU 

Duncan Thompson: Tak til de som er ledere 

og de som medvirker på lejrene. De er 

inspirerende og giver en hel masse. 

Sara Alsted Flinck: Jeg bliver glad når jeg 

ser hvad der sker på lejrene. At der er tid og 

plads til grin og eftertanke og til at dele sin 

tro med hinanden. Vi har nogle seje ledere i 

MU arbejdet som skaber et fællesskab hvor 

alle er velkomne.  

Carsten Bjerno: Har mange gamle venner i 

kirken som er blevet væk over årene. Der 

mangler arbejde med hænderne i kirkerne. 

Det var måske en ide at lave andre togter 

f.eks. mænd på togt til Letland. Vi trænger 

til at gøre noget. Det er ikke nok at gå til 

gudstjeneste, vi skal også gøre noget 

sammen.  

Christoffer Madsen: Tak til lederne for 

lejrene. Det er der at det er startet for mig. 

Det har skabt mange relationer til andre 

kirker.  

Emma Haldan: Tak til Jon og Søren for 

deres madlavning på lejrene. Tak til 

menighederne fordi I danner fantastiske 

unge der tager med på lejrene. Der er en 

sommerlejr på vej i uge 30 i Århus. 

Mai-Brit Tvilling: Hilsen fra Jon og Søren 

med tak for at de må få lov at lave mad på 

lejrene. Det giver dem en hel masse og de 

kommer helt høje hjem. Det gør en forskel i 

Sørens liv. Han er blevet en del af 

fællesskabet.  

Daniel Steinvig: Tak til de præster der 

besøger lejrene og underviser på lejrene. 

Send endelig de unge afsted på sommerlejr.  
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Henrik Carlsen: Når det har set aller sortest 

ud for MU så kommer der et par stykker og 

får gang i nogle ting, og efter nogle år sker 

der vilde ting. Det nytter at blive ved med at 

prøve. 

Hanne Engbjerg: Fantastisk at se den 

samhørighed der er mellem de unge 

mennesker. Husker MU de unge i de små 

menigheder og på Lægården? 

Helene Flinck Hansen: De der var lidt ældre 

end mig var pejlemærker for mig da jeg var 

15. Tak til dem for at holde fast i mig da jeg 

var ung. Tak til de unge som er pejlemærker 

nu. 

Duncan Thompson: Vi er opmærksomme på 

at vi ikke altid når rundt til alle. MU 

fungerer meget på personlig basis. Lederne 

gør det så godt de kan med deres ressourcer. 

MU vil gerne gøre mere ud af at nå de små 

menigheder og Lægården. 

Kathrine Holm: Husk at tænke på hvad der 

skaber værdi. God ide med lederweekend, 

lederpleje så vores ledere kan blive fyldt op. 

Vi skal vide hvilke typer ledere vi har. 

Per Hougaard: Ligger de videoer der er vist 

under delegeretmødet let tilgængelige så de 

kan bruges i det daglige arbejde? Det at se 

disse videoer giver stort håb for fremtiden.  

Emilie Just Nielsen: Det kommer de til. 

Ditte Marqversen Owens: MU har lagt 

planer for hvordan der arbejdes videre. Vi 

skal sørge for at få unge udefra med på 

lejre.  

Mark Lewis: Der er en del unge som ikke er 

tilbøjelige til at melde sig til lejre. Tak til de 

folk der er opmærksomme på disse unge og 

taler med dem og lytter til dem. 

Sandra Hørby Clausen: Det ville være godt 

hvis Metodistkirkens hjemmeside var 

opdateret med relevante oplysninger, så det 

var til at se hvem der er kontaktpersoner. 

Emilie Just Nielsen: Helt enig med Sandra. 

Anne Thompson har fået nogle timer til at 

opdatere hjemmesiden. Men det er vigtigt at 

folk også melder ændringer ind til Anne 

Thompson.  

 

Beretningen er godkendt. 

 

Mathias Alsted Flinck: Tak til alle de ledere 

der gør en stor indsats lokalt og på 

landsplan. 

 

Emilie Just Nielsen: Det er dejligt at de der 

er +30 støtter op om de unges arbejde. 

Hjælp dem endelig der hvor der er brug for 

det. 

 

Langtidskalender kan findes på 

www.metodistkirken.dk 

 

Arrangementer: 

MB: Børnelejr på Lægården man-fredag i 

uge 27. 

MM: 5.-6. Marts 2016 YCGF. Måske 

mulighed for at lave bands til forskellige 

lejre. 

MS: Sommerlejr i uge 28. Der er noget for 

alle. Patruljeførertræning i efterårsferien. 

Spejderguf sidste weekend i august for 12-

19 årige spejdere. 

MU: MU sommerlejr 21.-25. juli. Måske 

sportslejr i november, nytårslejr, påskelejr 

23.-28. marts. Måske lederweekend, 

vandretur langs Caminoen (MBUF), 

skypeandagter. 

MBUF: TUF på togt i København med 

Letterne i september. Håber på almindelige 

TUFlejre.   

 

Emilie Just Nielsen: Der er gang i helt vildt 

mange ting så husk at tjekke kalenderen. 

Kalenderen kan downloades til smartphone 

fra hjemmesiden. 

 

Kalenderen er godkendt. 

 

Arbejdsprogrammet er godkendt. 

 

Mindestund for Stine Triel fra MS 

København og Henning Nielsen fra MS 

Rønne.  
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Christian Alsted: Forslag om hilsen fra 

Delegeretmødet til Egon Triel.  

Dette sørger Louise Hjort Boelsmand for.  

 

4. Godkendelse af forbundets regnskab 

og budget, herunder statistikken 

Emilie Just Nielsen fremlægger regnskabet. 

TUF har fået nogle penge fra 

udlandsaktivitetskontoen, men er skrevet på 

TUF for at holde alle TUFudgifter samlet. 

Der søges tilskud hos staten og afventes 

svar herfra. 

Poul Brendes: Posten mission og støtte til 

Inderbørn springer i øjnene. 

Emilie Just Nielsen: Havde forventet 

regning, men det kom ikke, så der betales 

dobbelt næste år. Offergave fremgår ikke 

deraf, da pengene ikke er sendt afsted 

endnu. 

Rasmus Aaen: Spejderne ser ud til at være 

meget billige i drift, men der mangler stadig 

at komme nogle poster, bl.a. regning fra 

Norge som forventes at komme i løbet af 

året. 

Emilie Just Nielsen: Bettina Pedersen har 

rykket for regning fra Norge ca. hver måned 

siden i sommers, så der bliver ikke rykket 

meget mere. 

 

Regnskabet er godkendt. 

 

Rasmus Aaen: Ville være en god ide at 

budgettere lejre ift. udgifter året før. 

Mathias Alsted Flinck: Nytårslejren havde 

sidste år nogle uforudsete udgifter. 

Emilie Just Nielsen: MU sommerlejr er 

kommet på siden budgettet er lavet. Forslag 

om at budgettet laves om af 

MBUFstyrelsen.  

 

Det godkendes at MBUFstyrelsen har 

bemyndigelse til at godkende budgettet efter 

nævnte ændringer. 

 

Statistik: Tastefejl gjorde at vi er gået 140 

medlemmer ned, det er kun 90 medlemmer 

ned. 

Louise Boelsmand: Statistik er ikke helt 

retvisende da der er en 70-80 medlemmer 

der ikke har betalt, bl.a. fordi de ikke har 

fået regning. 

 

Statistik er godkendt. 

 

5. Fastsættelse af lokalgruppernes 

kontingent til forbundet samt diverse 

iligninger 

Ingen ændringer til kontingent på minimum 

75 kr. pr. år, hvoraf kr. 25 går til MBUF.  

Kontingent er godkendt. 

 

6. Behandling af fremsatte forslag – 

herunder forslag til fællesarrangementer 

og –indsamlinger 

Ingen forslag. 

 

7. Fremsatte lovændringsforslag 

Ingen forslag. 

 

8. Valg 

Anne Thompson: Jf. vedtægter skal forslag 

til valg komme ind aftenen inden dele-

geretmødet. Det er kun forslagskomiteen 

som vælges direkte på mødet. 

 

a) Formand og næstformand for MBUF-

styrelsen  

Valgt: Emilie Just Nielsen (formand), 

Louise Hjort Boelsmand (næstformand) 

 

b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen  

Valgt: MS – LL Signe Just Petersen, VLL 

Rasmus Aaen 

MM – LL Brit Bjerno, VLL Vakant. 

MU – LL Duncan Thompson, VLL Andreas 

Morsbøl 

MB – LL Christina Bjørn Thomsen, VLL 

Louise Aaen. 

 

c) 2 revisorer samt suppleanter for disse  

Charlotte Orup Morsbøl og Johannes 

Thaarup er valgt 
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d) En repræsentant til Dansk Ungdoms 

Fællesråds delegeretmøde  

Andreas Morsbøl er valgt. 

 

e) Spejderråd  

Valgt: Emil Marqversen, Ole Marqversen, 

Erik Brogaard, Sandra Hørby Clausen, 

Philip Ingemannsen. 

 

f) Forslagskomite 

Valgt: Emma Haldan MU, Rikke 

Christensen MS, Mark Lewis MM, Anne 

Thompson MB.  

 

Bøn for MBUFstyrelsen. 

 

9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af 

det efterfølgende delegeretmøde.  

Besluttes senere. 

 

10. Eventuelt 

 

Reklame for uddannelsesweekend Re-

fleks2015 under DUF. 

 

Louise Aaen reklamerer for bøgerne fra 

salgsboden. 

 

Stor tak til Karen Marie Pedersen for hendes 

arbejde som bogholder. 

 

Tak til Mathias Alsted Flinck for arbejdet 

som dirigent og til Karen Ærenlund 

Brogaard for arbejdet som sekretær. 

 

. 
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Idrætsefterskolen Lægården 
Generalforsamling fredag den 15. maj 2015 kl. 13.15 

på Lægården 

INDKALDELSE 

 

Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling, i år på Idrætsefterskolen Lægården, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.   

 

Dagsorden 

1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Bestyrelsesmedlem på valg: Claus Kofoed Nielsen 

 Suppleant på valg: Henrik Carlsen. 

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.  

Indkomne forslag bekendtgøres på Metodistkirkens hjemmeside senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen udgøres af: 

 - skolekredsens medlemmer 

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 

Bestyrelsesformand 
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Bestyrelsens beretning  

På sidste generalforsamling var der et 

udtrykt ønske om at bestyrelsen arbejdede 

videre på mulighederne omkring etablering 

af 8. klasse. Der blev ligeledes udtrykt 

bekymring for om skolen løb fra et socialt 

ansvar ved ikke at have en 8. klasse. På 

førstkommende bestyrelsesmøde tog besty-

relsen derfor en længerevarende diskussion 

omkring 8. klasse og inklusion af elever 

med særlige behov samt hvad det vil sige at 

have et socialt ansvar. 

 

Både bestyrelsen og ledelsen har et stærkt 

ønske om at skolen skal løfte et socialt 

ansvar og hjælpe elever med særlige behov. 

Dette gøres blandt andet via arbejdet med 

inklusions elever, støttende psykolog-

samtaler og via individuel elevstøtte. Det er 

skolens erfaring, at man kan have et optag 

på ca. 10% af elever med særlige behov. 

Over dette niveau vil de ressourcesvage 

elever have tendens til at samle sig i 

selvstændige isolerede grupper som er langt 

vanskelige at inkludere. Når vi ser isoleret 

på 8. klasse kan vi konstatere, at det er 

vanskeligt, at etablere en hel klasse på 

baggrund af den aktuelle søgning. Desuden 

er de få henvendelser vi får næsten alle fra 

elever med særlige behov. Det er ikke nok 

at skolen har et ønske om 8. klasse, 

præmisserne for vellykket skolegang og 

inklusion skal også være tilstede. Klassen 

vil blive meget lille og langt de fleste vil 

være elever med særlige behov. 

 

På baggrund af diskussionen besluttede 

bestyrelsen: at skolen skal stræbe efter et 

optag på ca. 10% af elever med særlige 

behov i 9. og 10. klasse, at der ikke vil blive 

reserveret sengepladser til 8. klasses elever 

og at ledelsen træffer beslutning om en 

mulig 8. klasse på baggrund af aktuel 

søgning. I februar måned havde skolen 163 

depositum betalende elever til skoleåret 

15/16 og der var venteliste for drenge. 

Skolen havde på dette tidspunkt kun fået 1 

henvendelse omkring 8. klasse. På baggrund 

af dette blev det besluttet ikke at oprette en 

8. klasse for skoleåret 15/16. 

 

Bestyrelsen har i årets løb diskuteret 

retningslinjerne for tildeling af individuel 

elevstøtte. Støtten er en økonomisk 

kompensation hvoraf staten giver en del og 

skolen giver en del. Bestyrelsen vil gerne 

opfordre skolekredsen til at overveje om 

man kender til familier hvor en sådan støtte 

kunne hjælpe et ungt menneske af sted på et 

efterskoleophold. Det er vores opfattelse at 

mange familier, der netop har brug for 

denne støtte, også er familier uden 

resurserne til at søge om denne. Her vil vi 

gerne opfordre til at skolekredsen er med til 

at løfte det sociale ansvar.  

 

Skolen har i regnskabsåret 2014 et overskud 

på 3.932.183 kr., hvilket må siges at være 

særdeles tilfredsstillende. Når vi ligger ca. 

2,2 millioner højere end budget skyldes det i 

høj grad forskellen mellem budgetteret 

årselever på 159,2 sammenlignet med 

realiseret årselever på 165,0. På alle 

udgifterne ses der kun få % afvigelse 

mellem budget og realiseret. Bestyrelsen 

udtrykker stor ros til skolens ledelse og 

medarbejdere for at holde så stram en 

budgetstyring. 

 

Vi forventer at starte skoleåret 15/16 med en 

helt fyldt skole. Når budgettet for 2015 så 

ligget meget lavere end realiseret udbytte 

for 2014 er det ikke tegn på krise i skolens 

økonomi. Bestyrelsen har valgt at op-

prioritere vedligehold på ejendommene 

hvorved disse udgifter stiger. 

Skolen har i foråret ansat en teknisk service 

leder. Velkommen til Lars Svendsen. 

Udover at være den daglige leder for det 

tekniske personale kommer Lars til at 
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arbejde vedligeholdes planer og bygge-

styring af kommende projekter. 

 

Vi har stor fokus på udvikling af skolens 

faciliteter. Vi nyder meget, at vi har så gode 

faciliteter på stort set alle områder, men 

stadig med plads til forbedringer. Vi skal 

hele tiden have en attraktiv skole, som vores 

elever og personale er glade for og stolte af. 

Derfor vil vi forsat være nødt til at investere 

i fremadrettede løsninger. Vi er i øjeblikket i 

gang med at se på mulighederne for at 

etablere en kunstgræsbane til vores mange 

fodboldaktiviteter, samt en meget optimeret 

nytænkning af køkken og spiseafdeling. 

 

Den nye forstanderbolig stod klar til 

indflytning 1. januar 2015. Der er ingen 

tvivl om at huset er et rigtigt fint byggeri, 

som vil være et aktiv for skolen i mange år. 

 

I januar var Helge Munk og Eivind Triel 

inviteret til et møde med Metodistkirkens 

landsledelse. Formålet var at indgå i tættere 

dialog om hvordan begge parter kunne 

arbejde for en tættere kontakt. På den måde 

kan begge parter have gavn af samarbejdet 

og trække på hinandens potentialer. Det 

blev aftalt at arbejde videre med blandt 

andet følgende tiltag: 

 Muligheden for 1-års ansættelser af 

unge fra skolekredsen. 

 Muligheden for at landsledelsen kan 

afholde kursus for de ansatte i, hvad 

Metodistkirken er. 

 Stillingsopslag gøres tydelige for 

skolekredsen og sendes også til kirkens 

hjemmeside. 

 Muligheden for at årskonferencens 

forslagskomité vil fremadrettet stille 

forslag til medlemmer til bestyrelsen. 

Disse vil blive fremstillet på lige fod 

med indkomne forslag på 

generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen er meget imødekommende for 

at indgå dialog og samarbejde med alle 

skolekredsens organer. Vores fælles skole 

skulle jo gerne være et aktiv for hele 

skolekredsen og ikke blot nogle fjerne 

bygninger, der ligger for enden af 

motorvejen. 

 

Guds fred 

På bestyrelsens vegne  

Eivind Triel 
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Forstanderens beretning  

Udviklingen inden for efterskoleverdenen 

og på IL 

Vi har for øjeblikket en super flot søgning 

af elever til næste skoleår 2015/16, men 

også i 2016/17. For øjeblikket er skolen helt 

fyldt op til næste skoleår, og vi har endda 

noget så flot som elever på venteliste. Så det 

er meget populært at sende unge mennesker 

på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro.   

 

Elevtallet 

Vi startede nuværende skoleår 2014 med 

167 elever og har på nuværende tidspunkt 

158 elever. Vi har stor opmærksomhed 

gennem vores kontaktlærer ordning, og tæt 

samarbejde med forældrene, at fastholde 

elevernes trivsel og lysten til efterskolelivet 

– alle ansatte på IL gør i fællesskab et mere 

end fantastisk arbejde på dette område. 

 

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 er lyse og 

inspirerende lokaler. Vi har mange steder 

hvor man kan sætte ind, men for at vi kan 

have det fulde overblik, er vi i gang med at 

udarbejde en vedligeholdelsesplan for hele 

skolens bygningsmasse. D. 1. Marts startede 

Lars Svendsen som ny service leder på 

skolen, med det daglige ansvar for de andre 

Pedeller. 

 

TUF og Konfirmander på IL 

Det er altid super dejligt, at skolen kan være 

med til at danne ramme om skolens 

baglands arrangementer, samtidig med at vi 

på denne måde kan vi vise vores skole frem 

for kommende elever. Jeg håber meget på, 

at I også fremover vil tænke IL ind som et 

sted hvor der er rart at komme, for vi vil 

rigtig gerne bruges og være til rådighed for 

jer.  

Jeg var i Metodistkirken i Strandby d. 29/1 

for at mødes med en stor flok spejdere. 

Målet var at fortælle om skolen for at gøre 

dem bevidst om, at der nede i Holstebro er 

en skole, som i den grad gerne vil have 

besøg, og blive brugt af lige netop dem. Jeg 

håber meget, at de kunne få lyst til at vælge 

et år på vores skole, for det var i den grad en 

flok skønne børn. Det var for mig en stor 

oplevelse at mærke stemningen i Strandby, 

og den energi som alle lægger i stedet og 

kirken. Hvis der er andre som gerne vil have 

mig på besøg, og fortælle om efterskolen i 

Holstebro, så kommer jeg gerne! 

 

Fremtiden 

Det er fortsat vigtigt, at vi har så gode 

faciliteter som muligt til at drive en efter-

skole i bevægelse. Der vil altid være en ten-

dens til at vælge efterskole ud fra, at 

faciliteterne på skolen i størst mulig omfang 

understøtter de aktiviteter eleverne kommer 

for at fordybe sig i. Vores fine rammer og 

omgivelser er med til at gøre et 

efterskoleophold på IL til en oplevelse for 

livet. Men i hvilken grad det bliver en suc-

ces, afhænger i høj grad af elevernes evne til 

at ville fællesskabet frem for deres egne per-

sonlige ønsker og krav. Det er fællesskabet, 

der bærer i det daglige. Fra det øjeblik, hvor 

vores elever accepterer, respekterer 

hinanden, da opstår der et sandt fællesskab - 

som er en stor del af drivkraften i vores 

arbejde som ansatte på IL. 

Ole Dommer 

Forstander 
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Regnskab 2014 

 2014 2013 (t.kr.) 

Indtægter   

Statstilskud 10.748.339 10.943 

Skolepenge 14.573.595 14.032 

Andre indtægter  698.326 1.084 

Indtægter i alt 26.020.260 26.059 

   

Udgifter   

Lønomkostninger undervisning 9.895.949 9.694 

Andre omkostninger undervisning 2.432.622 2.592 

Undervisning i alt 12.328.571 12.286 

Lønomkostninger ejendomsdrift 839.290 1.027 

Andre omkostninger ejendomsdrift 3.513.816 4.117 

Ejendomsdrift i alt 4.353.106 5.144 

Lønomkostning kostafdeling 1.617.545 1.559 

Andre omkostninger kostafdeling 1.443.404 1.651 

Kostafdeling i alt 3.060.949 3.210 

Lønomkostning administration 516.766 510 

Andre omkostninger administration 1.078.914 1.335 

Administration i alt 1.595.680 1.845 

Omkostninger vedr. drift i alt 21.338.306 22.485 

Resultat før finansielle poster 4.681.954 3.574 

Renteindtægter -59.106 -64 

Renteomkostninger m.v. 808.877 860 

Finansielle poster -749.771 -796 

Årets resultat  3.932.183 2.778 

   

Aktiver   

Grunde og bygninger 46.401.695 44.996 

Inventar og udstyr 641.590 793 

Tilgodehavender m.v. 1.047.762 966 

Periodeafgrænsningsposter 198.460 180 

Værdipapirer 12.234 15 

Likvide beholdninger 9.127.782 8.234 

 57.429.523 55.184 

Passiver   

Egenkapital 24.107.172 20.886 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 24.496.257 25.811 

Kortfristet gæld 8.826.094 8.487 

 57.429.523 55.184 
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Referat fra generalforsamling 

lørdag den 17. maj 2014 
 

Generalforsamlingen indledtes med et kort 

videoindslag fra Lægårdens hverdag. Efter 

sangen ”Linedanser” blev der budt vel-

kommen af bestyrelsesformand Eivind Triel. 

 

1. Konstituering. Valg af dirigent, 

sekretær og stemmetællere 

Eivind Triel foreslog Ole Birch som 

dirigent. Ole Birch blev valgt. 

Ole Birch konstaterede, at general-

forsamlingen var indkaldt rettidigt. 

Som sekretær valgtes Mogens Flinck Han-

sen.  

Som stemmetællere blev Charlotte Strand 

Enemark og Povl Brendes valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Eivind Triel oplæste beretningen.  

Jørgen Thaarup takkede bestyrelsen for at 

have fokus på elever med specielle behov.  

Niels Urup Nielsen oplyste, at det kan være 

svært at opbygge en 8. klasse igen, når den 

først er nedlagt og henviste til Staby 

Efterskole, der har 2 8. klasser. Hvilke 

overvejelser har bestyrelsen gjort i 

forbindelse med dette? 

Ole Dommer replicerede, at Staby 

Efterskole har en tradition med at elever fra 

Ulfborg Byskole efter 7- klasse skifter til 

Staby Efterskole. En tilsvarende tradition 

findes ikke for Lægården. 

Eivind Triel oplyste, at bestyrelsen er 

opmærksom på, at fremtiden for 10. klasser 

kan blive ændret. 

Benedicte Marqversen Owens påpegede, at 

det er godt med mission og støtte børn i 

f.eks. Afrika. Men vi har også børn lige 

omkring os, der har behov for støtte til et 

skoleophold. Benedicte Marqversen Owens 

opfordrede menighederne til at sende deres 

børn på Lægården. Benedicte Marqversen 

Owens påpegede, at man ikke kan 

planlægge med 8. klasses-elever, da de 

elever der har brug for en efterskole i 8. 

klasse først tilmelder sig meget sent i 

forhold til skoleårets start. 

Hanne Urup Engbjerg er glad og 

taknemmelig for, at skolen gør en god social 

indsats i forhold til de elever og familier, 

der har brug for det. 

Jørgen Thaarup oplyste, at, da han 

overbragte nyheden om en ny forstander-

bolig til den tidligere forstanderfrue Henny 

Kristoffersen på 93 år, var bemærkningen: 

”Det skulle de have gjort for længe siden”. 

Niels Urup Nielsen opfordrede til, at der 

skal være luft i budgettet til at gøre noget 

ekstraordinært i løbet af året. 

Eivind Triel replicerede, at der er mulighed 

for at bruge penge på ekstraordinære ting, 

men at bestyrelsen gerne ser, at budgettet 

holdes. 

Claus Kofoed Nielsen oplyste, at det gode 

økonomiske resultat blandt andet skyldes, at 

det, takket være det gode personale,  er 

lykkedes at fastholde alle elever i det 

forgangne skoleår. 

Christina Hansen spurgte til, hvem skole-

kredsen er. 

Ole Birch svarede med henvisning til 

vedtægterne, at skolekredsen er alle (be-

kendende) medlemmer af Metodistkirken i 

Danmark. 

Knut Bjarne Jørgensen har haft den glæde at 

have haft en datter på skolen. Og når man 

ved landsindsamlinger kan se hvilke 

efterskoler, der indsamler hvor meget, kan 

man kun være stolt over at se, hvor højt 

Lægården ligger på listen. 

Eivind Triel oplyste, at bestyrelsen med 

glæde ser frem til, at Benedicte Marqversen 

Owens vil blive udnævnt som præst for 

Lægården. 

Generalforsamlingen modtaget beretningen.  

 



 

122 

 

3. Forstanderens beretning: 

Ole Dommer deltog dagen før i 

Metodistkirkens Spejderes inspirationsmøde 

og reflekterede over et citat derfra: ”Sådan 

er det bare”. Sådan er der også regler på 

skolen, hvor ”Sådan er det bare” og det må 

eleverne lære at forstå. Og det gælder også 

forældrene… 

Ole Dommer orienterede kort om det 

kommende skoleår og sluttede med at takke 

bestyrelsen og personalet for samarbejdet. 

Forstanderens beretning blev modtaget. 

 

4. Godkendelse af det reviderede 

regnskab: 

Eivind Triel fremlagde regnskabet og læste 

revisionsbemærkninger op, som tilkende-

giver at regnskabet retvisende og uden 

forbehold. 

Keld Munk spurgte til, om man i regnskabet 

2014 kan se økonomien i relation til 

forstanderboligen. 

Eivind Triel svarede, at det fremgår af note 

14. 

Niels Urup Nielsen bemærkede en god 

egenkapital og spurgte til, om bestyrelsen 

havde haft en drøftelse af, hvor meget der 

bør hensættes for at imødegå et år med et 

dyk i elevtallet. 

Eivind Triel svarede, at bestyrelsen 

prioriterer at have mindst 3 mio. kroner til 

dette. 

Regnskab blev godkendt af konferencen. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter: 

Claus Kofoed Nielsen blev valgt til 

bestyrelsen. 

Henrik Carlsen blev valgt som suppleant til 

bestyrelsen for 1 år. 

 

7. Valg af revisor: 

Revisor Deloitte blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: 

Benedicte Marqversen Owens reflekterede 

over samarbejdet mellem Kirken og Skolen. 

Metodistkirkens Unge vil være opmærksom 

på at besøge Skolen og at invitationer 

kommer til Skolen. Men det vil også være 

en god ide, hvis vi på det nære plan siger tak 

til eleverne for lån af deres værelse med et 

stykke chokolade eller anden form for 

hilsen. 

Maria Aaskov takkede for at kunne holde 

børnelejr på Lægården i sommeren 2014. 

For dem var det en stor oplevelse at være på 

Lægården. 

Niels Urup Nielsen udtrykte glæde over at 

Benedicte Marqversen Owens bliver 

udnævnt til præst på Lægården. 

Christina Hansen spurgte til, hvordan 

samarbejdet mellem Kirken og Skolen vil 

komme til at ske i fremtiden. 

Ole Dommer replicerede, at Benedicte 

Marqversen Owens er et godt bidrag til 

dette. Ditte Owens Marqversen er på skolen 

i et døgn om ugen og holder 

morgensamlingen en dag om ugen. Og hun 

giver eleverne noget at tænke over. Ole 

Dommer opfordrede også Kirken til at bruge 

skolen faciliteter så meget som muligt.  

Hanne Urup Engbjerg fortalte, at eleverne 

spørger og er nysgerrige om kristendom og 

nogle får også noget med hjem som de kan 

leve videre på. 

Knut Bjarne Jørgensen spurgte til tankerne 

om 1-års arbejdere. 

Christoffer Madsen (elev fra Lægården i 

2013/2014) oplyste, at jo flere børn fra 

Metodistkirken, der kommer på skolen, jo 
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større er muligheden for at lade 

Metodistkirken skinne igennem i hverdagen. 

Celia Regitze Nyhus (elev fra Lægården  i 

2006/2007) støttede Christoffer Madsens 

udtalelse. 

Signe Just takkede for, at Spejderne kan 

være på skolen og oplyste, at Spejderne i 

årets løb har arrangeret et natløb for 

eleverne. 

Jørgen Thaarup svarede Knut Bjarne 

Jørgensen om 1-års arbejdere. Det er en 

gammel tradition i Metodistkirken, at der 

har været 1-års arbejdere på Lægården eller 

i menighederne. Det er nogle år siden, der 

sidst har været en sådan, men muligheden er 

fortsat til stede. 

Ole Birch afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

 

Ole Birch    Eivind Triel 

Dirigent     Bestyrelsesformand
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Retningslinier vedrørende personvalg 

 

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

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

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

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

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

Church 2012". 

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 periode 

(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. 
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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.   

De direkte valgte medlemmer (alle undtagen distriktsforstanderne, evangelisationssekre-

tæren, 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 mindst 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. 

MBUF-styrelsens formand og næstformand vælges for et år ad gangen. Der kræves absolut 

flertal. 

8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen vælges for et år ad gangen. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Børnearbejde. Det er udelukkende 

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 udelukkende 

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 koordinationsudvalget for de respektive arbejdesformer, som er 

ansvarlige for arbejdet mellem delegeretmøderne. Personerne vælges som leder og 

viceleder. 

Såfremt der opstår vakancer mellem to delegeretmøder kan styrelsen supplere sig med 

yderligere medlemmer. Styrelsen skal informere lokalforeningerne om eventuelle ændringer 

i styrelsens sammensætning. 

 

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. Redaktør "Himmel & Jord" 

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

1996. 
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6. 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. 

 

7. 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.  

 

Økumenisk Forum, der tillige omfatter Danske Kirkedage. 

Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Økumenisk Forum. Valgperioden er 3 

år. Nomineres af Landsledelsen. 

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

 

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. 

 

8. 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. 

 

9. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

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

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

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

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

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

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

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

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

ad gangen. 
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10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. Willeruplund, Odense 

Willeruplunds anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som indstilles af 

Odense Metodistkirkes Pastoratskonference til godkendelse på Metodistkirkens 

Årskonference. Valgperioden er 2 år og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift. Genvalg 

kan finde sted. Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er fyldt 60 år. 

 

13. 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. 

 

14. 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.  

 

15. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering 

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

 

16. 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. 
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Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år. 

 

17. 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. The Northern Europe & Eurasia Book of 

Discipline of The United Methodist Church 2009 § 549 & 550. 

 

18. Delegater til Generalkonferencen  

Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 

flest stemmer for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer. 

1 præst vælges. Valgbare er diakoner og ældste i fuldforening med 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 præstelige medlemmer af årskonferencen som er 

ældste og diakoner i fuld forening, associerede medlemmer, prøvemedlemmer som har 

opfyldt alle de uddannelsesmæssige krav, og lokalpastorer som har gennemført deres studie 

forløb og som minimum har været i tjeneste og under udnævnelse i to på hinanden følgende 

år umiddelbart forud for valget stemmeret.  

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

Se BoD §§ 34, 35 og 36.   

 

19. Delegater til Centralkonferencen 

Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 

flest stemmer for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer. 

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

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

er suppleanter til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser.  

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

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

til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser. 

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

er gældende for valg til Centralkonferencen. 

Se BoD §§ 34, 35 og 36.   

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

 

20. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

21. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd 
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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.   

 

22. 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. 

 

23. 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.  

 

24. 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 
 

Pastor Lilly Thomsen 

 

Lilly Thomsen, pensioneret præst i Meto-

distkirken, døde 16. december på Betania-

hjemmet på Frederiksberg, i en alder af 93 

år.  

Lilly Thomsen voksede op i Nexø på Born-

holm. Hun blev uddannet og virkede som 

sygeplejerske i en årrække, inden kaldet til 

en præstegerning fik hende til at sadle om. I 

1963 fik hun som 46-årig ansættelse som 

hjælpepræst i Metodistkirkerne i Svendborg 

og i  Rudkøbing. Samtidig læste hun de fo-

reskrevne studier og blev i 1967 ordineret 

som den første kvindelige præst i Metodist-

kirken i Danmark.  

Lilly Thomsen havde efterfølgende ansæt-

telse som præst for menighederne i Hjørring 

og Brønderslev, i Rønne, i Aalborg og Løk-

ken. Da hun i 1983 blev pensioneret, vendte 

hun tilbage til Nexø. Her var hun i en lang 

årrække fuldt engageret i kirkens liv. De 

sidste 4 år boede hun på kirkens plejehjem, 

Betaniahjemmet på Kong Georgs Vej, hvor 

hun oplevede en kærlig omsorg og et varmt 

fællesskab. 

Lilly Thomsen var i en del år formand for 

Metodistkirkens Kvindeforbund og derved 

også meget engageret i kirkens missionsar-

bejde i DR Congo. Hun vil blive husket for 

sin trofasthed i tjenesten som præst og for 

hendes interesse for naturen. Hun efterlader 

sig en søster og søskendebørn.  

Bisættelsen foregik fra Betaniahjemmet på 

Frederiksberg den 20. december kl. 14.00. 

 

Æret være Lilly Thomsens minde! 

 

Keld Munk  
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Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer 
 

   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

 

Bhutho, Hans K. 26.10.1986 Vejle 1944 Pensioneret 69 

Biellstein, S.Hiell 06.11.1937 Odense 1899 Pensioneret 75 

Bjerno, Carl 21.03.1955 Randers 1919 Tjenstg. 63 

Bjerno, L.P. 06.02.1957 København 1911 Pensioneret 70 

Bjerno, Mogens 03.11.2001 Frederikshavn 1968 Pensioneret 62 

Christensen, J.J 29.07.1904 Svendborg 1874 Tjenstg. 59 

Christensen, Laust 20.11.1934 Hjørring 1890 Pensioneret 86 

Collin, Lars 16.12.2014 Västerås 1952 Pensioneret 90 

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 Aarhus 1892 Tjenstg. 64 

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

Johansen, Freddy 03.10.2009 Roskilde 1970 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 Aarhus 1890 Pensioneret 88 

Lorenzen, Ludvig 22.12.1966 Hjørring 1927 Pensioneret 65 

Lylloff, Andreas 02.12.1978 Frederikshavn 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 Aarhus 1885 Pensioneret 78 

Nielsen, N.P. 03.09.1942 Aarhus 1891 Pensioneret 80 

Nielsen, Robert 14.05.2005 Aarhus 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 

   Optaget 
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Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

  

Rasmussen, P. 02.04.1950 Strandby 1899 Pensioneret  79 

Ried, Engelbrecht 27.03.1964 Vonge 1909 Pensioneret  78 

Rogert, A. 24.01.1949 Svendborg 1903 Pensioneret 71 

Rosendahl, S.S. 28.03.1947 Svendborg 1908 Pensioneret 66 

Schou, Karl 31.07.1889 Aarhus 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 

Thomsen, Lilli 16.12.2010 Frederiksberg 1970 Pensioneret 93 

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 Aarhus 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 

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

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

1917 Anton Bast Horsens C. Nielsen 29. juni 

1918 Anton Bast Aarhus 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 Aarhus 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 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

1956 Odd Hagen Horsens P.E. Bjerno 6. juni 

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 Aarhus 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 Aarhus 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 Aarhus 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 

År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 
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1996 Hans Växby København  Henning Bjerno 20. juni 

1997 Hans Växby Holstebro Mogens Hansen 26. juni 

1998 Hans Växby Strandby Mogens Hansen 25. juni 

1999 Hans Vâxby Holstebro Mogens Hansen 1. juli 

2000 Hans Vâxby Aarhus 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 Aarhus Mogens Flinck Hansen 2. juli 

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

2010 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen 21. maj 

 

2011 Christian Alsted Strandby Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen 19. maj 

2012 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen 25. maj 

2013 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen25. april 

2014 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Nielsen 15. maj 

2015 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Nielsen 13. maj 
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Præster i Metodistkirken i Danmark 
 

Optaget Optaget Pensio- 

  på Prøve i Konf. neret 

Navn: Født /Indviet 

 

Pensionerede: 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede: 

Carlsen, Eigil 04.03.1926 1956 1958 1987 

Rasmussen, Poul 29.06.1926 1956 1958 1993 

Rosenqvist, Ulf 15.06.1936 1961 1963/2001 2004 

Jørgensen, Knut Bjarne 15.03.1941 1964 1968 2006 

Tord Ireblad 30.10.1939 1966 1970 2005 

  

Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  2014  

 

Lokalpræster – indviede:  

Kyeremeh, Joshua 30.01.1949 2000  2014 

 

Aktive: 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede: 

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 

Owens, Benedicte Marqversen 01.02.1966 1990 1992 (Lok. 2006-2015) 

Risager, Thomas 17.06.1969 1996 1998 

Thompson, Anne 09.03.1981 2004 2007 

Thompson, Duncan 16.08.1980 2004 2009 

Andersen, Dean 21.02.1962 2010 2013  

Christina Kjær Preisler 17.12.1985 2012 2015 

Louise Aaen 13.01.1979 2012 2015 

 

Prøvemedlemmer – indviede:  

Tvilling, Mai-Brit 02.06.1962 2010 
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Adresser 
 

Biskop: 

Alsted, Christian  

Kontor: Rigensgade 21A, 1316 København K. 

 Tlf 51 33 14 77. E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

Privat: Bachersmindevej 5D, 2791  Dragør. Tlf 27 20 46 96. 

 E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

 

Tidligere biskopper: 

Växby, Hans, Myrbackavägen 4 D 73, SF-01600 Vanda. Finland. 

 Tlf 00358 40 081 1873. 

 E-mail: hans.vaxby@pp.inet.fi 

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, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69. 

 E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk  

Andersen, Ejler Busch, Linde Allé 50, 1. tv., 2720 Vanløse. Tlf 24 42 12 84. 

 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 23 72 50 25. 

 E-mail: eigil.carlsen@metodistkirken.dk 

Ireblad, Tord, Badhusgatan 10, S-435 50 Mölnlycke, Sverige. Tlf 0046 70 942 39 61. 

 E-mail: tord.ireblad@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, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

 E-mail: mark.lewis@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 

Owens, Benedicte Marqversen, Oddervej 98, 8270 Højbjerg. Tlf 50 99 67 70. 

 E-mail: benedicte.owens@metodistkirken.dk     

Preisler, Christina Kjær, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

 E-mail : christina.preisler@metodistkirken.dk 

Rasmussen, Poul, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26. 

 E-mail: poul.rasmussen@metodistkirken.dk 

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

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 
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Rosenqvist, Ulf, Påskbergsgatan 18, S-417 68 Göteborg, Sverige. Tlf 0046 31 25 80 28. 

 E-mail: ulf.rosenqvist@metodistkirken.dk 

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

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Thaarup, Charlotte,  Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Mobiltlf 21 38 00 71.  

 E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk 

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

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, 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@mail.dk 

Collin, Anne Marie, Domkyrkoesplanaden 3A, S-722 13 Västerås, Sverige.  

 Tlf 0046 21 14 13 77. E-mail: anne.collin1@comhem.se 

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

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

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. 

  www.metodistkirken-esbjerg.dk  

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

 E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk 

Præst: Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: christina.preisler@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 28 87 06 22. 

  E-mail: brinch.andersen@gmail.com 

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

  E-mail: annehaldan@gmail.com 

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

  E-mail: britta@orfjell.dk 

MKv: Kaj Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 26 70 06 22. 

  E-mail: brinch.andersen@gmail.com 

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

  E-mail: info@grandelag.dk 

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

  E-mail: info@grandelag.dk 

 

 

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

  www.frederikshavn-metodistkirke.dk  

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

  E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk 

Lprd: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 61 27 76 32. 

  E-mail: henningclausen@mail.dk 

 Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 22 62 49 59. 

  E-mail: laila.horby@mail.dk 

 Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73. 

  Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk 

ML: Vakant. 
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MF: Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73. 

  Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.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, Højrupsvej 98, st. tv., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 54 34. 

  E-mail: E-mail: elsejud@gmail.com 

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 Aarhus C. Tlf 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, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: nurup.n@gmail.com 

MKa: Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  Mobiltlf 40 46 92 66. E-mail: engbjerg@post8.tele.dk 

MKv: Niels Urup Nielsen, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: nurup.n@gmail.com 

Mission: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 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. 

 E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk 

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

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

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

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

Ejler Busch Andersen (præst på Betaniahjemmet), Linde Allé 50, 1. tv.,  

 2720 Vanløse. Tlf 24 42 12 84.  

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

Claus Kofoed Nielsen, 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 

 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, Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S. Tlf  39 69 40 37. 

  E-mail: pmn@fuga.nu 
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 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 

 Maria Thaarup, Stokhusgade 2, 3. 1317 København K. Tlf. 22 80 10 02. 

   E-mail: mariaharetproblem@hotmail.com 

 Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum. Tlf 25 77 43 34.  

   E-mail: c2msen@gmail.com 

 Jens Chr. Tvilling, Gefionsbakken 5 B, 2.tv., 3060 Espergærde. Tlf 49 70 99 26. 

ML: Menigheden har en anderledes struktur og ingen valgt lægleder 

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

  E-mail: jkah@tdc.dk 

MKa: Leif Andersen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 36 12 96 06. 

  Mobiltlf 26 48 73 89. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Peter Johansen, Hammersholt Byvej 13, Hammersholt, 3400 Hillerød.  

  Tlf 48 14 25 04. E-mail: lbp.johansen@mail.dk  

MFinans:Lilli Uth, Rigensgade 21, 4. 1316 København K. Tlf. 22 66 99 77.  

  E-mail: lu@umc-ne.org 

Mission: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  E-mail: wittlinger@post.cybercity.dk 

MBUR: Ingen. 

MB: Kontakt: Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum.  

   Tlf 25 77 43 34. E-mail: c2msen@gmail.com 

MS: Christian Mikkelsen Jensen, Faksegade 16, 3. tv., 2100 København Ø.  

  Tlf 31 63 87 13. E-mail: christian_m_j@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 12 96 06. 

 E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk 

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

   Mobiltlf 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. 

  Mobiltlf 26 17 23 66. E-mail: phebiana@hotmail.com 

MKa: Leif Andersen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 36 12 96 06. 

  Mobiltlf 26 48 73 89. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

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

   Mobiltlf 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. E-mail: ebenezerkwekugand@yahoo.com 
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Odense: Emmauskirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf 63 12 04 09. 

  www.metodistkirken-odense.dk 

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

  Mobiltlf 29 78 60 88. E-mail: odense@metodistkirken.dk  

Lprd: Helge Munk, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

 E-mail: hm@munkholding.dk 

 Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

ML: Vakant. 

MF: Shanti Digebjerg, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 24 67 22 78. 

  E-mail: shantidigebjerg@live.dk   

MKa: Revision Faaborg v. Karen Marie Pedersen, Registreret Revisionsanpartsselskab, 

  Mørkebjergvej 3,5600 Faaborg. CVR-nr 32 06 02 42. Tlf 63 61 50 20.  

  Mobiltlf: 25 56 41 08. Fax 63 61 50 30. E-mail: kmp@revisionfaaborg.dk  

MKv: Clyde Jensen (administration), Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev. Tlf 66 15 40 80. 

  E-mail: clyde@mail.dk 

 Per Rasmussen (praktisk), Emmavænget 11, 5270 Odense N. Tlf  28 49 61 55. 

Mission: Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

MBUR: Vakant. 

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: Julie Killerup Kaae, Drewsensvej 31, 3., 5000 Odense C. Tlf  22 31 44 98. 

  E-mail: jkillerup@gmail.com   

  

 

Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne. 

  www.roenne-metodistkirke.dk  

Præst: Dean Andersen, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69.  

 E-mail: roenne@metodistkirken.dk 

Lprd: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09. 

  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

ML: Vakant. 

MF: Vakant. 

MKa: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09. 

  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 

MKv: Menighedsrådet. 

Mission: Menighedsrådet. 

MBUR: Vakant. 

MS: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09. 

  E-mail: fbm@pedersen.mail.dk 
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Solrød:  Solrød Frikirke 

  www.solrodfrikirke.dk 

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

  Mobiltlf 28 68 71 74. E-mail: solroed@metodistkirken.dk 

MF: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 

  Mobiltlf 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

MKa: Alland Holm, Hylleholtvej 12, 4654 Fakse Ladeplads. Tlf 43 73 18 43. 

  Mobiltlf 29 44 44 60. E-mail: a-holm@tdcadsl.dk 

 Fra 1. Januar 2016 : 

 Jonatan Steinvig, Ørstedvej 36B, 4622 Havdrup. Tlf 21 12 49 56.  

  E-mail: jonatansteinvig@hotmail.com 

Mission: Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød Strand. Tlf 40 52 57 94. 

  E-Mail : steffen@tvilling.dk 

MBUK: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 

  Mobiltlf 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

MB: Anette Steinvig, Ørstedvej 36 B, 4622 Havdrup. Tlf 53 53 85 84.  

  E-mail: anettesteinvig@hotmail.com  

samt Lone Havskov Jensen, Bellisvej 35, 4600 Køge. Tlf 31 27 16 36.  

  E-mail: lonehavskov@gmail.com  

MU:  Daniel Steinvig, Valkyriegade 25 1, tv., 2200 København N. Tlf 31 69 88 93. 

  E-mail: danielsteinvig@hotmail.com  

MM:  Lovsangsleder: Katja Bøhling-Petersen, Degnestræde 34, Greve Landsby, 2670 Greve. 

Tlf 30 89 71 99. E-Mail: kbtollerup34@gmail.com 

samt Leder af gospelkoret Jacob’s Ladder: Jacob Asmussen. Tlf 29 63 86 61. 

  E-mail post@jacobasmussen.dk 

 

 

Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.  

  www.strandby-metodistkirke.dk 

Præster: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

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

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

  E-mail : louise.aaen@metodistkirken.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: tordenskjoldsvej8@gmail.com 

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

  E-mail: fredsby@privat.dk 

 Kirsten Nygaard, Hegnsvej 22, 9970 Strandby.  

  E-mail: sorenkir@post1.dknet.dk 
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 Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98. 

  E-mail: rughavendk@gmail.com 

 Teddy Thomsen, Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06. 

 Bente Aalbæk, Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 9848 2741.  

  E-mail: jensmu@newmail.dk 

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

  E-mail: sogpthaarup@gmail.com 

MF: Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98. 

  E-mail: rughavendk@gmail.com 

MKa: Knud Kreilgaard, Tranevej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 14 91. Mobiltlf 29 67 44 74. 

  E-mail: kreilgaard@nordfiber.dk 

MKv: Per Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91. 

  E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com 

Mission: Hanne Pedersen, Hannesve j 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50. 

  E-mail: henningpedersen@post.tele.dk 

MFinans: Alice Morsbøl, Havnevej 22, 1., 9970 Strandby. Tlf 40 63 04 55. 

  E-mail: alice.morsboel@rn.dk 

MSekr:  Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. Mobiltlf 61 79 25 06.  

  E-mail: info@tro-fast.dk  

Menighedskoordinator: Marianne Pedersen, Tvillingsvej 8, 9970 Strandby. Tlf. 30 30 10 98. 

  Mobiltlf 21 25 28 66. E-mail: koordinator@strandby-metodistkirke.dk 

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

  E-mail: margitbrink@hotmail.com 

MB: Hanne Krag, Anemonevej 14, 9970 Strandby. Tlf 31 50 25 50. 

  E-mail: hm.krag@jubii.dk 

MS: Rasmus Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 30 75 47 42.  

  E-mail: rasmus@aaen.net 

MU Lærke Thaarup, Søndervej 3, 9970 Strandby. Tlf 30 32 49 99. 

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

  E-mail: fredsby@privat.dk 

 

 

Vejle:  Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle. 

  www.metodistkirken-vejle.dk 

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

 E-mail: vejle@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Lprd: Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98. 

  E-mail: mmunk@hotmail.com  

ML: vakant. 

MF: Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 20 28 20 95. 

  E-mail: strand@nypost.dk 

MKa: Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

MKv: Claus Bjerno, Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03.  

  E-mail: bjerno@tuknet.dk. 
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Mission: Lili Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf 51 33 66 45. 

  E-mail: lili.strand@nypost.dk 

MBUR: Elsebeth Bjerno Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03.  

  E-mail: bjerno@tuknet.dk.  

MB: Vakant. Kontakt: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

MM: Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98. 

  E-mail: mmunk@hotmail.com . 

MU:  Christoffer Madsen, Overbyparken 15, 7080 Børkop. Tlf 31 33 03 53 

  E-mail: chris58@live.dk 

 

 

Aarhus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C. 

  www.betlehemskirken.dk 

Præster: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

   Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk 

Lprd:   Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, 8000 Aarhus C. Tlf 61 60 69 93.  

  E-mail: tinegjesso@gmail.com 

 Ulf Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 21 74 22 66.  

  E-mail: ulf.preisler@gmail.com 

ML: Ulf Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 21 74 22 66.  

  E-mail: ulf.preisler@gmail.com 

MF: Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf 86 16 69 16. 

 Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.dk 

MKa: Kjeld Ørsted, Laurbærvænget 112, 8310 Tranbjerg. Tlf 28 59 28 55.  

  E-mail: aarhus.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Mission: Menighedsrådet. 

MFinans:Menighedsrådet 

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

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

MB: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk 

MU: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

 

 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/


  147 

 

 

 

Lejre, hytter m.m. 

 

FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro.  

Kontakt: Jørgen Marqversen, Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg. Tlf 86 27 20 73.  

 Mobiltlf 29 46 35 73. E-mail: farmen@webspeed.dk 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/492 

 

 

KROGSHOLT, Søholtvej 10, 9750 Øster Vrå.  

Kontakt: www.krogsholt.dk 

 

 

SOLBORGEN, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. www.solborgen.dk 

Kontakt: Metodistkirkens Sociale Arbejde, Rigensgade 21 A, 1316 Købehavn K. 

 Tlf 33 93 25 96. E-mail: udlejning@solborgen.dk   

Tilsynsførende: Jan Larsen, Korevlevej 7, Hønsinge Lyng, 4560 Vig, Tlf 40 62 24 80. 
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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 88 497. 

 E-mail: keskus@metodistikirik.ee www.metodistikirik.ee 

Distriktsforstander: 

Taavi Hollman, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 66 88 497.  

 E-mail: taavi@bmk.ee 

 

 

Finland F 

Suomen Metodistikirkko, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland. 

 Tlf 00358 9 628 135. E-mail: soumen@metodistikirkko.fi 

 www.metodistikirkko.fi 

Distriktsforstander: 

Pasi Runonen, Saniaisentie 7, FI-28660, Pori, Finland 

 Tlf 00358 44 259 2783. E-mail: pasi.runonen@metodistikirkko.fi 

 

 

Finland S 

Finlands Svenska Metodistkyrka, Apollogatan 5, FIN-00100 Helsingfors, Finland. 

 Tlf 00358 9 449 874. E-mail: kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi 

 www.metodist.fi 

Distriktsforstander: 

Mayvor Wärn-Rancken, Mannerheimgatan 17, FIN-06100 Borgå, Finland.  

 Tlf 00358 50 357 3548. E-mail: mayvor.warn-rancken@pp.inet.fi 

Nils-Gustav Sahlin, Apollogatan 5B 45, FIN-00100 Helsingfors, Finland. (Metodister i Sverige) 

 Tlf 00358 40 579 3458. E-mail: ng.sahlin@gmail.com 

 

 

Letland 

Latvijas Apvienotas Metodistu Baznica, Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland. 

 Tlf 00 371 6731 1442. E-mail: gitamednis@aol.com 

 eller www.metodisti.lv 

Distriktsforstander: 

Gita Mednis. Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland. Tlf  00371 65 26 743. 

 E-mail: gitamednis@aol.com 

 

 

Lithauen 

Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, J. Naugardo g-ve 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. 

 Tlf 00370 37 323 588. E-mail: whlovelace@gmail.com 

 www.jmb.lt 

Distriktsforstander: 

William Lovelace, J Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 373 23 588.  

 E-mail: whlovelace@gmail.com 
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Norge 

Metodistkirken i Norge, Postboks 2744, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

 Tlf 0047 23 33 27 00. E-mail: hovedkontoret@metodistkirken.no 

 www.metodistkirken.no 

Distriktsforstandere: 

Øyvind Helliesen, Tyrilia 7, N-1639 Gamle Fredrikstad, Norge. Tlf 0047 23 33 27 15,  

 Mobiltlf 0047 40 40 15 15. E-mail: oyvind.helliesen@metodistkirken.no 

Svein J. Veland, Åalia 7, N-1639 Gml. Fredrikstad, Norge. Tlf 0047 91 39 39 30. 

 E-mail: sjacobse@online.no 

Steinar Hjerpseth, Tuensvingen 14, N-2000 Lillestrøm, Norge. Tlf 0047 63 89 20 11. 

 E-mail: steinar.hjerpseth@metodistkirken.no 

 

 

 

 

Nazaræerens Kirke (en anden Metodistkirke i Danmark) 

www.nazarene.org 

 

Greve 

Greve Frikirke, Solhegnet 2, 2670 Greve. 

www.nazarene.dk 

Præst: Kaj Ove Bollerup, Fasanvej 25, 2680 Solrød. Tlf 56 14 50 16.  

Email: kob@nazarene.dk 
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Vejledninger 
Rejsegodtgørelse 

Rejsegodtgørelse i forbindelse med udvalgs-

møder i kirkens og MBUF's landsarbejde 

(Årskonferenceudvalg og MBUF's udvalg) 

 

- Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder 

på en sådan måde, at rejseomkostningerne 

bliver lave. Fællesrejse i bil eller togrejse 

benyttes, hvor det er muligt. De faktiske 

omkostninger dækkes efter regning. 

 

- Rejsegodtgørelse på op til standard tog-

billet kan altid udbetales, når den rejsende 

har valgt anden rejsemåde og ønsker at 

betale resten selv. 

 

- Hvor biltransport er hensigtsmæssig beta-

les godtgørelse efter statens lave takst. 

 

- Forplejning til rejsen kan udbetales efter 

statens takster når transporttiden er over 4 

timer. 

- Hvor rejsemåde ud over ovenstående er 

nødvendig eller fordelagtig i forhold til den 

pågældende bestyrelses samlede udgifter til 

det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen 

godkendes af formanden for den pågælden-

de bestyrelse. 

 

(Menighedsforstandernes kørsel i menighe-

dens tjeneste godtgøres efter regning  med 

statens højeste takst.) 

 

Satserne kan ses på Skats hjemmeside 

www.skat.dk under skattesatser og er-

hvervsmæssig befordringsgodtgørelse. (I 

2015 er den høje takst kr. 3,70 og den lave 

takst kr. 2,05 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. 



  157 

 

Hvordan man kan sikre eftertiden med et testamente  

Ved at oprette et testamente sikrer man sig, 

at tingene efter ens død 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 er 

goft og har børn, arver ens ægtefælle 

halvdelen og børnene til lige deling den 

anden halvdel. Har man ikke ægtefælle, 

børn eller børnebørn, går arven til ens 

forældre, hvilket i de fleste tilfælde vil sige 

til ens efterlevende søskende og ens afdøde 

søskendes efterkommere. Har man ingen 

forældre eller søskende/søskendebørn, arver 

ens nulevende mostre, morbrødre, fastre og 

farbrødre, men har man ikke nærmere 

slægtninge end fætre og kusiner, går arven 

til staten, med mindre man opretter et 

testamente. 

 

Efterlader man sig ikke tvangsarvinger 

(ægtefælle og/eller børn/børnebørn), kan 

man ved testamente frit bestemme over hele 

sin formue. Efterlader man sig 

tvangsarvinger, kan man bestemme over 3/4 

af sin formue. 

 

Af arv betales boafgift (tidligere kaldet 

arveafgift). Ægtefæller er fritaget for 

boafgift. Det samme er Metodistkirken i 

Danmark. Børn, svigerbørn, børnebørn samt 

ens forældre betaler 15% med et 

bundfradrag på 264.100 kr. pr. arvelader 

(2011 & 2012). Alle andre betaler udover 

boafgift tillægsboafgift, således at man i alt 

kommer til at betale 36,25% af arven. 

Størrelsen af bundfradraget kan ses på 

www.skat.dk  

 

Det er afgiftsfrit at betænke kirken! 

 

Efterlader man sig midler til søskende, 

nevøer, niecer eller andre, som betaler 

tillægsboafgift (i alt de førnævnte 36,25%), 

kan det med fordel overvejes at gøre en 

afgiftfritaget institution som f.eks. kirken til 

medarbing (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 (såkaldt 

30% regel). 

 

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. 33.000 kr. mere 

end ellers. Kirken vil modtage ca. 76.000 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 

underskrives i to eksemplarer, hvoraf det 

ene gerne må være en fotokopi, og på 

fotokopien skal forsiden være et udfyldt 

skema, som hentes på www.domstol.dk. Der 

skal ved underskriften medbringes 

legitimation (sygesikringskort samt pas eller 

kørekort). 

 

Er der i ens familie mere indviklede slægts-

forhold, og ønsker man bestemmelser indfø-

jet, som kræver et indgående kendskab til 
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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 er gerne 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 ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres 

opbevaret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf skal have samme gyldighed 

som originalen. 

 

 

X-by, den 

 

 

……………………………. 
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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 

Landsledelse. Redaktionelt justerede resolu-

tioner og resolutioner, som er genbehandlet 
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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 2015 
 

Juni 

12. Landsledelsesmøde i København. 

29. – 3/7  Børnelejr på Lægården, Holstebro. 

 

Juli 

4. – 11. MS Sommerlejr på Krogsholt. 

21. – 25.  MU Sommerlejr i Aarhus. 

 

August 

2. – 8.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

28. – 29.  Landsledelsesmøde i København. 

28. – 30.  MS Spejderguf. 

 

September 

11. – 13. TUF op togt til København. 

24. – 27. School of Congregational Development i Tallin.  

 MS USB. 

 MB Sangdag. 

 

Oktober 

9. – 15.  MS Patruljeførertræning. 

23. – 24.  Willow Creek Global Leader Summit i København. 

29. Landsledelsesmøde ved Randers. 

30. – 31.  Willow Creek Global Leader Summit i Aarhus. 

 

November 

 Kollekt til præsteuddannelsen. 

 MB Lederdag i Vejle. 

13. – 15.  MU Sportsweekend. 

14. MS Seniornatløb. 

 

December 

24. Juleaftenskollekt; Bespisningsprojekt i Mulungwishi, DR Congo  

28. – 2/1 Nytårslejr på Solborgen. 
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Konferencekalender 1. halvår 2016 
 

Januar 

11. – 17. Evangelisk Alliance. 

30. Landsledelsesmøde i København. 

 

Februar 

 Kollekt til baltiske præsters lønforhold 

 

Marts 

4. Kvindernes Internationale Bededag. 

5. Landsledelsesmøde på Lægården, Holstebro. 

5. – 6. MM Young Copenhagen Gospel Festival. 

1. – 2.  MS PFT planlægningsweekend. 

 TUF. 

23. – 28. marts MU Påskelejr. 

 

April 

21. – 24. Metodistkirkens Landsmøde. 

 

Maj 

5. – 8. Danske Kirkedage i København. 

7. – 20. Generalkonference i Portland, Oregon, USA. 

 MS LPK. 

 Missionssøndag med kollekt til menighedens missionsprojekt 

 

Juni 

1. Landsledelsesmøde 

 

Juli  
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Forkortelser 
 

B&U:  Børn og Unge 

BMK:  Børne Medarbejder Konference 

BoD:  Book of Disciplin 

CC:  Centralkonferencen 

CEC:  Conference of European 

 Churches 

CGF:  Copenhagen Gospel Festival 

 (MM) 

CPCE:  Community of Protestant 

 Churches in Europe 

DDB:  Det Danske Bibelselskab 

DF’er:  Distriktsforstander 

DKR:  Danske Kirkers Råd 

DM:  Delegeretmøde 

DMR:  Dansk Missions Råd 

DUF:  Dansk Ungdoms Fællesråd 

DØK:  Dansk Økumenisk 

 Kvindekomite 

EA:  Evangelisk Alliance 

ECOM:  European Commission on 

 Mission 

EMC:  European Methodist Council 

EMYC: Metodistkirkens Europæiske 

 Ungdomsråd 

GBCS:  General Board of Church and 

 Society 

GBHEM: General Board of Higher 

 Education & Ministry 

GC:  Generalkonferencen 

GCAF:  General Council of Finance and 

Administration 

H&J:  Himmel & Jord 

IL:  Idrætsefterskolen Lægården 

KIT:  Kirkernes Integrations Tjeneste 

LL:  Landsledelsen (Kirkens) 

LPK:  Landspatruljekonkurrence (MS) 

MB:  Metodistkirkens Børnearbejde 

MBUF:  Metodistkirkens Børne- og 

 UngdomsForbund 

MBUR:  Metodistkirkens Børne- og 

 Ungdomsråd (lokalt) 

MK:  Metodistkirkens Kvindeforbund 

ML:  Metodistkirkens Landsledelse 

MM:  Metodistkirkens Musikarbejde 

MNYC: Metodistkirkens Nordiske 

 Ungdomsråd 

MS:  Metodistkirkens Spejdere 

MSA:  Metodistkirkens Sociale 

Arbejde 

MU:  Metodistkirkens 

 Ungdomsarbejde 

NEBoD: Northern Europe Book of 

 Disciplin 

NEEBoD: Northern Europe & Eurasia 

 Book of Discipline of The 

 United Methodist Church 

NKT:  Netværk for kristen tænkning 

PBKKK: ProfessionsBachelor i 

 Kristendom, Kultur og 

 Kommunikation 

PFT:  PatruljeFørerTræning (MS) 

ROT:  Rådet for Ordineret Tjeneste 

SALT: Skandinavisk Akademi for 

 Lederskab og Teologi 

SOCD:  School Of Congregational 

 Development 

THS: Teologiska Högskolan, 

 Stockholm (Teologisk 

Højskole, Stockholm) 

TUF:  Tro Udvikling Fællesskab 

 (weekend for tidligere 

 konfirmander) 

UMC:  United Methodist Church 

UMTSE:  United Methodist Theological 

 Seminaries Europe  

YCGF:  Young Copenhagen Gospel 

 Festival (MM) 

ÅK:  Årskonference 
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