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ER DET KIRKE?

V E L K O M M E N !

Under overskriften “Er det kirke?” inviterer Metodistkirken i
Danmark og Metodistkirkens Børne- og UngdomsForbund,
MBUF, til landsmøde på Lægården i Holstebro. Vi skal samles
omkring det, vi har til fælles og om året, der er gået. Der bliver
forhandling, inspiration og tid til nye og gamle venner, når vi på
tværs afmenigheder, arbejdsgrene, rådogudvalgmødesomdet, vi
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TORSDAG
18.30: Aftensmad
20.00: Lejrbål. Præstesession
21.00: Kaffe
Sport.
FREDAG
8.00: Morgenmad
9.00: Åbningsgudstjeneste
10.00: Forhandlinger
12.30: Frokost
14.00: Den større debat: A way forward (herunder kaffe)
17.00: Værksteder
18.30: Aftensmad
20.00: Aftenprogram
21.00: Kaffe
Sport.
LØRDAG
8.00: Morgenmad
9.00: Andagt og smågrupper
10.00: Forhandlinger
12.30: Frokost
14.00: Lægårdens generalforsamling (og kaffe)
15.30: Værksteder
17.30: Den større debat: Er det kirke?
18.30: Aftensmad
20.00: Aftenprogram
21.00: Kaffe
Sport.
SØNDAG
8.00: Morgenmad
11.00: Gudstjeneste
12.30: Frokost

PROGRAM
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FORKORTELSER
AL: Alkoholpolitisk Landsråd
B&U: Børn og Unge
BMK: Børne Medarbejder Konference
BoD: Book of Disciplin
CC: Centralkonferencen
CEC: Conference of European
Churches
CGF: Copenhagen Gospel Festival
(MM)
CPCE: Community of Protestant
Churches in Europe
DDB: Det Danske Bibelselskab
DF’er: Distriktsforstander
DKR: Danske Kirkers Råd
DM: Delegeretmøde
DMR: Dansk Missions Råd
DUF: Dansk Ungdoms Fællesråd
DØK: Dansk Økumenisk
Kvindekomite
EA: Evangelisk Alliance
ECOM: European Commission on
Mission
EMC: European Methodist Council
EMYC: Metodistkirkens Europæiske
Ungdomsråd
GBCS: General Board of Church and
Society
GBHEM: General Board of Higher
Education & Ministry
GC: Generalkonferencen
GCAF: General Council of Finance and
Administration
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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ÅRSKONFERENCENS MEDLEMMER

KONFERENCENS LEDER: Biskop Christian Alsted
MEDLEMMER MED STEMMERET:

Præster:Eigil Carlsen, Poul Rasmussen, Knut Bjarne Jørgensen, Tord
Ireblad, Finn Uth, Charlotte Thaarup, Jørgen Thaarup, Keld Munk, Claus
Kofoed Nielsen, Mark Lewis, Ove Sørensen, Ole Birch, Thomas Risager,
Joshua Kyeremeh, Anne Thompson, Duncan Thompson, Dean Højegaard-
Andersen, Christina Kjær Preisler, Louise Aaen, Mai-Brit Tvilling, Klaus
Hønnicke, Virginia Hønnicke, Maria Bræstrup Aaskov, Maria Thaarup.

Menighedsrepræsentanter:
Esbjerg: Ulf Preisler
Frederikshavn: Sandra Hørby Clausen, Bushra Youhanna
Holstebro: Inge-Lise Kofoed Beck
København:
København, Int.:
Odense: Shanti Digebjerg, Jette Flinck, Charlotte Levin
Rønne: Bettina Pedersen
Solrød: Jonatan Steinvig
Strandby: Helle Thaarup Christiansen, Erik Brogaard, Henning
Thaarup
Vejle: Lilian Ærenlund Larsen, Birgitte Strand Schultz
Aarhus: Per Hougaard, Mirjam Birk Nissen

Konferencelægleder: Bettina Pedersen
Missionssekretær: Mark Lewis
MBUF's formand: Louise Aaen

MEDLEMMER UDEN STEMMERET

Landsledelsen: KarenÆrenlund Brogaard, Hanne Engbjerg, Bettina Pedersen, Jan
Thaarup, Mogens Flinck Hansen
MB-leder: Anne Thompson
MS-leder: Emil Morsbøl Marqversen
MU-leder: Andreas Morsbøl
MM-leder: Christian Madsen
Betaniaforeningens formand: Ove Sørensen
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Klaus Hønnike
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DAGSORDEN - ÅRSKONFERENCEN

A. Konstituering
1. Indledning
2. Navneopråb
3. Organisering af konferencens arbejde
4. Hilsner
5. Eventuelt

B. Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.
1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse)

(Regnskab og budget skal godkendes)
2. Statistikken
3. Rådet for Ordineret Tjeneste
4. Metodistkirkens Verdensmission (Regnskab og budget skal godkendes)
5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (Regnskab skal modtages)
6. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek
7. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg
8. Centralkonferencens Råd og Biskopskomite (Regnskaber skal modtages)

C. De sociale institutioner.
Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.

1. Betaniaforeningen i Danmark (Regnskab skal modtages)
2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (Regnskab skal godkendes)
3. Ældreboligerne Marielund (Regnskab skal modtages)
4. Metodistkirkens Sociale Arbejde (Regnskab skal godkendes)
5. Willeruplund (Regnskab skal godkendes)

D. Forslag

E. Valg og nomineringer
1. Forslagskomite
2. Valg af bestyrelser og udvalg

F. Orientering
1. Lægården

G. Præste-, Højtids- og Afslutningssession
1. Præstesession
2. Præsentationer og tak
3. Konferencens årsrapportering
4. Hvor skal næste konference holdes?
5. Eventuelt
6. Afslutning



9

DAGSORDEN - MBUF'S DELEGERTMØDE
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
Spejderråd
Forslagskomite

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

10. Eventuelt.
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FÆLLES PROGRAM FOR FORHANDLINGSESSIONER
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LANDSLEDELSENS OG KABINETTETS INDBERETNING

Er det kirke?
Det er en stor fornøjelse endnu engang at kunne byde kirkens biskop, repræsentanter fra
menighederne og MBUF, præster og gæster hjertelig velkommen til Landsmøde 2019 på
Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro.
Temaet for Landsmødet bliver: ”Er det kirke?”
Under dette tema skal vi samles omkring det, vi har fælles på tværs af menigheder,
arbejdsgrene, råd og udvalg for at søge Guds vejledning og retning for os som kirke.
John Wesley definerede gerne kirke, som det sted, hvor nådemidlerne kom i funktion, og hvor
mennesker med forskellige nådegaver var i tjeneste.
Så ja det er kirke, når vi praktiserer nådemidlerne, somvi kender fra Apostlenes gerninger 2:42,
som forkyndelse af evangeliet ud fra Bibelen, fællesskabet af troende mennesker, den
individuelle og fælles bøn, samt mysteriet i dåb og nadver. Ved anvendelse af nådemidlerne
kommer kirken til syne hvert sted, Metodistkirken er lokaliseret i Danmark.
Til vores metodistiske forståelse af kirke hører også den helt specielle øvelse, som består i at
være sammen i smågrupper i menighederne. Landsmødet 2019 kommer til at prioritere
arbejdet og fællesskabet i smågrupper. Den erfaring vil vi tage med hjem til vore menigheder
forderat ladesmågrupperneværeet redskab til udviklingogmodningafdetenkeltemenneskes
tro og engagement.
Som noget nyt vil drøftelserne i år foregår i smågrupper suppleret med plenum. Smågruppen
vil væreenarbejdsgruppeoget fællesskab for udvekslingog forståelse imødet ogdenåndelige
vejledning.

Den del af indberetningen, som handler om vores visions- og strategiplan for perioden 2016
-2020 er bygget op på sammemåde som tidligere år. Dette er gjort for at give et samlet indtryk
af udviklingen i hele den 4-årige periode. Det betyder dog også, at der vil være en del
genkendeligt stof fra de forrige år.

Kirke med hjerte, hoved og hænder
Kirkens vision og strategiplan giver os retning og holder os fast på de arbejdsområder, vi har
aftalt som Årskonference og delegeretmøde. På landsmødet udgør visions- og strategiplanen
den inspiration, som kan gives til arbejdet i menighederne, og de tiltag, vi i fællesskab kan gøre.
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På menighedsniveau er vision og strategiplanen en løftestang og en huskeliste for
menighedens egen arbejdsplan. Det fortsatte arbejde på Landsmødet med kirkens vision og
strategiplan må være, at vi evaluerer, inspirerer og tager stilling til, hvad næste skridt i
arbejdsprocessen skal være.

Udvikle kristne ledere

Mål 2016-2020:
• 30 nye lægprædikanter
• Lederskab på grundlag af discipelskab

Strategi, tiltag og ansvar:
• Lægprædikantkurser
• Ledertræningsprogram tilrettelægges og gennemføres

Hvor langt er vi?
¥ Der er siden 2016 uddannet 15 lægprædikanter fra flere forskellige menigheder. Flere er

godt i gang med at virke.
¥ Ledertræning–derer skabt overblik over nuværende leder-træning, behov/mangler, dette

skal tænkes ind i en helhedsplan, som Kabinettet, MBUF formand/mænd og præst
Christina Preisler arbejder videre med. Model over vejen ind i ledelse findes som bilag
sidst i beretningen.

¥ En arbejdsgruppe har arbejdet på nytænkning af landsmødet 2019 og 2020. Somudløber
af det arbejde, har vi en anden form på årets Landsmøde.

Ansvaret for at finde og udvikle kristne ledere:
I bund og grund er det et fælles ansvar. Dog har dem, der sidder på en post, bestyrelser og
diverse udvalg i særdeleshed ansvaret for at finde og oplære nye ledere. Det skal gøres
spændendeogattraktivt at påtagesig lederansvar i kirken.Det er samtidig vigtigt, at denenkelte
har mulighed for vejledning og støtte i opgaverne. Det er vigtigt, at vi fremadrettet arbejder med
at rekruttere ledere. Vimå stille os selv spørgsmålet: ”Hvad skal der til, for at flestmuligt vil indgå
i et forpligtende lederskab? Måske vi også skal se på vores struktur. Kan vi f.eks. ændre nogle
lederopgaver til at være projektorienterede. Skal vi have ”introposter”, hvor man ”snuser til
opgaven, inden man forpligter sig til den?



13

Starte nye trosfællesskaber og revitalisere menigheder

Mål 2016-2020:
• 150 bekendende medlemmer
• Coaching af menighedsråd /ledergrupper i 4 menigheder
• 3 Nye tros-gudstjeneste-fællesskaber for migranter

Strategi, tiltag og ansvar:
• Medlemsoptagelse på faste søndage i året
• Træne og etablere menighedscoaches
• Motivere til at etablere nye trosfællesskaber

Hvor langt er vi?
•Fra 2016 – 2018 er der optaget 78 medlemmer i fuld forening
•Engruppearbejdermedcoaching. Træningogetablering afmenighedscoacheser et punkt

på dagsordenen på præsternes efterårsmøde 2019.
•En gruppe arbejder med nye trosfællesskaber. Flere af kirkens medlemmer er i gang med

et uddannelsesforløb i APESTmodellen under Alan Hirsch. Dette skulle gerne inspirere
til opstart af nye trosfællesskaber.

•Biskoppenstår for at tageengruppe lederemed til England forat opleveFreshExpressions.
• I efteråret 2019er derSOCD i Tallinn.Her vil der bl.a. være fokus på vækst og revitalisering.

Mangeaf oplægsholderne er præster fraMetodistkirken iDanmark. Vi håbermenigheder
vil sende mange repræsentanter til SOCD.
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I tjeneste med fattige

Mål 2016-2020:
• Initiativ og engagement i tjeneste med socialt udsatte, flygtninge og fattige

Strategi, tiltag og ansvar:
• I samarbejde med MSA, Betaniaforeningen og Missionsrådet rådgive og motivere

til diakonale tiltag.
• Formidle de gode historier
• Styrke forståelse af diakoni
• Alle konfirmander til MSA

Hvor langt er vi?
•Den nye hjemmeside og socialemedier er nu kommet godt i gang og formidlermange gode

historier fra kirkens liv. Anne Thompson er opsøgende i sin journalistik, hvilket har styrket
kirkens kommunikation også på dette område

•Den diakonale tjeneste var tema på præsternes efterårsmøde i 2017 og vil blive løftet frem
på Landsmødet i 2020

•Samarbejde mellem Landsledelsen og MBUF om at få konfirmander og unge til MSA. Der
er menigheder der fast sender konfirmander på besøg hosMSA. Intentionen er, at det er
en fast del af alle menigheders konfirmandforberedelse.

Folkesundhed

Mål 2016-2020:
• Understøtte og motivere en sundere og mere ansvarlig livsstil

Fokus til 2019:
• Arbejdsvaner og psykisk arbejdsmiljø

Fokus fra 2019:
• Mad, motion og alkohol

Strategi, tiltag og ansvar:
• Praktisere en sund og ansvarlig livsstil ved landsarrangementer
• Beskrive strategi for arbejdsvaner og arbejdsmiljø
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Hvor langt er vi?
1. Korintherbrev 3:16-17 siger: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor I jer? Hvis
nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham: For Guds tempel er helligt, og det
tempel er I”
John Wesley gik op i helbred og skrev en del forskellige råd om, hvordan man holder sig sund
og rask. Som kristne og især sommetodister er det derfor naturligt, at vi forholder os til sundhed.
Igennem vores missionsarbejde har vi i særdeleshed set sundhedsmæssige forbedringer som
bivirkning af nogle af vores projekter. I Congo har vandprojekterne f.eks. bevirket en stor
nedgang i tilfælde af tyfus.
Sundhed viser sig på mange forskellige måder, og vi forsøger i vision og strategiplan at nå
omkring nogle af dem i nedenstående tiltag:

•Vi forventer, at der fortsat tænkes sund mad, madspild etc., når der laves arrangementer.
• Fokus på sund kost og levevis er meget oppe i tiden, og det er oplagt at flere kirker bliver

en del af grøn kirke. På Lægården spiser vi sundt og grønt, men hvordan ser det ud
hjemme i de lokale menigheder. Til inspiration vil der komme en artikelserie om grøn
levevis på kirkens hjemmeside.

•Vi har
•Der arbejdes på at klæde pastoralkomiteerne bedre på ift. at hjælpe kirkens ansatte med

gode arbejdsvaner og et sundt arbejdsmiljø.
•Landsledelsen har arbejdet med præsternes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Emnet var på

dagsordenen ved ERFA-dagen for pastoral- og finanskomiteer. I 2019 følger
landsledelsen op på dette emne ved at arrangere endnu en ERFA-dag.

•Understøtte er godt arbejdsmiljø for vore frivillige.

Åndeligt liv

Mål 2016-2020:
• Fremme bøn og bibellæsning personligt og i fællesskab
• I Fasten fokus på bøn, faste og efterfølgelse
• Weekend eller temadage med fokus på det kristne liv i alle aspekter
• Øge antallet af deltagere i smågrupper til 550 i 2020

Strategi, tiltag og ansvar:
• Mere bøn ved ledelsesmøder og landssamlinger



16

• Årligt materiale til Fastetiden for smågrupper og gudstjenester
• Træne smågruppeledere

Hvor langt er vi?
•Vi har i flere år haft et fastemateriale til brug i både gudstjeneste, smågruppe og privat

andagtsliv. Dette er blevet taget godt imod og har blandt andet medvirket til dannelse af
nye smågrupper. Igen i år har der været et spændende fastemateriale som er udarbejdet
af Dean Højegaard-Andersen, Maria Bræstrup Aaskov og Morten Bræstrup Aaskov..

•Smågrupper og deres funktion var tema på præsternes efterårsmøde i 2017, og på
efterårsmødet i 2019 er træning af smågruppeledere på programmet

•421 deltagere i smågrupper i 2018
•3 dages retræte i Skovhuset i maj 2018
• Inspirationsdag om åndelighed (tidligere kaldet national weekend) i efteråret 2020
•Et godt og givende samarbejde mellem Landsledelsen og MBUF har i år resulteret i

ansættelsen af Maria Thaarup som spejder- ungdomspræst i en 25 % stilling. Vi glæder
os over, at børne-og ungdomsarbejdet blomstrer på landsplan, og at mange samles på
spejderlejre og ungdomsstævner. Dette arbejde ønsker vi i fællesskab at understøtte og
styrke gennem oprettelsen af en præstestilling. Maria er kommet flot fra start og gør en
fantastisk indsats i forbindelse med afvikling af lejre og stævner.
Hun indgår i planlægningen af lejre sammenmed et frivilligt hold af ledere, byder indmed
ideer til teologiske røde tråde, underviser og motiverer unge til at holde andagt og lede
gudstjeneste på lejren og er til rådighed for sjælesorgssamtaler under og i tiden efter en
lejr.

Øvrige arbejdspunkter:

Præsternes ansættelsesforhold
Ved Landsmødet 2018 vedtog vi på baggrund af Landsledelsens analyse af præsternes løn og
pensionsforhold en 3-årig plan vedr. løn, pension og ferie startende maj 2018.
Resultatet af planen er, at arbejdsgivers andel af pensionen kommer op på 17 %, lønniveauet
øgesmed 20.000 kr. om året, 6 ugers ferie og en lønregulering på niveaumed offentligt ansatte.
På nuværende tidspunkt er de 6 ugers ferie og forhøjelse af arbejdsgivers pensionsbidrag
iværksat. Tilbage er øgning af lønniveauet, hvilket sker ved, at kontantlønnen hæves
ekstraordinært med 10.000 kr. pr. år i 2020 og 2021.
Kabinettet har drøftet planen på Præsternes Efterårsmøde 2018. Landsledelsen vil efteråret
2019 evaluere planen ved at afvikle et møde med præsterne for at høre deres synspunkter.
Landsledelsen takker menighederne for deres opbakning til planen. Det er vigtigt, at vore
præster har ordnede ansættelsesforhold i form af løn, pension og ferie.

Information om lønstigningen ift. indekset.
I forlængelse af beslutningenpå landsmødet 2018er præsternes løn reguleret pr. 1. januar 2019
i forhold til reguleringsprocenten fra moderniseringsstyrelsen pr. 1. april 2018. Lønreguleringen
blev på 2,6%, hvilket medfører en regulering af den månedlige kontantløn fra 24.900,00 kr. til
25.547,51 kr. og med afledte reguleringer af tillæg for egen bolig og bidrag til pension.

Reguleringsprocenten pr. 1. april 2019 er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men når den
offentliggøres vil lønregulering pr. 1. januar 2020 vil blive oplyst til menighedernes kasserer.
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Kirkens presse og kommunikation
Kirkens kommunikative opgaver er svære. De skiftende kommunikationsmidler og forskellige
sociale platforme gør det ikke lettere. Vi ønsker, at have en god og informativ hjemmeside for
kirken og MBUF. Det har vi. Og tak for det. Dog har opdateringen og udbygningen af
hjemmesiden ligget stille en del af året på grund af sygeorlov blandt ansatte. For det kommende
år fortsætter det gode arbejde mellem kirken og MBUF med hjemmesiden og
informationstjenesten, nu med xxxx som en del af sin ansættelse.
Menighedernes hjemmesider er også genstand for kontinuerlig opdatering og fornyelse. Der er
dog en del steder, at hjemmesiderne ikke længere prioriteres, og det kan desværre ses ganske
tydeligt.
Kommunikationen på de sociale platforme er umulig at organisere og styre. Der foregår rigtig
megen udveksling af informationer og diskussioner. Mange informations-grupper tjener et godt
formål i spejderpatruljer, gospelkor og seniorkredse.
Men der er også uheldig og dårlig kommunikation på offentlige platforme (sociale medier), hvor
deltagerne i kommunikationen ikke altid er tydelige i forhold til, om de deltager som
privatpersoner i lukkede fora, eller omde udtaler sig på vegne afmenigheden eller kirken i åbent
og alment offentlige fora. Præster og ledere skal huske, at mennesker ikke kan skelne mellem,
om vi taler som privatpersoner eller som præster og/eller ledere i kirken. Med andre ord bør vi
tænke, at vi altid udtaler os som repræsentanter for kirken. Her har vi stadig meget at lære. Vi
ved heller aldrig, hvor kommunikationen havner, og hvor det rammer, når vi skriver eller lægger
noget ud på en platform. Vi har alle ansvar, for vores ageren i det offentlige rum.

Én tro, én dåb, én nåde
Den aftale, som blev indgået mellemMetodistkirken og Folkekirken i 2018, er efter markeringen
nationalt i Strandby og København, også blevet markeret i andre byer i landet bl.a. i Vejle og
Odense. Aftalen har vist, at den er praktisk anvendelig i relationen mellem de to kirker.
Samtalegruppen, som udarbejdede aftalen har, som en del af aftalen, fortsat samtalerne for at
udvikle relationen yderligere. Det har ført til det initiativ, at samtalegruppen vil holde sine årlige
møder på skift i forskellige byer og i forbindelse hermed indbyde medlemmer fra de to kirker til
et størreoffentligtmøde.Førstegangbliver 19. november iVorFrelsers lutherskekirke iEsbjerg.

En vej fremad
Generalkonferencens beslutninger i 2019 om at gennemføre dele af den såkaldte Traditionelle
Plan harmedført, at kirken overalt stiller sig spørgsmålet, hvad betyder det for os?Hvordan skal
vi forholde os til de beslutninger, som træder i kraft i USA til januar 2020 og i vores Central
konference i maj 2021? Disse spørgsmål stilles også i Danmarks Årskonference. Der vil være
bestyrelser ogdelegater, som fremkommermed tanker og forslag om, hvordan vores danske vej
fremover kan se ud. Og der vil være enkelt personer, som stiller forslag med angivelse af en vej
for os. Det ser i alle forslag ud til, at et gennemgående træk er, at vi vil bevare kirkens enhed i
Danmark, og så vidt det er muligt, også kirkens enhed i vores del af verden. Dernæst vil vi følge
denorden forbeslutninger, som ligger i kirkensstruktur, hvilket betyder, at vi arbejder i dennæste
Generalkonference i 2020og iCentralkonferencen2021.Ligeledes i adhockomiteer, sommåtte
nedsættes for at forberede især Centralkonferencen 2021. I vores biskopområde skal etableres
en rundbordssamtale om den nuværende krise med henblik på at bevare kirkens enhed og
missionale styrke.Vi er dog fuldt ud klar over, atændringer i kirkens funktionogsammensætning
i andre dele af verden, her tænkes først og fremmest påUSA, vil kunne påvirke os ganske stærkt
og realiteten betyde, at væsentlige beslutninger bliver truffet uden for vores indflydelse, f.eks.
hvis kirkens splittes i to dele i USA, eller hvis der dannes en Amerikansk konference, som kan
ændre lovgivningen i Disciplinen, hvilket ikke er tilfældet nu. Kirkens situation er alvorlig truet.
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Det er dog vores opfattelse, at vi har tid, og at vi i Danmark vil være en kirke nu og i fremtiden
uanset, hvad der sker udenfor Danmarks grænser, og at kirkens arbejde og liv i de enkelte
menigheder ikke er hæmmet af den nuværende krise. Situationen i de enkelte menigheder i
Danmark er den samme i dagog imorgen, og vi vil uændret være en kirkemedåbnehjerte, åbne
sind og åbne døre for alle LGBTQ+ mennesker, ligesom for alle andre.

Øverås
Som det fremgår af regnskabet har vi fået kompensation fra Equmenia Kyrkan i Sverige efter
salget af Överås i 2017. Der har været en lang dialog med Equmenia Kyrken om, hvordan
kompensation til Metodistkirken i Danmark og Finland skulle beregnes idet den juridiske aftale
om regulering ved et salg af bygningerne løb ud i slutningen af 2016, men efter vores opfattelse
var Equmenia Kyrkan moralsk forpligtet til at dele provenuet ved salget. Selv om vi kun er
kompenseretmed50%i forhold til vores tidligereejerandelafÖverås,glædervi osalligevelover,
at Equmenia Kyrkan har indvilliget i at dele provenuet ved at udbetale 4.737.719 kr. til
Metodistkirken i Danmark. I henhold til indgåede aftaler har vi videresendt en del af provenuet
til Metodistkirken i Finland.

Himmelske Dage
Den største økumeniske begivenhed står for døren. Himmelske Dage på Heden er en realitet
i Kr. Himmelfartsdagene. Sangere fra Metodistkirkens gospelkor medvirker. Ligeledes vil der
være foredragafmedvirkende fraMetodistkirken.HimmelskeDagebliver et verdensøkumenisk
topmøde, hvor blandt andet toplederne i de store protestantiske kirkefamilier medvirker. Fra
World Methodist Council kommer biskop Ivan Abrahams. Selvfølgelig vil vi anbefale alle
metodister til deltagelse i dette inspirerende og udfordrende arrangement, som finder sted i
Herning. Man kan deltage i et enkelt programpunkt, eller man kan deltage alle tre dage.

Generalkonferencen
Metodistkirkens langsomme pulsslag er fireårige. Hvert fjerde år begynder en ny periode, nye
temaer og fokusområder, nyvalg til mange poster og bestyrelser og ansættelser. Dette pulsslag
befinder vi os i nu. I april 2020 finder den næste ordinære Generalkonference sted. Der skal
vælges nye delegater i 2019, også i Danmark. Og forholdstallenemellem delegater fra USA, på
den ene side, og Afrika og Filippinerne, på den anden side, forandres igen. Krisen omkring
holdningen til menneskets seksualitet er hverken afsluttet eller taget af dagsorden. Den krise vil
med fornyet styrke påvirke alt, hvad den kommende Generalkonference kommer til at arbejde
med, lige fra valg af delegater til prioritering af mission og ændring af strukturer på forskellige
niveauer i kirken.Deadline for indsendelse af forslag til Generalkonferencen 2020 er 1. juli 2019,
så det handler ikke om fremtiden, det er nu, det sker, og vi er i gang.

Personalia
Metodistkirken i Danmark har nogle meget gode medarbejdere. Dygtige præster og ansatte,
som er dedikerede i deres arbejde, og langt udover grænsen for afsluttet arbejde. Tak for det.
Men det seneste konferenceår har også været et år, hvor vi har haft og fortsat har mange på
sygeorlov i kortere eller længere tid.Det er naturligvis enbelastning for denenkelte ansatte.Men
ogsåenbelastning formenighederneoghele vores kirke.Vi håber naturligvis ogbeder til, at vore
præster og ansatte må genvinde sundheden og engagementet til gavn for den enkelte og
menighederne. Vi har også af forskellige grunde måttet ændre udnævnelser i årets løb. Der vil
være flere nye udnævnelser ved Landsmødet 2019. Tak til Pastor emeritus Finn Uth, som har
været udnævnt som menighedsforstander i Århus.
Det er en glæde, at Metodistkirken i Danmark viser sig i stand til at fostre og udvikle kandidater
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til den ordinerede tjeneste. I år vil vi modtage to kandidater, som i deres menighed er anbefalet
til den ordinerede tjeneste som diakoner i kirken. En sund kirke vokser. Vækst er også vækst i
antallet af ordinerede. Tak for det!
Pastor Charlotte Thaarup kan i år fejre 40 års ordinationsjubilæum.

Forslag

Økonomiske forslag:

1. Kontingent til Landskirken for 2019 fastsættes uændret til 300 kr. pr. bekendendemedlem og
150 kr. pr. døbte medlem over 18 å3. Betales af den enkelte menighed til Hovedkassen.
I forbindelse med diskussionen om kontingent og med henvisning til økonomien i Landskirken,
finder landsledelsen det rigtigst allerede nu at varsle økonomiske ændringer med virkning fra
2022, hvor den nye lønpakke til præsterne vil være implementeret. Økonomiske forandringer vil
forventelig indeholde flere elementer og blive indfaset over en længere periode, men et
fokusområdeer, at kontingent framedlemmerneskal dækkedeomkostninger vi har til fællesdrift
af landskirken i form af f.eks. Biskopkassen, distriktsforstander tjeneste, regnskabsmæssig
assistance og kommunikation. Menighederne skal forberede sig på de forestående
forandringer.

2. Fælles kollekter for Metodistkirken i Danmark:
a. En søndag i november 2019: Til uddannelse af præster.
Sendes til Hovedkassen.

b. Juleaften 2019: Til verdens fattigste.
Sendes til Missionsrådet.

c. En søndag i februar – til baltiske præsters lønforhold.
d. En søndag inden Landsmødet 2020: Til Landsmødets offergave.
Sendes til Hovedkassen.

Bilag:

Nedenstående er en oversigt over eksisterende ledertræningstilbud:

… i den lokale menighed
Den lokale menighed er meget vigtig i forhold til at skabe rammer og rum for udvikling af
lederkræfter til menighedens arbejde og inspirere til at udvikle sig til at på tage lederansvar i
landskirkens udvalg og bestyrelser.

•Konfirmationsforberedelse
•Lægprædikant – redskab til åndelig personlig lederudvikling
•Smågrupper (de fleste steder)
•Mentorordninger (nogle steder)

…i MBUF
En meget vigtig arena i for de unge, hvor de kan udvikle sig i deres tro, blive inspireret og
rustet til at påtage sig lederopgaver.

• TUF – Tro Udvikling Fællesskab
• PFT – Patrulje Fører Træning
• LIW – Leder Inspirations Weekend
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• Diverse lejre

…i Landsledelsen
• ERFA – dage
• National weekend, som også kunne indeholde inspiration til kommende og

nuværende ledere.

…i fælleskirkeligt regi
• GLS, Willow Creek
• Arrow
• Børnemedarbejderkonfrence
• Theol-dage

…på nordisk plan...
• School of Congregation and Development – September 2019.
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RÅDET FOR ORDINERET TJENESTE
Rådet for Ordineret Tjeneste har afholdt møder 3 gange i løbet af året. Her har vi drøftet
spørgsmål og taget stilling til ansøgninger omkring præsternesmedlemskab af årskonferencen,
præsternes efteruddannelse og vurdering af kandidater til præstetjenesten.
Ved årsmødet 2018 genindtrådte Claus og Virginia Hønnicke i årskonferencen, henholdsvis
sompræst på prøve og lokalpastor på prøve.Maria Thaarup ogMariaAaskov blev også bevilget
fuldmagt til præstetjenesten som lokalpastorer.
ROT har udarbejdet agitationsmaterialer vedrørende præstetjenesten, som bliver fremlagt til
årsmødet og er lagt på kirkens hjemmeside. Hermed kan man finde konkrete vejledning
angående processen til optagelse som præst i årskonferencen. Rådet har ønsket at give en
enkel vejledning for de to veje til den ordinerede tjeneste - enten som ordineret diakon eller som
ordineret ældste, ligesom lokalpastorstjenesten er skitseret i materialet.
Karen Brogaard og Elsebeth Bjerno er af pastoratskonferencen i Vejle i marts i år blevet
godkendt som kandidater til den ordinerede tjeneste som diakoner og afventer nu den endelige
afgørelse om kandidaturet fra Rådet for Ordineret Tjeneste, som er i gang med at afholde
samtaler og foretage psykologundersøgelser efter Kirkeordningens retningslinjer. Rådet vil på
årsmødet meddele sin afgørelse om Karen Brogaards og Elsebeth Bjernos kandidatur til den
ordinerede tjeneste.
På grund af Ove Sørensens sygeorlov har undertegnede fra efteråret 2018 fungeret som ROT-
formand.
Mark Lewis
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METODISTKIRKENS VERDENSMISSION
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid”. Hebræerbrevet 13:8

”Verden har aldrig forandret sig så hurtigt, som den gør nu!” Denne kliché har vi sikkert hørt
mange gange før. Det er sandsynligvis ikke helt sandt, men alligevel sker der meget i nutiden.
Teknologiske fremskridt og nye kommunikationsmidler. Klimaforandring og globalisering.
Medicinsk udvikling, men øget fattigdom. Politisk uro og polariseringer. Flygtningekrise og
overbefolkning af jorden. Hidtil uset interreligiøst samarbejde på den ene side, og store
teologiske uenigheder på den anden. Ja, det føles som om, vi lever i en helt enestående
tidsalder.
Men der er ting, der forbliver det samme. Behov for mad og rent drikkevand. Behov for trygge
rammer og sikkerhed. Behov for stærke relationer og socialt netværk. Behov for kærlighed og
en stærk overbevisning om, at vi ikke er alene i universet. Behov for den uforanderligeGud, som
er ”den samme i går og i dag, og til evig tid”. Når det kommer til de konstante ting i livet, kan vi
påstå at det altid har haft noget med missionsarbejdets store beskæftigelser at gøre. Vi er, på
vores beskedne måde, med til at binde mennesker sammen med hinanden og Gud på tværs af
kulturer og andre grænser, og det vil fortsætte, også når der sker markante forandringer rundt
omkring.
I det forgangne år har missionsrådet igen været med til at formidle støtte til ulandsprojekter,
hovedsageligt i det sydlige Congo og Letland. Rådet har også været med til at støtte andre
initiativer, f.eks. i Indien og Honduras, og vi opfordrer alle menigheder og foreninger til at finde
deres egne udtryk for missionsengagement. Nødhjælpsindsamlinger og venskabsmenigheder
såvel som lokale initiativer, f.eks. flygtningearbejde og venligboerne, bl.a. giver muligheder for
at følge Guds kald til at tage del i Guds mission til verden.

DR Congo
Sundhedsklinikken i Mulungwishi
Derer nu3 læger, der arbejder påklinikken!Enaf dem
er den tidligere sygeplejerske Alfred Kabamba, som
blev uddannet som læge i Burundi. I år har vi formidlet
penge til at købeoperationsudstyr, inklusiv enbårepå
hjul, som sommerhøjskolen havde samlet ind til.

Bespisning i Mulungwishi
De sendte midler er blevet brugt til at købe fødevarer,
som har hjulpet mange fejl- og underernærede
småbørn i Mulungwishi området.

Den gode forbindelse
Vandforsyningen i Mulungwishi og nærliggende
landsbyer fortsætter med at pumpe rent vand dagligt
for ca. 20.000 mennesker. Missionsstationen har
stadigvæk brug for mere vand, og det bliver mere
kompliceret, nårpumpergår i stykker.Dererbehov for
en udvidelse med større pumper, derfor kommer der
forslag om en 3 uges arbejdstur i 2020. Julekollekten
samlede godt ind til projektet.
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Skolebørn
Missionsrådet har igen formidlet støtte til 70 børn fra socialt udsatte familier fra Mulungwishi og
nærliggende landsbyer. På grund af omkostninger i forbindelse med en skolegang samt
fattigdommen, der rammer mange familier, ville der ellers ikke være råd uden støtte udefra. Der
er ca. 4000børn i området, der har alderen til skolegang fra 0-6 klasse,men kun2000går i skole.
Behovet er stort og er stigende, derfor sætter vi pris på fortsat støtte.

Letland
Støtte i år er primært gået til en skolefritidsordning i Liepa.
Jerusalemskirken har haft Letland som deres missionsprojekt,
og der har været en god indsamling. Flere i Århus sender også
et månedligt beløb.

Honduras
Missionsrådet har igen bevilget økonomisk opbakning til Solrød
Frikirkes engagement i Honduras, som til sommer sender et
team til børnehjemmet Ranacér i Tegucigalpa.

Indien
Indiensvenner rapporterer, at fritidshjemmet for
piger og voksne kvinder, ”Pipal Chaaya” i Delhi
fortsætter med undervisning i syning og
håndværk, som giver deltagerne mulighed for at
forsørge familierne. Pigerne får også lektiehjælp,
et måltid og undervisning i sundhed og hygiejne.
Børnekoret fra Odense, ”Young Souls” var med til at samle ind til dette formål. Der er også
kommet støtte for et projekt i Aizawl i Mizoram, som hjælper HIV og AIDS-smittede piger. I 2018
indsamlede Kvindernes internationale bededag til arbejdet i Indien.

Projektkatalog
Missionsrådet var igen med til at producere og uddele et projektkatalog, som giver et klart
overblik over vores projekter. Vi er taknemmelige for demenigheder oggrupper, der har benyttet
kataloget, og vi regner med, at den næste udgave vil vise flere muligheder for projektstøtte og
samarbejde.

Missionsrådet vil i øvrigt yde en stor tak til alle, der på mange forskellige måder har løftet
missionsarbejdet i det forgangne år. Særlig tak til MK-foreninger og missionsgrupper, der
kæmper lokalt for at støtte kirken globalt. Mange folk, både inden og uden for menighedens
fællesskab har bidraget – med praktiske opgaver, kontakt til flygtninge og migranter, via
indsamlingerne, forbøn, kommunikation, osv., og vi står i gæld til hver eneste. Med Guds hjælp
ogvejledningmåvi fortsættemedat giveudtryk forGudsmission i verdengennemvores trofaste
engagement.

Mark Lewis
Missionssekretær

Forslag
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1. Kollekter 2019-2020
a. Missionssøndagen i maj 2019/2020 er til hver menigheds eget
missionsprojekt.

b. Julekollekten 2019 er til verdens fattigste
c. Kollekt i februar 2020 går til baltiske præsters lønforhold.



34

Regnskab til årbogen

Side 1

Missionsrådets	regnskab	2018	og	budget	2019

Indtægter Budget	2018 Resultat	2018
Generelle	indtægter

Diverse	og	renter	i	alt 4.000 8.000
Projekter
Congo

Børns	skolegang 50.000 26.241
Julekollekt	2017	(Vandprojekt) 15.000 14.309
Julekollekt	2018	(Vandprojekt) 50.000 32.694
Julekollekt	2019	til	verdens	fattigste
Menighedsprojekter 30.000 40.160
Sommerhøjskolen 12.000 14.206
Øvrige 43.744
Congo	i	alt 157.000 171.354

Letland
Menighedsprojekter 60.000 123.006
Øvrige 20.000 8.750
Letland	i	alt 80.000 131.756

Indien
Menighedsprojekter 6.810
Kvindernes	internationale	bededag 35.470
Øvrige 3.200
Indiens	venner	i	alt 50.000 45.480

Indtægter	i	alt 291.000 356.590

Udgifter
Generelle	udgifter

Møder	og	rejser 13.000 10.511
Administration 2.000 851
Andre	organisationer 6.500 6.734
Generelle	udgifter	i	alt 21.500 18.096

Projekter
Congo

Børns	skolegang 55.000 56.299
Den	gode	forbindelse	(vandprojekt) 40.000 23.763
Teknikerløn 15.000 3.820
Bespisningsprojekt 20.000 20.690
Sundhedsklinikken	i	Mulungwishi 25.000 26.929
Kvindeskole	Mama	Doris 17.400 17.455
Øvrige 10.000 45.570
Congo	i	alt 182.400 194.526

Letland
Camp	Wesley
Skole-fritidshjem	i	Liepa 60.000 3.794
Øvrige 20.000 2.750
Letland	i	alt 80.000 6.544

Indien
Indien	i	alt 50.000 35.470
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Regnskab til årbogen

Side 2

Honduras
Honduras	i	alt

Udgifter	i	alt 333.900 254.636

Resultat -42.900 101.954

Status 2017 2018
Aktiver

Bankkonti 500.315 602.269
Aktiver	i	alt 500.315 602.269

Passiver
Reserveret	Congo 321.847 323.675
Reserveret	Letland 27.048 127.260
Reserveret	Indien 0 10.010
Disponible	midler 151.420 141.324

Passiver	i	alt 500.315 602.269
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METODISTKIRKENS BØRNE- OG UNGDOMSFORBUND
MBUF styrelsens Indberetning 2019

Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. 2.
Kor 4:7

Indledning
Paulus skriver om en skat. Noget udefinerbart, men uendeligt dyrebart, som vi ikke kan gribe
og bære i hænderne, men må opbevare i skrøbelige lerkar, der let kan gå i stykker. Han taler
om evangeliet! - Det gode budskab om Jesus Kristus, som kirken og dens børne- og
ungdomsforbund har til opgave at forkynde og viderebringe til børn og unge, spejdere og
musikere. Det er et stort ansvar at forvalte den opgave, vi har fået, og det fylder os altid med en
vis portion angst og bæven, når vi aflægger årsberetning, om vi gør det godt nok. Vi spørger os
selv, er det kirke, når vi samles til korøvelser, spejdermøder, klub og legestue, smågruppe og
lejr?Bliver Kristus forkyndt?Bliver børn ogunge ledt til Jesus gennemvores aktiviteter? Formår
vi at give det værdifulde videre, som vi selv har modtaget? Vores svar er et klart JA! År efter år
tilbydes børn og unge muligheden for at være med i unikke fællesskaber i Metodistkirken. De
får oplevelser og venner for livet. De får et glimt afGuds virkelighed i trygge rammer. De udvikler
sig til at blive selvstændige, samfundsduelige kristne ledere, der gør en forskel lokalt, nationalt
og globalt. Vi håber, at vi med Guds hjælp og et hav af frivillige må nå endnu flere børn og unge
i året, der kommer. Tak til alle, der tager ansvar for børn og unge i arbejdsgrene ogmenigheder.

Et nyt MBUF er sat i værk
Vi gik fra delegeretmødet sidste årmed en god fornemmelse af hvor vores lokalgruppermener,
at vi skal bevæge os hen i tiden foran os uden tilskud fra DUF. Vi besluttede, at MBUF skal
fortsætte som landsorganisationmed 4 arbejdsgrene ogStyrelsen somsamlende organ. Vi har
i årets løbminimeret administrationen såmeget sommuligt ved bl.a. at afskedige vores ansatte
administrator, og håndteringen af kontingentopkrævning og medlemsregistrering er efter
årsskiftet lagt ud i frivilligehænder i deenkelte lokalforeninger.Vi har fået enny frivillig bogholder
og regnskabsfører. Vi har valgt en simpel revision af vores regnskab foretaget af interne
revisorer, i stedet for en ekstern forvaltningsrevision, som vi før har betalt for. Vores aktiviteter
er gjort udgiftsneutrale, vi har nytænkt vores rejserefusionsordning, og vi er godt i gang med at
søge fonde, der støtter vores formål. Så langt, så godt!

Et børne- og ungdomsforbund med hjerte, hoved og hænder
Vi har fået sat mange flueben i vores arbejdsprogram i året, der er gået. Det er stort at have fået
vores egen spejder-ungdomspræst, der deltager i vores lejre på landsplan og hjælper os med
at blive knalddygtige til at linke vores aktiviteter til troens verden, så de bagvedliggende formål
træder frem. Vi har igen i år en 1-årsarbejder på Lægården, der fungerer som levende
reklamesøjle for os og som et personligt vidnesbyrd for eleverne. Vi har i foråret arrangeret
Lederinspirationsweekend, der giver ledertræning, forkælelse og godt kammeratskab på tværs
af byer og arbejdsgrene. Vi tilbyder PFT og TUF hvert år og BMK hvert andet år, der udruster
og motiverer vores ledere til den lederopgave, de står med lokalt eller på landsplan. Vi
arrangerer lejre og ture, hvor trosudvikling og trosfællesskaber opstår og foregår.
Konfirmanderne har været på tur til København for at besøge og hjælpe til i MSA. Et par
håndfulde MBUF’ere er optaget som bekendende medlemmer i kirken og uddannet som
lægprædikanter. MBUF er et sundt og godt sted at være for børn og unge. Vi tilbyder dem
pejlemærker, sammenhæng og mening gennem et aktivt liv, der giver noget til både fysikken
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og psyken, det sociale og det åndelige, i trygge rammer uden rusmidler, mobning og anden
krænkende adfærd.

Muligheder at arbejde videre med
Der er mange punkter på dagsorden, når Styrelsen holder møde. Vi ønsker at være et
inspirationsudvalg, der giver vores lokalforeninger og ledere ny energi og motivation. Vi ønsker
at hjælpemed fundraising, coaching, og relevantematerialer. Vi deltager i tværkirkelige netværk
og søger at gøre vores indflydelse gældende i DUF gennem den kirkelige gruppering. Vi står på
tæer for at finde unge, der kan repræsentere os, når vores egen kirkemødes på europæisk plan
og på verdensplan og diskuterer emner og træffer beslutninger, der ligger vores hjerte nært. Vi
vælger landsledere, der sørger for at mobilisere frivillige til at arrangere lejre, workshops og
events. Alt det koster penge og derfor kommer vi med en økonomisk plan for at hæve
landskontingentet over en 5 års periode. Vi tror, at det kan lade sig gøre at løfte niveauet, også
økonomisk. Hvad får vi for pengene? En samlende styrelse, der tegner udviklingsstreger for 4
arbejdsgrene, der brænder for børn og unge, spejder- ogmusikarbejde i kirken. Hvis vi vil et sted
hen sammen,må der være nogen, der udpeger retningen ogmålet. Lad os stå sammen og gøre
vores bedste for at passe på den skat, som Gud har givet i vores varetægt, for at hans nåde og
kraft, fortsat må virke gennem os til gavn for børn og unge.

Nedenfor følger indberetninger for 3 af vores vigtige fokusområder: kommunikation,
trosfællesskaberog tilstedeværelsepåLægården.Tak til landsledelsenogLægården forat gøre
det økonomisk muligt at ansætte dygtige ledere på disse poster. Sidst, men ikke mindst følger
indberetninger om det, som er særligt for vores 4 arbejdsgreneMB,MU,MS,MM. Efter hver del
er der skrevet spørgsmål, som vi vil bede landsmødet om at overveje sammen.

Louise Aaen og Andreas Morsbøl

Fokus på kommunikation

Vores kommunikationsmedarbejder på metodistkirken.dk Anne Thompson, er den, der samler
historier og indtryk for Metodistkirkens og MBUFs arbejde. Profilbladet, der udkom første gang
i 2018, optager også en vigtig del af arbejdsbeskrivelsen. Vores tilstedeværelse på nettet og de
socialemedier er afgørende for at nåmennesker i dagmed evangeliet. At dele de gode historier
om hvad der foregår i Metodistkirken er på ingenmåde et enmandsjob. Derfor har vi brug for en
gruppeomkring kommunikationsmedarbejderen, der kan væremed til at løfte kommunikationen
i Metodistkirken. Er det dig, hører Anne Thompson meget gerne fra dig.

Spørgsmål til landsmødet:

Hvor møder du metodistkirken.dk - er det gennem instagram, facebook eller hjemmesiden?

Hvad kunne du tænke dig mere af på metodistkirken.dk - både hjemmeside, facebook og
instagram?

Findes der emner, udfordringer eller områder, det kunne gavne kirken at have fokus på i sin
kommunikation - både internt og eksternt?
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Fokus på trosfællesskaber

Vores spejder- og ungdomspræst Maria Thaarup oplever også i sit arbejde, at MBUF er et godt
sted at være: Vi er velsignet med dygtige og kompetente ledere, samt skønne ungemennesker.
Lejrene er et sted, hvor teenagere, møder Jesus Kristus via fællesskaber, gudstjenester,
nadveruddeling, andagter, kreative bønnestationer, samtaler og bibellæsning. Maria Thaarup
har i sin tjeneste holdt særligt fokus på at afvikle spændende og hjertegribende gudstjenester
og andagter, stå for kvalificeret undervisning, være til stede og til rådighed som åndelig vejleder
for både deltagere og medledere.

Spørgsmål til landsmødet

Hvordan kan vi blive bedre til at bygge bro mellem lejre og det lokale menighedsliv?

Hvordan kan vi støtte børn og unge i at være disciple i hverdagen?

Fokus på kirkens tilstedeværelse på Lægården

I år var det Cecilie Legaard fra Strandby, der fik chancen for et år i bevægelse som1-årsarbejder
på Lægården. Det har været et fantastisk, spændende og udfordrende år, hvor Cecilie har lært
sig selv og sine grænser bedre at kende. Hun har haft fokus på at være et godt forbillede for
eleverne, som er et sted i livet, hvor nysgerrighed omkring fremtidens muligheder fylder meget.
Cecilie har været tilgængelig og tilstede for elevernes mange spørgsmål og tanker omkring
skoleliv, kirke og tro. Hun har deltaget på MBUF lejre og skabt opmærksomhed omkring skole
og kirke begge veje.

Spørgsmål til landsmødet:

Hvordan kan vi blive bedre til at bygge bro mellem Lægården og kirken?

Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde (MB)

Formålet medMB er dels at hjælpe de børn, som
enten er døbt i kirken eller som kommer i
menighederne at blive en del af menighedens
fællesskab, dels at række ud til børn, som endnu
ikkeerfaret, atGuds kærlighedogsågælder dem.
Derfor er MBs primære opgave at støtte
menigheder (både børn, unge og voksne) i at
være kirke for og med børn og betweens.

MB har i 2018:
- været præget af manglende fokus på børn og
familier i menighederne lokalt
- holdt et brag af en børne- og betweenlejr.
- arbejdet på at oprette netværk på tværs af landet for de, der er engageret lokalt i arbejdet for
og med børn.
- været med på BMK

I 2019 vil MB arbejde med
- lederudvikling ved at opmuntre til deltagelse i MB-lederdøgn,
- ved at inddrage unge ledere i planlægning og afvikling af børne- og betweenlejren
- revitalisering af dåbsklubben ved at promovere den nye hjemmeside og nyhedsbrev
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”troderhjemme.dk”
- global sundhed ved at tilbyde fysiske aktiviteter på børne- og betweenlejren.

MB Kalender 2019:
2.-5. juli Børne- og Betweenlejr
6.-7. september MB-erfa døgn i Vejle
1.-3. november Betweenlejr i Vejle

Spørgsmål til landsmødet:

Hvordan kan MB støtte de lokale menigheder i at række ud til børn og familie lokalt?

Hvad er fordelen ved at have en aktiv indstilling til arbejde med børn og familier – også selvom
der ikke kommer børn og unge familier ved søndagens gudstjeneste?

Hvilke tiltag kan din menighed gøre for at byde børn velkomne?

Anne Thompson & Line Bertelsen

Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)

Nogle snakker om, at blåt blod i årerne er fornemt. SomMS’er er det nok snarere gult og grønt.
Metodistkirkens Spejdere er hjerteblod og sjæl for mange af os, der på forskellig vis bidrager
til den grønne skjorte og det gule tørklæde. Men hvorfor er vi lige gule og grønne? Hvad ville
det gøre for os at tage et rødt tørklæde på og kalde os KFUM i stedet? Ville det give flere kræfter
eller ødelægge vores unikke særpræg?

2018 har i MS været et år hvor vi forsat har levet på traditionerne. Landspatruljekonkurrencen
(LPK)ogPatruljeførertræningen (PFT)erblevetafholdt, hvor vi igen fikmuligheden foratmødes
på tværs af landet, dyste og blive endnu dygtigere. Både UrbanScoutBattle (USB) og MS
Julekalender har givet mulighed for at lege hjemme i stuerne eller patruljelokalet, både med
spejderkammeraterne og familien.

MS har sine unikke sider ogmuligheder, som vi på landsplan arbejder på at pleje og værne om,
mens vi holder ilden varm. I 2019 afholdes vores landsdækkende landslejr, der igen giver
mulighed for at mødes på tværs af land og alder. Sammen med et PFT der fortsat søger at
udvikle voresgrønneoggule fremtid. For at styrke vores fælles arbejdeer det vigtigt at overveje,
hvad der gør MS unikt, eller om vi bør søge en storebror i eksempelvis KFUM, der kunne lette
det administrative arbejde, og give os mulighed for at lege mere frit.

MS Kalender
6.-12. juli 2019 Sommerlejr
September USB
11.-17. oktober 2019 PFT
1.-24. december Julekalender

Spørgsmål til landsmødet:

Hvad gør MS til et unikt spejderkorps?
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Hvilke værdier opnår kirken ved at have et spejderkorps tilknyttet (og omvendt)?

Hvordan vil vi kunne skabe bedre rammer for at MS bliver et sted, hvor man arbejder af lyst og
ikke af pligt?

Emil Marqversen & Jonas Hjørne

Særligt for Metodistkirkens Unge (MU)

Året iMetodistkirkensUngehar været fyldtmedgodeoplevelser: PåskelejrenpåSolborgenmed
"Hvad er det værd?" som tema, Sommerlejr i den storkøbenhavnske junglemed overnatning på
5. sal og grill, TUFmed kommende konfirmander på Lægården og et brag af en Nytårslejr under
temaet: "Det nyeste testamente".

Generationsskifte
Året der er gået har båret prægaf et generationsskifte, hvor både lederskabet har skiftet hænder
og nye deltagerne at kommet til. Det er en fornøjelse at se, hvordan nye ledere kommer til og
skaber nye rammer for nye unge. Det er skønt at opleve hvordan opbakningen til MU forsætter
og at der nogle der vil lægge sit engagement, tid og kærlighed i MU-projektet.

Kontakt med konfirmander
Årets TUF var en af højdepunkterne i MU. Her lykkedes det at skabe god kontakt mellem
kommende konfirmander og ungeMU'ere. Udover at være en dejlig weekend, betød lejren også
at flere af konfirmanderne deltog i årets Sommerlejr og fandt sig godt til rette på årets Nytårslejr
(som nu er en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen i Metodistkirken). Hvordan
konfirmander kan blive en del af det eksisterende ungdomsarbejde i kirken har været et
fokusområde for MU og fortsætter med at være det.

MU i verden
MUengagerer sig i verden. Det sås bl.a. da vi sendte
Isabella Hønnicke til Prag for at deltage som
repræsentant for os i Danmark i EuropeanMethodist
Council for Youth and Childrens ministry (EMYC).
Maria Thaarup og Christian Madsen tog ligeledes
afsted til at deltage i Metodistkirkens globale
ungdomskonference GMYC i Sydafrika i sommeren
2018. Her fik Maria og Christian et indblik i
Metodistkirkens ungdomsarbejde på globalt plan og
fik nye gode bekendtskaber. Oplevelserne i
Sydafrika har bl.a. betydet at ungenorskemetodister
deltog i Påskelejr 2019 "Større sammen".

MU kalender
4.-6. oktober 2019 TUF
Efterår 2019 Lederweekend
28. dec. 2019 - 2. jan 2020Nytårslejr
8.-12. april 2019 Påskelejr
Juli 2020 Sommerlejr

Spørgsmål til Landsmødet
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Hvordan sætter vi fokus på MU på lokalt plan?

Daniel Steinvig og Emilie Holm

Særligt for Metodistkirkens Musikarbejde (MM)

MM er måske for mange en uhørt arbejdsgren
inden for Metodistkirken i Danmark. Dermed
ikke sagt, at musik ikke er en stor del af vores
kirke. MM beskæftiger sig med at samle og
styrke metodister, der har en kærlighed for
musik og føler, at musik kan andet end bare at
være musik. Musik fortæller en historie -
sammen med melodier og tekster skaber
musik et rum som er helt unikt, og er det, som
vi kæmper for at gøre til en større del af
Metodistkirken? Spørgsmålet er om det er det
Metodistkirken vil have? Mere musik? Er der
brug for lejre, hvor musikken er i centrum? Det
er MM bestyrelsens store spørgsmål til
menighederne rundt om i Danmark.

Spørgsmål til landsmødet

Er der stemning for en MM lejr?

Christian Madsen

MBUF’s offergave i 2019

MBUF’s offergave går i år til planlægning og afholdelse af sommerlejraktiviteter for børn på
Sjælsmark udrejsecenter. Børn i Sjælsmark lever under stærkt kritisable forhold præget af uro,
ensomhed og angst. Det skyldes hele deres livssituation som afviste asylansøgere, traumer fra
krig og flugt og usikkerheden omkring deres fremtid. Men også de fysiske rammer på centeret
er stærkt medvirkende til børnenes mistrivsel. Det drejer sig bl.a. om spiseforhold og
fritidsaktiviteter, i det hele taget er de frarøvet alt hvad vi vil kategorisere som et sundt børneliv
påubestemt tid.MBUF forpligter siggennem indsamlingaf offergaven til at sætteprojektet i værk
og forhåbentlig kunne være med til at bringe lidt lyspunkter og glæde ind i svære forhold på
Sjælsmark. Giv en god gave på landsmødet. Vi forventer at kunne indsamle 35.000 kr.

Forslag vedrørende kontingent

Styrelsen foreslår at hæve kontingentet fra 25 kr. til 50 kr. pr. halvår i kommende arbejdsår.
Styrelsen anbefaler samtidig, at kontingentet fordobles årligt over en 5 års periode således, at
udgifter til styrelsesmøder, landsråd, kontorhold, eksterne kontingenter og forsikringer er
dækket ind. Planen forudsætter, at kontingentet stiger fra 25 til 200 kr. pr.medlem, atMBUF ikke
får yderligere tilskud end det gør i dag, og at arbejdsgrenene kun indeholder udgifter til landsråd
ud over de aktiviteter og lejre, der kan bære sig selv økonomisk.

Se økonomisk oversigt (excelark)
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METODISTKIRKENS	BØRNE-OG	UNGDOMSFORBUND
INDTÆGTER 2019 2020

Budget Budget
Landskontingent 20.000 40.000
Indsamling	til	mission:	Offergave 35.000 35.000
LIW	-	lederinspirationsweekend 30.000 30.000
Web	&	publikationer
Fundraising
Gaver
Renter

INDTÆGTER	I	ALT	FØR	ARBEJDSGRENENE 85.000 105.000

UDGIFTER
Ansatte	og	medarbejderrelaterede	udgifter 30.000 30.000
Styrelsen	og	administration 30.000 30.000
Web	og	publikationer 50.000 50.000
Indsamling	til	mission:	Offergave 35.000 35.000
LIW	-	lederinspirationsweekend 30.000 30.000
Diverse	forsikringer	og	kontingenter 15.000 15.000

UDGIFTER	I	ALT	FØR	ARBEJDSGRENENE 190.000 190.000

INDTÆGTER 2019 2020
Budget Budget

TUF 20.000 20.000
Påskelejr 35.000 35.000
Nytårslejr 35.000 35.000
sommerlejr 0 35.000

INDTÆGTER	I	ALT 90.000 125.000

UDGIFTER
Nytårslejr 35.000 35.000
Påskelejr 35.000 35.000
TUF 20.000 20.000
Sommerlejr 0 35.000
MU	landsråd 5.000 5.000

UDGIFTER	I	ALT 95.000 130.000

METODISTKIRKENS	BØRN

METODISTKIRKENS	UNGE

BUDGET FOR MBUF
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2019 2020
INDTÆGTER Budget Budget
Børne	-	og	betweenlejr 35.000 35.000
Dåbsklub 3.000 3.000

INDTÆGTER	I	ALT 38.000 38.000

UDGIFTER
MB-landsråd 2.000 2.000
Dåbsklub 3.000 3.000
Børnelejr	+	Betweenlejr 25.000 22.000
Inspirationsmateriale	 3.000 2.000
KOB	kontingent 5.000 5.000
BMK	lederuddannelse 0 0
Lederudvikling 2.500 2.500

UDGIFTER	I	ALT 40.500 36.500

METODISTKIRKENS	SPEJDERE
2019 2020

INDTÆGTER Budget Budget
PFT 50.000 50.000
Lederguf 3.000 3.000
Senior	sommerlejr 0 0
Sommerlejr 100.000 0
USB 3.000 3.000
Salg	fra	depotet 0 0

INDTÆGTER	I	ALT 156.000 56.000

UDGIFTER
Kontingenter 14.000 10.000
PFT 50.000 50.000
Lederguf 5.000 5.000
Sommerlejr 100.000 0
Seniorsommerlejr 0 0
Julekalender 2.000 2.000
Indkøb	til	depot 0 0
Spejderråd 10.000 10.000
USB 3.000 3.000
Apple	Developer 700 700
UDGIFTER	I	ALT 184.700 80.700

METODISTKIRKENS	MUSIK
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2019 2020
INDTÆGTER Budget Budget
Diverse 0 0
INDTÆGTER	I	ALT 0 0

UDGIFTER
Landsråd 2.000 2.000
UDGIFTER	I	ALT 2.000 2.000

RESULTAT	I	ALT	INKL.	ARBEJDSGRNENE -143.200 -115.200
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2019 2020 2021
Årlige indtægter kr. 55.000 kr. 75.000 kr. 115.000
Kontingent kr.	20.000 kr.	40.000 kr.	80.000
Indsamling,	offergave kr.	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000
Gaver
Fundraising kr.	0 kr.	0 kr.	0

Årlige udgifter kr. 145.000 kr. 120.000 kr. 120.000
Ansatte kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000
Styrelsen kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000
Kommunikation kr.	50.000 kr.	25.000 kr.	25.000
Offergave kr.	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000
Revision kr.	0 kr.	0 kr.	0

Resultat før arbejdsgrene -kr. 90.000 -kr. 45.000 -kr. 5.000

Årligt	MU	(+/-) -kr.	10.000 -kr.	10.000 -kr.	10.000
Årligt	MS	(+/-) -kr.	28.700 -kr.	24.700 -kr.	10.000
Årligt	MB	(+/-) -kr.	2.500 kr.	1.500 -kr.	5.000
Årligt	MM	(+/-) -kr.	2.000 -kr.	2.000 -kr.	2.000
Arbejdsgrene i alt -kr. 43.200 -kr. 35.200 -kr. 27.000

ÅRLIGT RESULTAT -kr. 133.200 -kr. 80.200 -kr. 32.000

Egenkapital kr. 966.800,00 kr. 886.600,00 kr. 854.600

MBUF - Økonomisk plan 2019-2023
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MBUF STATISTIK
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METODISTKIRKENS REP. I ØKUMENISKE UDVALG

Danske Kirkers Råd (DKR)

15 kirkesamfund er medlemmer af Danske Kirkers Råd. I Økumenisk Forum under Danske
Kirkers Råd er 44 kirkeorganisationer 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 og Jørgen Thaarup.

Kirkedagene 2019 afholdes i Herning i Kristi Himmelfarts dagene 30. maj til 2. juni under temaet
KirkenpåHeden.Det bliverKirkedage, hvordet traditionelle kirkedagsprogramkombineresmed
de erfaringer for kirkedage, som blev gjort i København i 2016, hvor kirkedagene flyttede ud af
kirkebygningerne og til byens gader og åbne pladser. Kirkedagene får dermed karakter af
folkemøde og kirkelige aktiviteter i det åbne, kulturelle rum. Programmet i Herning bugner med
gode foredragogundervisning af internationalt kendte teologer. Ligeledes er kirkedagene tænkt
som et økumenisk topmøde, hvor præsidenterne for de store protestantiske verdenskirkeråd
kommer. Fra World Methodist Council kommer biskop Ivan Abrahams. En stor gospel fejring
finder sted iBoxenmedet1000sangersdanskgospelkormeden international kendtamerikansk
solist. Metodistkirkenmedvirker med økonomisk støtte, korsang, foredrag og i gudstjenester. Vi
opfordrer metodister fra hele landet til at deltage i Kirken på Heden i Kristi himmelfartsdagene
eller blot en enkelt dag.

Vedtagelsen af ”Lov om trossamfund uden for folkekirken,” gav et nyt regelsæt på områder, som
har været uafklarede siden Grundloven. Den nye lov ophæver forskellen mellem godkendte og
anerkendte trossamfund, så fremover gælder kun en betegnelse anerkendte trossamfund.
Loven medfører oprettelsen af et Trossamfundsregister, hvori alle anerkendte trossamfund i
Danmark er registreret og offentligt tilgængelige. Metodistkirken er nu oprettet i dette register,
og vore vedtægter, ritualer, regnskaber og lokale menigheder ligger offentligt tilgængelig på
Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk/andretrossamfund. Den nye relation mellem stat og
frikirke medfører også ændringer i forhold til de præster, som kan opnå anerkendelse til
varetagelse af kirkelige handlinger, som har civilretslige konsekvenser. Loven angiver, at
kirkebøgerne skal udfases pr. 1 januar 2023. Hvordan det skal ske, og hvad det kommer til at
betyde for de kirkelige handlinger i Metodistkirken, ved vi ikke endnu. Men demenigheder, som
ikke nu fører kirkebog, kommer heller ikke til at føre kirkebog. Danske Kirkers Råd har nedsat
et stående udvalg, som kaldes Lige ret og vilkår, hvori Jørgen Thaarup deltager. Dette udvalg
arbejder fortsat med alle spørgsmål i relationen stat og kirke.

Frikirkeforum under Danske Kirkers Råd er nedlagt. Årsagen er, at stort set alle sager, som
tidligere var på dagsorden i Frikirkeforum, nu behandles på fælles dagsorden i Danske Kirkers
Råds forretningsudvalg. Derfor synes flere og flere frikirkeledere, at Frikirkeforum er blevet

http://www.km.dk/andretrossamfund
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overflødigt. Til denne vurdering af Frikirkeforums overflødiggørelse hører også, at samme
frikirkeledere henviser til Frikirkenet som stedet, hvor de fleste frikirker henter inspiration og
samles i lederfora, koordinering af uddannelse af præster samt presse i Danmark.
Metodistkirken er med i Danske Kirkers Råd, men ikke i Frikirkenet. Kabinettet har drøftet med
ledere i Frikirkenet hvilken relation Metodistkirken eventuelt kan have til Frikirkenet i fremtiden.
Vi har ligeledes kontakt til Frikirkenets gruppe for teologisk uddannelse, men her er det
vanskeligere at se fordele for Metodistkirken i at være med.

Jørgen Thaarup

Evangelisk Alliance

”Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores
indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og
kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark”.

Bedeuge 2019 blev afholdt i januar under temaet, ”Åndeligt fællesskab”. Indsamlingen har
skaffet støtte for den persiske kirke, som vokser stærkt på trods af store udfordringer.

E.A. har ellers planlagt og gennemført et par temadage, bl.a. om ”kristne friskoler i politisk
modvind” og ”forfulgte kristne i verden”. Bedeuge 2020 foregår d. 5.-12. januar.

Mark Lewis
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AREA-KASSEN

Income	Statement		1.	January	2018	-	31.	December	2018	

(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

	 	 	 	

	 	 	
		

Income	
	 	 	Baltic	Salary	Support	
	

149.643	 158.475	

Theological	Means	
	

0	 65.000	

Area	Cabinet	
	

26.460	 26.222	

Area	Projects	
	

53.611	 0	

Total	Income	
	

229.714	 249.697	

	 	 	 	Expenses	
	 	 	

	 	 	 	Baltic	Salary	Support	
	

186.735	 169.602	

Theological	Means	
	

57.338	 25.908	

Area	Cabinet	
	

31.783	 29.244	

Church	planting	
	

24.558	 14.930	

European	Board	on	Alcohol	&	Drug	Abuse	
	

0	 20.970	

Area	Projects	
	

4.988	 0	

Other	costs	
	

0	 11.308	

Total	Expenses	
	

305.402	 271.962	

	 	 	 	Financial	Items	
	 	 	Interest	income	
	

0	 0	

Financial	costs	
	

-2.945	 -6.123	

Total	Financial	Items	
	

-2.945	 -6.123	

	 	 	 	Net	profit	(loss)	for	the	year	
	

-78.633	 -28.388	

	 	 	 	Proposed	allocation	and	equity	transfers	
	 	 	Baltic	Salary	Support	
	

-37.092	 -11.127	

Theological	Means	
	

-60.283	 39.092	

Area	Cabinet	
	

-5.323	 -3.022	

Church	Planting	
	

-24.558	 -14.930	

European	Board	on	Alcohol	&	Drug	Abuse	
	

0	 -20.970	

Area	Projects	
	

48.623	 -17.431	

Total	allocations	
	

-78.633	 -28.388	

	 	 	 	

	 	 	 	



50

	

Assets	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

Receivables	
	 	 	Accounts	receivable	
	

0	 0	

	 	
0	 0	

	 	 	 	Cash	and	Bank	Deposits	
	

1.102.235	 1.327.582	

	 	
1.102.235	 1.327.582	

	 	 	 	Total	Assets	
	

1.102.235	 1.327.582	
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Equity	and	Liabilities	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

	 	 	 	Equity	
	 	 	

	 	 	 	Country	Specific	
	 	 	

	 	 	 	Baltic	Salary	Support	
	 	 	Primo	
	

476.551	 487.678	

Allocated	from	Income	statement	
	

-37.092	 -11.127	

	 	
439.459	 476.551	

	 	 	 	Theological	Means	
	 	 	Primo	
	

35.401	 -3.691	

Allocated	from	Income	statement	
	

-60.283	 39.092	

	 	
-24.882	 35.401	

	 	 	 	Area	Cabitnet	
	 	 	Primo	
	

45.627	 48.649	

Allocated	from	Income	statement	
	

-5.323	 -3.022	

	 	
40.304	 45.627	

	 	 	 	Church	Planting	
	 	 	Primo	
	

234.751	 249.681	

Allocated	from	Income	statement	
	

-24.558	 -14.930	

	 	
210.193	 234.751	

	 	 	 	European	Board	on	Alcohol	&	Drug	Abuse	
	 	 	Primo	
	

0	 20.970	

Allocated	from	Income	statement	
	

0	 -20.970	

	 	
0	 0	

	 	 	 	School	of	Congregational	Development	
	 	 	Primo	
	

265.341	 265.341	

Allocated	from	Income	statement	
	

0	 0	

	 	
265.341	 265.341	
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Area	Projects	
	 	 	Primo	
	

123.197	 140.628	

Allocated	from	Income	statement	
	

48.623	 -17.431	

	 	
171.820	 123.197	

	 	 	 	Total	Equity	
	

1.102.235	 1.180.868	

	 	
		 		

Liabilities	
	 	

		

Other	current	liabilities	 		 0	 146.714	

	 	
0	 146.714	

	 	 	 	Total	Equity	and	Liabilities	
	

1.102.235	 1.327.582	
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BISKOPSKASSEN
«Firmanavn» 

Episcopal Fund 
SE- nr. «SEnummer» 

Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 
 

side 1  
 

Income	Statement		1.	January	2018	-	31.	December	2018	

	

(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

Income	
	 	 	Contribution	GCFA	
	

1.142.651	 1.029.437	

Contribution	Finland	F	
	

49.046	 48.501	

Contribution	Finland	S	
	

51.213	 56.060	

Contribution	Norway	
	

362.064	 344.388	

Contribution	Sweden	
	

2.238	 1.818	

Contribution	Denmark	
	

122.996	 111.713	

Contribution	Estonia	
	

31.459	 29.594	

Contribution	Latvia	*	
	

0	 14.861	

Contribution	Lithuania	
	

5.074	 8.511	

Total	Income	
	

1.766.741	 1.644.883	

	 	 	 	Expenses	
	 	 	Bishop's	Salary	
	

572.627	 549.150	

Bishop's	Housing	
	

209.219	 203.400	

Other	Salary	
	

613.518	 582.746	

Rent	
	

155.374	 148.015	

Equipment	
	

48.745	 11.001	

Office	material	
	

10.656	 11.104	

Printing	&	Copying	
	

5.152	 8.924	

Travel	expenses	
	

28.490	 2.890	

Professional	Entertainment	
	

7.537	 14.750	

Telephone	&	Postage	
	

52.557	 33.143	

Audit	and	accountancy	assistance	
	

18.785	 13.860	

Miscellaneous	
	

14.873	 18.816	

Total	Expenses	
	

1.737.533	 1.597.799	

	 	 	 	Financial	Items	
	 	 	Interest	income	
	 	

0	

Costs	
	

-3.494	 -5.799	

Total	Financial	Items	
	

-3.494	 -5.799	

	 	 	 	Net	profit	(loss)	for	the	year	
	

25.714	 41.285	

	 	 	 	Proposed	allocation	and	equity	transfers	
	 	 	Transfer	to/from	Bishop's	housing	
	

0	 0	

Transfer	to/from	capital	
	

25.714	 41.285	

Total	allocations	
	

25.714	 41.285	
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«Firmanavn» 
Episcopal Fund 

SE- nr. «SEnummer» 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 2  
 

Assets	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

Receivables	
	 	 	Accounts	receivable	
	

79.162	 83.330	

	 	
79.162	 83.330	

	 	 	 	Cash	and	Bank	Deposits	
	

1.476.210	 1.448.448	

	 	
1.476.210	 1.448.448	

	 	 	 	Total	Assets	
	

1.555.372	 1.531.778	
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«Firmanavn» 
Episcopal Fund 

SE- nr. «SEnummer» 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 3  
 

Equity	and	Liabilities	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

	 	 	 	Equity	
	 	 	

	 	 	 	Reserved	for	housing	
	 	 	Primo	
	

482.135	 482.135	

Allocated	from	Income	statement	
	

0	 0	

	 	
482.135	 482.135	

	 	 	 	Reserve	fund	
	 	 	Primo	
	

923.477	 882.192	

Allocated	from	Income	statement	
	

25.714	 41.285	

Transferred	to	income	statement	
	

0	 0	

	 	
949.191	 923.477	

	 	 	 	Total	Equity	
	

1.431.326	 1.405.612	

	 	
		 		

Liabilities	
	 	

		

Accounts	payable	
	

11.888	 4.015	

Taxes	withheld	and	social	security	
	

42.158	 57.151	

Salaries	and	holiday	pay	
	

70.000	 65.000	

	 	
124.046	 126.166	

	 	 	 	Total	Equity	and	Liabilities	
	

1.555.372	 1.531.778	

	
 
*The payment from Latvia came in after closing the accounts for 2018, so there will be a double payment in 2019 
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CENTRALKONFERENCEKASSEN
Central Conference Fund, Denmark 

Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 
 

side 1  
 

Income	Statement		1.	January	2018	-	31.	December	2018	

	
	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

	 	 	 	Income	
	 	 	Contribution	Estonia	
	

9.427	 11.216	

Contribution	Central	Russia	
	

5.910	 6.509	

Contribution	Eastern	Russia	
	

1.550	 1.626	

Contribution	North	Western	Russia	&	Belarus	
	

1.780	 1.961	

Contribution	South	Russia	
	

1.470	 0	

Contribution	Ukraine	&	Moldova	
	

435	 417	

Contribution	Denmark	
	

36.899	 33.515	

Contribution	Finland	F	
	

14.701	 14.536	

Contribution	Finland	S	
	

15.360	 16.801	

Contribution	Latvia	*	
	

0	 4.458	

Contribution	Lithuania	
	

1.508	 2.539	

Contribution	Norway	
	

113.108	 99.471	

Contribution	Sweden	
	

637	 1.157	

EMYC/NEECCYC	membership	fee	
	

37.089	 0	

Other	income	
	

0	 3.871	

Total	Income	
	

239.874	 198.077	

	 	 	 	Expenses	
	 	 	CC	Council	
	

22.543	 29.486	

N&B	area	group	
	

24.827	 18.424	

Book	of	Discipline	
	

0	 10.356	

World	Methodist	Council	
	

11.779	 13.189	

WMC-meetings	
	

19.198	 6.000	

European	Methodist	Council	
	

42.549	 42.479	

EMYC/NEECCYC	
	

27.635	 -18.944	

CEC	
	

16.341	 6.350	

Gifts	
	

0	 7.744	

Other	costs	
	

12.732	 278	

CC	Concerns	transferred	to	Eurasia	
	

17.911	 0	

CC	Concerns	transferred	to	N	&	B	Area	
	

53.636	 0	

Audit	
	

11.485	 16.308	

Total	Expenses	
	

260.636	 131.670	
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Central Conference Fund, Denmark 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 2  
 

Financial	Items	
	 	 	Interest	income	
	

0	 0	

Financial	costs	
	

-1.840	 -2.729	

Total	Financial	Items	
	

-1.840	 -2.729	

	 	 	 	Net	profit	(loss)	for	the	year	
	

-22.602	 63.678	

	 	 	 	

	 	 	 	Allocations	
	 	 	

	 	 	 	Book	of	Discipline	
	

15.000	 0	

Central	Conference	
	

44.734	 0	

CC	Concerns		
	

-71.547	 0	

EMYC	
	

9.454	 0	

CEC	
	

-8.500	 0	

WMC	
	

-13.200	 0	

Capital	fund	
	

1.457	 63.678	

	 	
-22.602	 63.678	
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Central Conference Fund, Denmark 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 3  
 

	

Assets	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

	 	 	 	Receivables	
	

0	 0	

Cash	and	Bank	Deposits	
	

776.721	 789.323	

	 	
776.721	 789.323	

	 	 	 	Total	Assets	
	

776.721	 789.323	
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Central Conference Fund, Denmark 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 4  
 

	

Equity	and	Liabilities	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

Equity	
	 	 	

	 	 	 	Capital	fund	
	 	 	Primo	
	

652.776	 589.098	

Correction	2017	
	

-18.944	 0	

Allocated	from	Income	statement	
	

1.457	 63.678	

	 	
635.289	 652.776	

	 	 	 	Equity	Central	Conference	
	 	 	Primo	
	

17.000	 17.000	

Allocated	from	Income	statement	
	

44.734	 0	

	 	
61.734	 17.000	

	 	 	 	Equity	NEEBoD	
	 	 	Primo	
	

10.000	 10.000	

Allocated	to	Income	statement	
	

15.000	 0	

	 	
25.000	 10.000	

	 	 	 	Equity	EMYC/NEECCYC	
	 	 	Primo	
	

0	 0	

Correction	from	2017	
	

18.944	
	Allocated	to	Income	statement	

	
9.454	 0	

	 	
28.398	 0	

	 	 	 	Equity	CC	Concerns	
	 	 	Primo	
	

71.547	 71.547	

Allocated	to/from	Income	statement	
	

-71.547	 0	

	 	
0	 71.547	

	 	 	 	Equity	CEC	
	 	 	Primo	
	

20.000	 20.000	

Allocated	from	Income	statement	
	

-8.500	 0	

	 	
11.500	 20.000	
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Central Conference Fund, Denmark 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 5  
 

Equity	World	Methodist	Council	
	 	 	Primo	
	

18.000	 12.000	

Allocated	to/from	Income	statement	
	

-13.200	 6.000	

	 	
4.800	 18.000	

	 	
		 		

Equity	TOTAL	
	

766.721	 789.323	

	 	 	 	Liabilities	
	 	

		

Other	current	liabilities	 		 10.000	 0	

	 	
10.000	 0	

	 	 	 	Total	Equity	and	Liabilities	
	

776.721	 789.323	
	
	
 *The payment from Latvia came in after closing the accounts for 2018, so there will be a double payment in 2019. 
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DE NORDISKE MIDLER FOR WESLEYANSK TEOLOGI
The Nordic Means for Wesleyan Theology 

Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 
 

side 1  
 

Income	Statement		1.	January	2018	-	31.	December	2018	

	 	*	
	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

Income	
	 	 	Dividends	
	

69.460	 95.376	

Revaluation	of	shares	(or	sale)	
	

0	 21.957	

Interest	income	
	

0	 1	

Total	Income	
	

69.460	 117.334	

	 	 	 	Expenses	
	 	 	Trust	department	fees	
	

13.652	 5.742	

Devaluation	of	shares	(or	sale)	
	

173.762	 0	

Grants	
	

0	 74.067	

Interest,	expense	
	

18	 211	

Audit	
	

0	 -10.000	

Total	Expenses	
	

187.432	 70.020	

	 	 	 	Net	profit	(loss)	for	the	year	
	

-117.972	 47.314	

	 	 	 	Proposed	allocation	and	equity	transfers	
	 	 	Transfer	to/from	other	equity	
	

-117.972	 47.314	

Transfer	from	reserved	for	disposal	
	

0	 0	

Total	allocations	
	

-117.972	 47.314	
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The Nordic Means for Wesleyan Theology 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 2  
 

	

Assets	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

Fixed	Assets	
	 	 	Account	9934274	
	

2.977.270	 3.095.216	

	 	
2.977.270	 3.095.216	

	 	 	 	Cash	and	Bank	Deposits	
	

5.051	 5.077	

	 	
5.051	 5.077	

	 	 	 	Total	Assets	
	

2.982.321	 3.100.293	
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The Nordic Means for Wesleyan Theology 
Annual Report for «Regnskabsårstart»- «Regnskabsårslut» 

 

side 3  
 

	

Equity	and	Liabilities	31.	December		2018	 	 	

	

	 	 	 	(amounts	in	DKK)	
	 	 	

	 	
2018	 2017	

	 	 	 	Equity	
	 	 	Restricted	Equity	
	 	 	Madsen's	Fund	
	

1.178.774	 1.178.774	

Wahlström's	Fund	
	

101.199	 101.199	

Odd	Hagen's	Fund	
	

635.174	 635.174	

	 	
1.915.147	 1.915.147	

	 	 	 	Capital	
	 	 	Madsen's	Fund	
	

442.699	 442.699	

Wahlström's	Fund	
	

48.343	 48.343	

Odd	Hagen's	Fund	
	

137.677	 137.677	

	 	
628.719	 628.719	

	 	 	 	For	distribution	
	 	 	For	distribution,	primo	
	

556.427	 509.113	

Granted	payments	
	

0	 0	

Allocated	from	Income	Statement	
	

-117.972	 47.314	

	 	
438.455	 556.427	

	 	 	 	

	 	 	 	Total	Equity	
	

2.982.321	 3.100.293	

	 	 	 	Liabilities	
	 	

		

Other	current	liabilities	 		 0	 0	

	 	
0	 0	

	 	 	 	Total	Equity	and	Liabilities	
	

2.982.321	 3.100.293	
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RAPPORT FRA GENERALKONFERENCEN 2019

Generalkonferencen2019 iSt. Louis iUSAvar ikkeenekstraGeneralkonference,menenekstra
session i den Generalkonference, som blev indledt i 2016 i Portland. Derfor kunne konferencen
springe store dele af de indledende konstitueringer og beslutninger over og gå direkte til det
dagsordenspunkt, som var henvist til den ekstra session.
Biskopsrådet havde nedsat en forberedende arbejdsgruppe, somunder navnet aWayForward
fremlagde forskellige løsninger pådet spørgsmål, somskulle behandles, nemlig hvordanUnited
Methodist Church i fremtiden skal håndtere den konflikt om forskellige forståelser og holdninger
til menneskets seksualitet, som har været i kirken i adskillige år. Problemet synes ikke
umiddelbart at værestort,mensombehandlingenharudviklet sig i lang tid, stårdet klart, at kirken
befinder sig i et skisma, fordi forskellige grupper tillægger spørgsmålet om korrekt lære og
praksis omkring menneskets seksuelle orientering en sådan betydning, at man ikke kan og vil
være i samme kirke, som personer, der har en anden holdning og praksis på dette område.
AWay Forward havde fremlagt et forslag, hvor kirkens struktur og arbejde kunne indrettesmed
plads til forskellige holdninger til menneskets seksualitet. Konservative, traditionelle kristne og
progressive, liberale kristne kunne forblive i en og samme metodistkirke og respektere deres
forskellighed og praksis. Dette forslag havde fået mange anbefalinger og var åbenlyst støttet af
mange, også blandt kirkens biskopper.
Det viste sig imidlertid hurtigt, at det var et andet forslag, som fik støtte af konferencens flertal.
Et ganske lille flertal. Men et flertal. Det forslag indebærer, at kirken skal hævde det historisk
traditionelle syn på ægteskabet, på kønsforståelsen og på den seksuelle orientering. Det syn
kunne også indeholdes i det første forslag, den såkaldte One Church Plan. Men i tillæg til at
hævde de historisk traditionelle syn, så indebærer det vedtagne forslag, at andre syn og andre
praksisser ikke må findes i kirken, og hvis en person med afvigende syn søger ægteskab eller
præsteembede i kirken, så skal det stoppes. Hvis en præst eller en menighed praktiserer vielse
af samkønnede, skal der sættes sanktioner overfor præst og menighed, yderst udelukkelse af
kirken. Hvis en biskop ordinerer en præst eller medvirker til vielse af biskop, så skal en sådan
biskop afskediges. Hvis en årskonference tillader vielser eller velsignelse af samkønnede eller
ordination af homoseksuelle, så skal årskonferencen udelukkes af kirken.
Denne vedtagne beslutning, som inkludererændringer i en række paragraffer i Kirkeordningen,
træder i kraft i USA pr. 1. januar 2020, men i Centralkonferencerne træder beslutningerne først
i kraft 15. maj 2021.
Hvad betyder denne Generalkonferences beslutninger for Metodistkirken i Danmark? Det
betyder, at vi pålægges at ændre kirken til at blive ekskluderende overfor mennesker med en
seksuel orientering, der er forskellig fra flertallets. Det ekskluderende består også i, at vi skal
indføre kontrol overfor præster,menighederogbiskoppen for at sikre, at de i deresarbejde følger
kirkens bestemmelser om ikke at tillade velsignelser og vielser af samkønnede samt ordination
af homoseksuelle. Hovedmotivet med disse bestemmelser er naturligvis at gennemtvinge et og
kun et accepteret syn på menneskets seksualitet.
Som danske delegater til Generalkonferencen 2019 er det klokkeklart, at den vedtagne
beslutning i St. Louis ikke længere er det begrænsede spørgsmål om vores forståelse af
homoseksualitet og andre seksualiteter, hvilket vi kan have flere forståelser af. Nuer fokus flyttet
til spørgsmålet, om vores kirke skal være inkluderende eller ekskluderende, om vores kirke
signalerer åbenhed overfor alle mennesker og utvivlsomt står fast på almindelige
menneskerettigheder, eller om kirken skal være ekskluderende og afvise visse mennesker af
grunde, som vores medlemmer og befolkning i øvrigt ikke vil kunne forstå skulle kunne være en
afvisning ud fra det kristne evangelium, men vil se som diskrimination af en bestemt
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befolkningsgruppe. Spørgsmålet om menneskets seksualitet er med den vedtagne beslutning
blevet underlagt kravet om at blive en ekskluderende og diskriminerende kirke.
Som danske delegater, der oplevede og deltog i forhandlingerne i St. Louis, er det fuldstændig
klart og uden diskussion, at beslutningerne på Generalkonferencen 2019, hverken kan eller vil
vi levemed iMetodistkirken iDanmark.Det strider sååbenlystmodvores forståelseaf det kristne
evangelium og mod vores wesleyanske forståelse af kirkens væsen og funktion. Selvom alle
landets metodistkirker har personer med nuancerede forståelser på dette område, så viste
diskussionerneog isærafstemningerne iSt. Louis også, at der ermarkante kulturelle ogpolitiske
forskelle, som gør, at stort set alle repræsentanter fra østeuropæiske og afrikanske lande og fra
Filippinerne tænker og stemmer ens på dette område,mens vesteuropa og størstedelen af USA
tænker og stemmer ens. Det skisma, som kirken befinder sig i, er udfra evangelieforståelse og
troslære, men denne forståelse er i høj grad kulturel og politisk betinget. For Europa må vi sige,
at metodistkirken fra nord til syd har rejst et nyt jerntæppe samme sted, hvor det gamle og
politiske forsvandt med den kommunistiske alliances sammenbrud.
Som danske delegater må vi anbefale Metodistkirken i Danmark:
- at vente til 15. maj 2021 med at følge nogen ny regel,
- at bruge Generalkonferencen 2020 til at forsøge at ændre så meget som muligt af de
ekskluderende elementer og genindføre inkluderende holdning og praksis,
- at bruge Centralkonferencen i 2021 til at beslutte sådanne ændringer og tilpasninger af
kirkeordningen, så vores Metodistkirke i Danmark kan fungere som en inkluderende og åben
kirke for mennesker af enhver seksuel orientering,
- at undersøge mulighederne for at Metodistkirken i Danmark, sammen med andre
årskonferencer i vesteuropa og andre wesleyanske kirker, kan indgå i en selvbestemmende og
selvstyrende kirke, tilknyttet United Methodist Church i en mulig relation,
- at stille som betingelse for direkte og indirekte økonomisk støtte og subsidier til andre dele af
kirken, at modtagerne bestræber sig på at hævde homoseksuelles menneskerettigheder i kirke
og samfund.
Vi bør gøre alle ting for at undgå, at nogen af de beslutninger, som blev truffet på
Generalkonferencen 2019, skal få effekt i Danmark den 15. maj 2021.

Danske delegater til Generalkonferencen 2016 med ekstra session 2019
Susanne Thaarup og Jørgen Thaarup
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BETANIAFORENINGEN I DANMARK
Betaniaforeningen i Danmark

Bestyrelsens arbejde har i år været præget af arbejdet med at efterleve den nye
fondslovgivning, som bl.a. har medført en revidering af fondens vedtægter, uddelingspolitik,
forretningsorden m.v. Arbejdet har naturligvis også været præget af Ove Sørensens
langtidssygemelding, idet Ove har været valgt og registreret som formand for bestyrelsen.

I lighed med tidligere har vi støttet Letland og Litauen, jf. de aftaler der er indgået med de to
lande og vi er glade for, at vi har haft mulighed for ekstraordinært at støtte indsamlingen til
præstelønninger i Letland, med et beløb på 10.000 euro.

Vi er i den situation, at vi stille og roligt kan øge vores uddelinger, takket været den solide
økonomi, som primært kommer fra driften af Øgadehuset i Aarhus.

Til boligerne i Øgadehuset har vi venteliste, og vi har glade og tilfredse beboere, som nyder
den centrale beliggenhed og den nyrenoverede have.

Vi har i 2018 renoveret toiletterne ved cafelokalet, således at de nu står i samme stand som
resten af huset.

Bestyrelsen glæder sig fortsat over, at det er muligt at udleje boligerne til unge fra kirken og
unge uden kirkebaggrund, og vi har fortsat fokus på lejeniveauet og den løbende
vedligeholdelse af ejendommen, så vi sikre den fortsatte drift.

Betaniahjemmet

Betaniahjemmet er fortsat et velfungerende og populært hjem for ældre mennesker med
behov for personlig pleje. Trods de lidt snævre boligrammer har vi stadig venteliste, men
som nævnt i tidligere beretninger vil især de små toilet- og badeforhold på sigt gøre
hjemmet utidssvarende som plejehjem. Bestyrelsen har igennem de sidste 5 år arbejdet på
at finde en løsning uden et økonomisk bæredygtigt resultat. Da Frederiksberg Kommune
har for få plejehjemspladser, vil der skønsmæssigt gå 7-10 år inden de kan undvære
samarbejdet med os, men meldingen er at når de har bygget tidssvarende pladser nok, så
vil driftsoverenskomsten blive opsagt. Vi har derfor haft fremtidsscenarier til drøftelse i
Bestyrelsen, men foreløbigt fortsætter samarbejdet gnidningsfrit. Vores personale gør et flot
stykke arbejde under ledelse af vores fremragende Forstander Benedikte Korsager i
samarbejde med ledergruppen. På det årlige 12/12 møde mellem Bestyrelsen for
Betaniahjemmet og Ledergruppen med Benedikte i spidsen har vi endnu engang sikret
overensstemmelse mellem dagligdagen og vores fælles visioner. Vores mål er fortsat at
være visionære, fremadrettet efterhånden som tidshorisonten bliver kortere. Ledere og
personale er fuldt orienterede om fremtiden og ved at vi løbende medinddrager dem.

Jeanette Holm og Anders Kyst
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VEDTÆGTER FOR BETANIAFORENINGEN I DANMARK

CVR- nr. 72 45 8613

Vedtaget marts 2019

§1 Stiftelse

Betaniaforeningen er en selvejende institution oprettet i 1907 af Metodistkirken i Danmark.

§2 Navn

Den selvejende institutions navn er Betaniaforeningen i Danmark.

§3 Formål

Betaniaforeningens formål er at drive sociale institutioner samt at yde støtte til alle former for
socialt arbejde,herunderat ydestøtte tilmenighedsdiakoni ogvidereuddannelse inden fordisse
områder.

Det afhænger af bestyrelsens nærmere bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang denævnte
formål skal tilgodeses. Som almindelig retningslinje for bestyrelsens skøn skal gælde, at
Betaniaforeningen er grundlagt af Metodistkirken i Danmark, hvorfor formålet stedse skal
forvaltes i overensstemmelse med kirkens forskrifter.

§4 Kapitalanbringelse

Betaniaforeningens kapital anbringes i fast ejendom, obligationer,
investeringsforeningsbeviser, børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier og lignende.

Værdipapirer skal noteres på Betaniaforeningens 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.

§5 Grundkapital

Betaniaforeningens grundkapital andrager kr. 5.250.000,- som er tilvejebragt ved kontant
indskud.

§6 Overskud

I forbindelsemed 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 overensstemmelsemed formålsbestemmelsen i §3. I så fald



69

skal det udtrykkeligt fremgåaf Betaniaforeningens regnskab, hvilke beløb bestyrelsen på denne
måde har hensat til senere anvendelse efter formålet.

§7 Ledelse

Betaniaforeningen ledes af en bestyrelse på seksmedlemmer, der udpeges ved selvsupplering
af den siddende bestyrelse for en treårig periode. Metodistkirkens danske Årskonference
orienteres om bestyrelsens sammensætning og det skal sikres, at der ikke er stifterflertal i
fondsbestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

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
bestyrelsesrepræsentanter. Ulønnet arbejde for Betaniaforeningen og deunder denne hørende
institutioner er ikke til hinder for, at den pågældende kan opstille til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af
bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen afholder møde mindst to gange om året eller på skriftlig begæring til formanden fra
mindst ét bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens
og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen godkendes af samtlige
tilstedeværende medlemmer på næstkommende bestyrelsesmøde. Et medlem, som ikke er
enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§8 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen repræsenterer Betaniaforeningen i alle henseender. Det påhviler bestyrelsen at
føre tilsyn med Betaniaforeningens gøremål, at varetage Betaniaforeningens interesser og
påse, at vedtægterne for Betaniaforeningen overholdes.

§9 Tegning

Betaniaforeningen tegnes af formanden, næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer.

§10 Årsrapport og revision

Betaniaforeningens regnskabsår går fra l. januar til 31. december.
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Årsrapporten skal revideres af en godkendt revisor, der udpeges af bestyrelsen for et år ad
gangen.

De til Betaniaforeningen hørende institutioner aflægger selvstændigt årsregnskab revideret af
en af institutionens bestyrelse valgt godkendt revisor.

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år, hvor bestyrelsen
godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

1. Orientering om det seneste regnskabsår
2. Gennemgang af årsregnskabsprotokollat, årsregnskab, og opgørelse af

skattepligtig indkomst ved den af bestyrelsen valgte statsautorisererede revisor.
3. Godkendelse af fondens årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger

i overensstemmelse med §3 i vedtægterne eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport

5. Fondens uddelingspolitik og evt. opdatering heraf
6. Gennemgang og opdatering af fondens overholdelse af Anbefalinger til god

fondsledelse

§11 Ændring af vedtægter og opløsning af fonden

Ændringer af vedtægten, sammenlægning med andre selvejende institutioner eller opløsning
ved uddeling af kapitalen kræver, at fem af bestyrelsens seks medlemmer stemmer herfor.

Ved fondens opløsning skal bestyrelsen anvende kapitalen i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen i §3.

Således vedtaget af bestyrelsen 21. marts 2019
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SONJA OG ALBERT HENRY SANDVANGSFOND
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WILLERUPLUND

Den Selvejende Institution 

Willeruplund 

Willeruplunds formål er på kristent og metodistisk grundlag at støtte arbejdet og indsatsen 
for familier, børn og unge i nærmiljøet. Indsatsen skal sikre de bedst mulige rammer og 
vilkår for de aktiviteter, der etableres eller drives indenfor området, gerne igennem 
Metodistkirkens arbejdsgrene. 

I 2018 har vi haft fornøjelsen af at støtte børn- og ungdomsarbejdet i Metodistkirken 
Odense 

Af driftsregnskabet fremgår det, at indtægtssiden består af husleje fra Odense Kommune 
og renter. Udgifterne består af administration/revision og gaver. 

Årsregnskabet aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven og bliver revideret af Deloitte. 

Tak til bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Willeruplunds bestyrelse

Thomas Risager

Formand Shanti Digebjerg
Hjallelsevej 83

5230 Odense M
24 67 22 78

shantidigebjerg@live.dk
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www.metodistkirken-odense.dk 35

Årsregnskab 2018
Willeruplund

REGNSKAB FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 2018

DRIFTSREGNSKAB 2018  <--------------  Året 2018-------> Året 2017 Året 2016

Indtægter:
Husleje 363.325,80 356.437 349.449

Indtægter i alt 363.325,80 356.437 349.449

Udgifter:
Administrat. og revision -12.730,71 -10.005 -12.535
Årbog -4.000,00
Gaver -262.007,00 -348.469 -290.398

Udgifter i alt -278.737,71 -358.474 -302.933

Finansiering:
Renter -2.853,98 28.440 18.446
Tilbagef. skyldige omk. fra 2016 35.000,00
Finansiering i alt 32.146,02 28.440 18.446

Driftsresultat/overskud 2018 116.734,11 26.403 64.962

STATUS Pr. 31.12.2018  <--------------  Året 2018-------> Året 2017 Året 2016

Aktiver:
Likvider kontanter 0,00 0 0
            Danske Bank 1.528.174,73 558.820 382.634
            TotalBanken 0,00 887.621 860.949

1.528.174,73
Tilgodehavende husleje 0,00 0 176.454
Anlægsaktiver ejendom 5.700.000,00 5.700.000 5.700.000
            inventar 200.000,00 200.000 200.000

5.900.000,00

Aktiver i alt 7.428.174,73 7.346.441 7.320.037

Passiver:
Skyldige omkostninger 0,00 35.000 35.000
Lovede beløb til gaver 0,00 0 0
Egenkapital 1.1.2018 7.311.440,62
            overskud 2018 116.734,11
Egenkapital 31.12.2018 7.428.174,73 7.311.441 7.285.037
  
Passiver i alt 7.428.174,73 7.346.441 7.320.037
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RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PERSONVALG
Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg 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 2016".

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 ligemange
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 for 1 år ad gangen.

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 vælgesop til 2 repræsentanter forMetodistkirkensSpejdere.
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 udgør tillige koordinationsudvalget for de respektive arbejdsformer, 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. 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.

5. 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.
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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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.
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10. 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.

11. Den selvejende Institution “Marielunds Ældreboliger”, Vejle

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer og 1 beboerrepræsentant.
Metodistkirken i Vejle, BetaniaforeningenogMetodistkirkensSocialeArbejdeCentralmissionen
udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Metodistkirken i
Vejle, BetaniaforeningenogMetodistkirkensSocialeArbejdeCentralmissionen skal godkendes
af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og
sekretær.

12. 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.

13. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering

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

14. Forslagskomité

Består af formand og 5 medlemmer samt 1 distriktsforstander og konferencelæglederen.
Formand og de 5 medlemmer vælges for en valgperiode på 4 år af årskonferencen med føl-
gende procedure, der blev besluttet i 1997: Mundtlig nominering med mulighed for at træk- ke
sig. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af Kabinet- tet.
Genvalg er ikke mulig.

Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år.

15. 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.

16. 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.
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Anbefaling fra Centralkonferencens Råd: Det anbefales, at mindst en af de valgte har erfaring
med Generalkonferencens arbejde.

Sammekravgælder suppleanter.Vedvalgaf denpræsteligedelegat har præsteligemedlemmer
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 somminimum 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.

17. 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
2øvrigepræster, der vælges til Centralkonferencen, er suppleanter tilGeneralkonferencen 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).

18. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd

Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen.

19. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd

Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen- cen.
Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke sidde i
udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. Rådet består af præster og lægfolk.
Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælgesmere end 2 peri- oder, ingen
over 70 år kan vælges. Se BoD § 547.3.

20. 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.

21. 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.

22. 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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LÆGÅRDEN: BESTYRELSENS INDBERETNING
På tidspunktet for sidste generalforsamling var vi ved at indhente tilbud på næste etappe af
byggeriet. Dvs. ny spisesal, ny køkken, et indgangparti og en glasgang til forbindelse af
bygningerne. Det lykkes, at få etalberet et projekt som kunne gennemføres inden for vores
økonomiske muligheder.

Glasgangen var det første som blev gennemført. Den har givet de unge mennesker flere gode
muligheder for at være sammen. Lokaltet med poolbord (det tidliger hjemkundskabslokale)
bruges nu langet hyppigere idet adgangen er blevet nemmere.

Vi er i den afsluttende fase med hensyn til førdiggørelse af spisesalen og køkkenet. Det bliver
fantastisknår vi kan rykkeudaf degamle lokaler ogover i denye.Det gamlekøkkenhar desidste
par år sunget på sidste vers og der er ingen tvivl omat køkkenpersonalet glæder sig til at komme
”op af hulen” og over i det nye. Vi sigter efter at de nye lokaler tages ibrug i forbindelse med
skolestart her i sommeren 2019.

Regnskabet viser indtægter for 27,9 mill. Kr. og et overskud på 2,0 mill. Kr. Dette er et
tilfredsstillende resultat. Resultatet er ca. 1 mill. Kr. højere end budgereter. Dette skyldes
hovedsagelige forhold i forbindelse med byggeriet. Der var budgeteret med at spisesal, køkken
og glasgang var forventet færdiggjort og påbegyndt afskrivninger i 2018. Der var ligeledes
budgeteret med højere renteudgifter idet lånet var budgetteret til hjemtagelse i 2018 med deraf
stigende renteudgifter. Det har vist sig at vi kunne bruge af den likvide reserve og derved venter
med at hjemtage lånet.

På sidste generalforsamling nævnte bestyrelsen at vi i 2018 ønskede at afsøge market for om
der var revisor firmaere som bedre kunne servicere os. Vi udsendte et udbudsmateriale til 3
forskellige firmaere. Eftermodtagelse at tilbud blev der afholdt informationsmødemed alle 3. På
det efterfølgende bestyrelsesmøde blev alle 3 tilbud sammenholdt og vurderet hvilket er
baggrunden for bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.

Guds fred.
På bestyrelsens vegne.
Eivind Triel
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Det har på alle mulige måder været et spændende år. Det er vigtigt for os, at dannelse
stadig er i højsædet, og en vigtig del af Lægårdens DNA. For dannelse til medborger og
demokrat er centralt i vores uddannelsessystem og i det danske samfund. Lægården er
mangfoldig, og vores elever møder unge fra andre samfundslag. På Lægården er fællesskab
en del af skoleformens DNA. Eleverne indgår i et fællesskab med klare forventninger til, at
alle påtager sig et medansvar. Dannelse er derfor ikke bare noget, der foregår i
undervisningen – men også ved fælles ansvar for bl.a. rengøring og køkkentjans på skolen.
Vi har som efterskole arbejdet på denne dannelsesopgave i 50 år. Dannelse er med andre
ord ikke det nye sorte på Lægården. Men vi har stadig en meget vigtig opgave i at
tydeliggøre over for samfundet, at vi er en meget vigtig del af løsningen på, hvordan vi i
dagligdagen kan styrke det demokratiske engagement hos unge.

Pædagogisk udvikling
Det er altid super dejligt, at skolen kan være med til at danne ramme om de arrangementer
skolens bagland afholder, samtidig med at vi på denne måde kan vise vores skole frem for
kommende elever. Jeg håber meget på, at I også fremover vil tænke Lægården ind som et
sted hvor der er rart at komme, for vi vil rigtig gerne bruges og være til rådighed for jer.

Fremtiden
Skolens bygninger er vigtige rammer for de aktiviteter, som foregår på skolen. Det er fortsat
vigtigt, at vi har så gode faciliteter som muligt til at drive en efterskole i bevægelse. Der vil
altid være en tendens til at vælge efterskole ud fra, at faciliteterne på skolen i størst muligt
omfang understøtter de aktiviteter eleverne kommer for at fordybe sig i. Vores super fine
rammer og omgivelser er med til at gøre et efterskoleophold på Lægården til en oplevelse for
livet. Men i hvilken grad det bliver en succes, afhænger i høj grad af elevernes evne til at
ville fællesskabet frem for deres egne personlige 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 meget stor del af drivkraften i vores arbejde som
ansatte på Lægården.

Afslutning
Jeg vil gerne her takke Lægårdens bestyrelse for jeres arrangement, både omkring driften,
men også jeres indlevelsesevne i vores hverdag. Jeg vil også gerne takke årskonferencen
for at I igen i år har valgt at afholde dette fine arrangemet her på lægården.

Forstander

Ole Dommer

LÆGÅRDEN: FORSTANDERENS INDBERETNING
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FORSLAG

En bedre vej fremad 
 

Til Metodistkirkens danske årskonference  

Forslag om nedsættelse af en Kommission for en bedre vej fremad for fuld inklusion af LGBTQ personer i 
Metodistkirken i Danmark   

 

Baggrund 

Metodistkirken i Danmark er pga. dens nuværende forbundenhed med Metodistkirken andre steder i verden 
tvunget til at leve med kirkens fordømmelse af homoseksuel praksis, og til at udelukke homoseksuelle 
medlemmer fra velsignelse af deres parforhold og fra at blive godkendt til ordination. Denne situation har 
grundlæggende eksisteret siden 1970-erne og ser ikke ud til at ændre sig, hvilket senest blev understreget ved 
den ekstraordinære Generalkonferencen februar 2019. Denne fordømmelse og udelukkelse anses af 
forslagsstilleren for at være et stort problem af flere forskellige grunde. For det første fordi det er et overgreb 
mod LGBTQ personer i og udenfor kirken For det andet fordi det modsiger kirkens grundlæggende budskab om 
Guds kærlighed til alle mennesker. For det tredje fordi det står i vejen for at kirken kan prædike et troværdigt 
budskab i det danske samfund.   

 

Forslag 

Årskonferencen nedsætter en kommission med den opgave at udarbejde en rapport til årskonferencen 2021 
om en fremtid for Metodistkirken i Danmark, hvor bøsser og lesbiske nyder samme muligheder for at få deres 
parforhold velsignede og for at tjene i kirken, som alle andre. Kommissionens mandat er at afdække hvilke 
muligheder de 11 danske metodistmenigheder har for at opnå dette udenfor, eller indenfor, The United 
Methodist Church, samt, så langt som det er muligt, at vurdere hvilke konsekvenser der er af de forskellige 
muligheder. Endelig skal kommissionen redegøre for hvordan den danske årskonference evt. kan forlade The 
United Methodist Church. Kommissionen skal bestå af 3 præstelige og 3 læge medlemmer af Metodistkirken i 
Danmark, valgte af henholdsvis præster og lægfolk i årskonferencen. Kommissionen organiserer selv sit arbejde 
med formand og sekretær, antal møder og evt. samtaler med udenforstående m.m. Udgifterne til 
kommissionens arbejde dækkes af Metodistkirkens Hovedkasse. Kommissionen kan arrangere høringer eller 
lignende. 

 

Ole Birch 
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Forslag om at samle administrationen af præsters løn på landsplan

Det kan være svært at finde frivillige, der vil påtage sig langvarige opgaver. Det er en
tendens, som langt fra er enestående for enkelte menigheder. Men ikke alle opgaver i en
menighed kan løses som projekter. Det gælder bla. ansvaret for regnskab og menighedens
bygning. Mange menigheder mangler de mennesker med disse kompetencer og tiden til at
påtage sig nogle så store opgaver, f.eks. regnskabsføring, udbetaling af løn, og andre
økonomiske opgaver. Disse opgaver behøver ikke at bliver udført af en, som sidder i
menigheden til dagligt. Udover, at det kan være svært at finde de rigtige folk til opgaven,
bliver der også bundet mange ressourcer i disse opgaver som kunne bliver brugt andre
steder, hvor tilstedværelse er mere betydningsfuldt. Derfor stiller menigheden i Vejle dette
forslag til Metodistkirkens Landsmøde:
Vi foreslår at Metodistkirkens Landsledelse bliver pålagt at arbejde på at samle
administrationen af præsternes løn ét sted på landsplan.
Vejle menighed
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Petition to the 2021 Northern Europe and Eurasia Central Conference 
 

This petition is a draft to work on until annual conference 2020 
 
 
 

May 24, 2019 
 

Petition for adaptations to the 2021 NEBO Discipline Supplement  
 
Upon formal motion of DS Dr Jørgen Thaarup, member of the Denmark 
annual conference, duly seconded and with a majority vote, the Denmark 
annual conference on its ordinary session, and with a quorum, in May 24, 
2020, moves the following petitions on adaptations and new legislation: 
 
 
¶304.3 While persons set apart by the Church for ordained ministry are subject to all the 
frailties of the human condition and the pressures of society, they are required to maintain the 
highest standards of holy living in the world. In countries where the ecumenical context hold 
the position that Tthe practice of homosexuality is incompatible with Christian teaching,. 
Therefore self-avowed practicing homosexuals are not to be certified as candidates, ordained 
as ministers, or appointed to serve in The United Methodist Church. 
 
¶304.5. In all votes regarding license, ordination, or conference membership, the requirements 
set forth herein are minimum requirements. Each person voting is expected to vote prayerfully 
based on personal judgement of the applicant’s gifts, evidence of God’s grace, and promise of 
future usefulness for the mission of the Church. In countries where the ecumenical context 
does not accept ordained homosexual persons, Tthe District Committee on Ordained Ministry 
and the Board of Ordained Ministry shall not approve or recommend any person for 
candidacy, licensing, commissioning, or ordination who does not meet the qualifications of 
¶304.1-3, based on the full examination and thorough inquiry into the person’s fitness by the 
committee and board (see Judicial Council Decisions 1343 and 1344). The bishop presiding in 
the clergy session shall rule any such unqualified candidate out of order and not eligible to be 
acted upon.  
 
¶341.6. Ceremonies that celebrate homosexual unions shall not be conducted by our ministers 
and shall not be conducted in our churches in countries where civil-laws does not permit a 
pastor to perform same-sex marriage services.  
 
¶415.6 To consecrate bishops; do ordain elders and deacons; to commission deaconesses, 
home missioners, and missionaries; and to see that the names of the persons commissioned 
and consecrated are entered on the journals of the conference and that proper credentials are 
furnished to these persons. In countries where the ecumenical context does not accept 
ordained homosexual persons, B bishops are prohibited from consecrating bishops who are 
self-avowed homosexuals, even if they have been duly elected by the jurisdictional or central 
conference. In countries where the ecumenical context does not accept ordained homosexual 
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persons, B bishops are prohibited from commissioning those on the deacon or elder track if 
the Board of Ministry has determined the individual is a self-avowed homosexual or has 
failed to certify it carried out the disciplinarily mandated examination, even if the individual 
has been recommended by the Board of Ordained Ministry and approved by the clergy 
session of the annual conference. Bishops are prohibited from ordaining deacons or elders if 
the Board of Ministry has determined the individual is a self-avowed homosexual or has 
failed to certify it carried out the disciplinarily mandated examination, even if the individual 
has been recommended by the Board of Ordained Ministry and approved by the clergy 
session of the annual conference. 
 
(¶635.2h. To examine all applicants as to their fitness for the ordained ministry and make full 
inquiry as to the fitness of the candidate for: (1) annual election as local pastor; (2) election to 
associate membership; (3) election to provisional membership; and (4) election to full 
conference membership. In countries where same-sex marriage is not supported by civil-law 
and ordained ministers is not ecumenical accepted, Tthe Board of Ministry shall conduct an 
examination to ascertain whether an individual is a practicing homosexual, including 
information on social media, as defined by the Book of Discipline. The board shall certify that 
such an examination has occurred and its results. If it is determined as a matter of fact that an 
individual is a practicing homosexual, the board shall not recommend the individual to the 
clergy session of the annual conference for commissioning or ordination.) Expectation: JC 
April 2019 will rule Unconstitutional.     
 
¶2702.1(b). practice declared by The United Methodist Church to be incompatible with 
Christian teaching, in countries where same-sex marriage is not supported by civil-law and 
ordained ministers is not ecumenical accepted, including but not limited to: being a self-
avowed practicing homosexual; or conducting ceremonies which celebrate homosexual 
unions; or performing same-sex wedding ceremonies;  
 
¶2711.3. Penalties – If the Trial Results in Conviction. Further testimony may be heard and 
arguments by counsel presented regarding what the penalty should be. The trial court shall 
determine the penalty, which shall require a vote of at least seven members. The trial court 
shall have the power to remove the respondent from professing membership, terminate the 
conference membership and/or revoke the credentials of conference membership and/or 
ordination or consecration of the respondent, suspend the respondent from exercise of the 
functions of office, or to fix a lesser penalty. Except, where the conviction is for conducting 
ceremonies which celebrate homosexual unions, or performing same-sex wedding ceremonies 
under ¶2702.1(b) or (d), the trial court does not have the power to and may not fix a penalty 
less than the following in countries, where same-sex marriage is not supported by civil-law: 

a) First (1st) offense – One (1) year’s suspension without pay. 
b) Second (2nd) offense – Not less than termination of conference membership and 

revocation of credentials of licensing, ordination, or consecration. 
The penalty fixed by the trial court shall take effect immediately unless otherwise indicated 
by the trial court.  
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Rationale: 
 
The 2019 General Conference approved the petition 90015 to extend the ¶543.17 so that 
“legislation passed at the 2019 called session of General Conference shall not take effect in 
central conferences until twelve months after the close of the 2020 General Conference in 
order to afford the necessary time to organize a central conference and ‘make such rules and 
regulations … for the work … including to make such changes and adaptations of the General 
Discipline as the conditions in the respective areas may require’.” 
 
For all European central conferences of the UMC the question is, what changes and 
adaptations of the Discipline is required in the cultural, political and ecumenical context of 
the specific area?  
 
In the European context the UMC conferences have to relate the changes and adaptations not 
only to 2019 General Conference new legislation and to the coming 2020 General 
Conference, but also to the civil-law of the European Convention of Human Rights, 1950, the 
concordat of the European Union, and the civil-law of several European countries. The EB 
Confession Article XVI on Civil Government states that we recognize the civil government’s 
position of human rights. According to ¶543.18 “a central conference is authorized to 
interpret Article XXIII of the MC Articles of Religion so as to recognize the governments of 
the country or countries within its territory.” This right to the central conferences gives 
unlimited interpretation to Article Rel. XXIII of the ¶104, which is part of the most strongly 
restricted part of the Discipline, and this right is legal because it is in harmony with “the 
conditions the respective areas may require,” stated in the Constitution ¶31.5.  
 
The Uniting Conference 1939 added to the Articles of Religion the paragraph in the 
Discipline Of the Duty of Christians to the Civil Authority, and this paragraph included in the 
¶104 says that “it is the duty of all Christians … to observe and obey the laws and commands 
of the authority of the country of which they are citizens or subjects or in which they reside, 
and to use all laudable means to encourage and enjoin obedience to the powers that be.”    
 
An important factor of our UMC context in Europe is our ecumenical context where the three 
UMC central conferences in Europe are full members of the Community of Protestant 
Churches in Europe and committed to its concordat and approved documents on Christian 
teaching. The right to the central conferences “to negotiate with other Protestant bodies” on 
doctrinal and ethical statement in the process of “church union” is given in ¶543.20;21 and ¶6. 
The three UMC European central conferences are in an established ecumenical Protestant 
communion and have committed itself to follow the joint development on Christian teaching 
in this communion. The 2018 General Assembly of the Protestant Churches in Europe 
decided to continue the further process of developing theology on sexual ethics, sexuality and 
gender in the European Protestant context, and this work will converge the Protestant 
churches in the same direction on the definition of gender and marriage, and ethics on 
sexuality, family and family constellations.       
 
In relation to our primary European context of civil-law, the UMC position on human 
sexuality, first of all the position on homosexuality, is very problematic. The condemnation of 
people on the criteria of sexual orientation is a violation of European understanding of human 
rights. It is obligatory to all public administration not to have any records of people’s sexual 
orientation or family status, it is even illegal to ask people of privacy conditions in any public 
administration or private employment. Nowhere in the European Union is it allowed to make 
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any decisions or give any privileges to people on behalf of sexual or religious orientation, or 
ethical values. 
 
The 2019 General Conference made the decision to link sexual orientation, what is invisible 
and private, directly to household, post address and daily living, what is visible and public. 
The new 2019 Discipline ¶304.3 says that “domestic partnership or civil union” gives the 
indication on the sexual orientation and behavior of the persons. Does it mean that sexual 
orientation and behavior and marriage are defined by who we share bedrooms, showers and 
wardrobes with, who we have fellowship with, dressed and undressed, day and night? In 
Western European culture and public life many gender-separated functions are cancelled. In 
the schools, boys and girls are in the same class in sport and swimming, and they use the same 
changing room and showers. In the Army and the Navy male and female soldiers are in the 
same bedrooms, showers and toilets, no separated living conditions. Young people at college 
or university education very often shares rooms, apartments and all daily life practices with 
other young adult people with no restrictions between the same gender or the opposite. More 
and more married couples have more than one home, and it is not unusual that each of the 
persons in a married couple have different addresses in different cities and even different 
countries. The modern single-life-style means that a number of people have their own home 
and their own family name and their own economy before, under and after marriage. The tax-
system of many European states and the insurance companies looks upon people registered on 
the same address and in the same household as living in “domestic partnership or civil union” 
regardless of civil status as married, single or polygamist, or any sexual orientation. If the 
definition in the new 2019 Discipline ¶304.3 that “domestic partnership or civil union” is used 
to define the sexual orientation and practice of the Western Europe population, then a very 
large part of people inside and outside the church will live a sinful life, and even a group will 
live “incompatible with Christian teaching,” which in European theology is the same as not 
being a Christian person at all. The new 2019 Discipline ¶304.3 will not have any chance to 
be accepted in Western Europe because it is in conflict with how life has developed in a 
modern and not gender-separated society and where the common accepted family structures 
are multiply. The new 2019 Discipline ¶2711.3, claiming that ministers shall be suspended 
without salary for a year because of performing a marriage full legal in the civil-law of the 
country will not have any chance to be accepted in Western Europe because it is in conflict 
with our labor-laws and legal rights of employees.                       
 
The 2019 General Conference decisions have sharpened the UMC position on human 
sexuality in a more discriminating direction, according to European common understanding of 
human rights and democratic values. The general condemnation of homosexual behavior, the 
limitation of homosexual person’s dignity to specific ministry, the restriction of homosexual 
person’s access to be served by the church in the act of marriage and blessings, the restricted 
use of church buildings for acts of marriage and acts of blessings, and the actions prescript to 
be exercised toward persons who perform marriages or ordinations will in the European 
context uniquely be understood as institutional discrimination and abuse of people because of 
sexual orientation. It is not only in disharmony with the European Concordat of Human 
Rights, 1950, and the development of civil-law in the respective individual countries in 
Europe, but also in conflict with the public opinion in most countries of the European Union. 
It is not acceptable that the UMC with the new legislation turns the Church institution itself 
into being an institution of discrimination and abuse. The results of the UMC sharpened 
position of human sexuality is in Europe understood as the institution itself violates the 
General Rules’ claiming of By doing no Harm towards anyone, ¶104, chapter 2: General 
Rules, and the public opinion will be negative towards the UMC. Another and highly 
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respected church-law is to protect individual ministers by giving the fully right not to perform 
any actions, marriage, blessings or ordination, if it is in conflict with the ethical standards or 
religious conscience of that individual minister. This right is even protected in many 
European countries’ civil-laws. The 2019 General Conference decisions seems to draw the 
church and its obligational functions into institutional discrimination and in further 
disharmony with the UMC Constitution, the paragraph on Inclusiveness of the Church ¶4 “no 
conference or other organizational unit of the church shall be structured so as to exclude any 
members or any constituent body of the Church.”  
 
¶101 says that the General Book of Discipline is “not subject to change or adaption except by 
action of the General Conference.” Such action of the General Conference we find in ¶543.14, 
where it is said that “a central conference shall have the power to conform the detailed rules, 
rites, and ceremonies for the solemnization of marriage to the statute laws of the country or 
countries within its jurisdiction.” Further in ¶543.19 the General Conference has given the 
“Central Conference the power to authorize the congregations in a certain state or country to 
form special organizations in order to receive the acknowledgement of the state or country 
according to the laws of that state or country.” These subjects in the ¶543.7; 8; 10; 12; 13; 14; 
16; and 19 are some of what is the “except by action of General Conference” said in the ¶101.  
 
In relation to our secondary European context of ecumenical agreements, the position that 
“the UMC does not condone the practice of homosexuality and considers this practice 
incompatible with Christian teaching,” is very problematic. In European tradition of theology 
and particular in Protestant ecumenical theology, Christian teaching, Lehren Fragen, 
Christliche Glaubenslehren, kristen troslære, is always a question of Christian doctrines, 
Christian theological standards. Christian teaching is about our Creeds, our dogmatic basics, 
our confessions of faith, our Bekenntnisschriften, articles of religion, bekendelsesskrifter. For 
the UMC our Christian teaching is bound to the Constitution ¶3 and restricted in ¶17, ¶18, ¶21 
and ¶59.1, and contains what is in the Articles of Religions, the ecumenical Creeds, the 
General Rules and Wesley’s Standard Sermons. We know, that in American theology the 
understanding of Christian teaching can be broader understood and contains subjects from the 
Christian history and practice. In European and ecumenical theology, Christian teaching is a 
question of Status Confessionis. Groups of different Christians have stated that the practice of 
homosexuality is sin, or immoral, or in conflict with some Biblical texts. But in the 
Community of Protestant Churches in Europe none of the 94 Lutheran, Reformed, United and 
Methodist churches, which are members of the European Methodist Council, in 30 countries 
representing about 50 million Protestants, have no bylaws or theological standards stating that 
homosexuality is a Status Confessionis issue. In Europe the position of UMC is understood so 
that the UMC has lifted up the issue of homosexuality to the level of Status Confessionis and 
de facto added this theology to our doctrinal standards of faith. By adding new doctrinal 
positions to the common ecumenical position in the historical Creeds, the UMC position is a 
violation of our constitutional obligation ¶6 “to strive toward unity of all level of church life” 
and in relation to “other denominational traditions,” and it is a move away from the 
theological direction in the Community of Protestant Churches in Europe, further it is a 
violation of the restriction in ¶17 that “the General Conference shall not … establish any new 
standards or rules of doctrine.” In Europe our UMC position on issues as changed family 
structures and cultural pluralism is in line with the theological statements in the Community of 
Protestant Churches in Europe document on Christian teaching in: Die Kirche Jesu Christi. 
Kapitel 2: Die Gemeinschaft der Heiligen in der Gesellschaft der Gegenwart, 1994. The UMC 
in Europe is together with other Methodist members churches of the European Methodist 
Council integrated into the Community of Protestant Churches in Europe’s theological work 
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in this area: The Protestant understanding of sexuality, marriage and the family. This work in 
progress has the goal to develop a joint theological statement of the European Protestant 
churches on issues: Contemporary ethics of marriage and the family; Church weddings and/or 
blessing for same-sex couples; and on sexual ethics in general, including intersexuality, 
transsexuality and queer; and how is Community of Protestant Churches in Europe to deal 
with existing dissent on these issues? When the three European central conferences in 2021 
are organized “twelve months after the close of the 2020 General Conference … and 
organized in central conference sessions to make such changes and adaptations of the General 
Discipline,” our work and position in the context of Community of Protestant Churches in 
Europe is part of “the required conditions in the respective area” of Europe.  
 
 
If the 2021 Central Conference approves the proposed 
adaptations, the following petition shall not be acted on: 
 
Petition to new legislation:  
 

¶543.14.2. The Northern Europe and Eurasia Central Conference gives the right to the 
Denmark annual conference to make rites of marriage and ordination and all 
preparation to these ceremonies regardless of: a) The language on “homosexuality 
incompatible with Christian teaching” in ¶¶ 161.G; 304.3; 304.5. b) The language on 
“same-sex marriage, domestic partnership or civil union, or is a person who publicly 
states she or he is a practicing homosexual” in ¶¶ 304.3. c) The language defining 
gender, sexual orientation and marriage in ¶¶ 161.C, and d) The language including 
sexual orientation as criterion for ordination, consecration, use of buildings and 
general restrictions of minister’s functions in the church in ¶¶ 341.6; 408.3c; 410.5; 
415.6; 422.5;6. 613.19; 635.1a;2h; 806.9; 2702.1; 2711.3.    

 
 
Rationale: 
 
In Denmark and in several European countries the UMC local pastor is authorized by 
ordination and the church to perform baptism and marriages. But the same pastor is also 
authorized by the state to perform name giving and personal registration in the act of baptism, 
and to act as the official minister of the state in the legal action of marriage. The pastor is 
minister of the Church and minister of the State in the same actions, and records of the actions 
have to be registered in the Church administration, and in the civil administration of the State. 
The pastor needs to follow the law of the Church, and the civil-law of the State, if the church 
shall keep its legality and stay in good standing with the specific nation. Here is an area of 
possibly conflict when the European countries have different definitions of gender and 
marriage and therefore different laws to regulate public registration of persons and family 
status. Some European countries have civil-law defining male, female and the third sex: 
intersex. (Intersex gender: Defined according to United Nation’s records that 1,7% of the 
world population are born intersexual gender.) And more European countries are preparing 
for similar legislation. 
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The Denmark UMC has an ecumenical agreement with the Lutheran Church, which is the state 
church, the established church of Denmark. In this agreement we have accepted the ministry of 
pastors in both churches. It means, that we have accepted preaching, administering of the 
sacraments and other ceremonies of an invited Lutheran pastor in our Methodist churches. 
However, the Lutheran Church of Denmark have a full inclusive praxis to LGBTQ+ in all 
functions. The agreement Én tro, én dåb, én nåde of 2018 gives homosexual Lutheran pastors 
the right to do pastoral ministry in Methodist churches of the country. The restrictions of the 
2019 General Conference makes it very difficult for the Denmark UMC to stay faithful with 
the ecumenical agreement we have with the Lutheran church.       
 
The constitutional right in ¶31.5 given to central conferences to “make such rules and 
regulations … for the work … including to make such changes and adaptations of the General 
Discipline as the conditions in the respective areas may require,” opens the question, what is 
the criterion for “changes” and “adaptations” in addition to “the conditions in the respective 
areas?” Is it a violation of the possibility to make “changes” and “adaptations” if new text is 
added to the restricted part of the General Discipline defined in ¶101? Is it accepted, if text in 
the restricted part of the General Discipline ¶101 will be deleted? Because “the conditions in 
the European area requires such changes and adaptations” to promote the mission of the 
UMC, the constitution ¶31.5 takes priority over the advisory limitations given in ¶101.       
 
The consequences of the proposed new legislation would be that the Denmark annual 
conference, part of the European Union, must find its own way, under the supervision of the 
residential Bishop, and according to European understanding of what is “the highest ideals of 
the Christian life,” ¶304.2, and “the highest standards of holy living in the world,” ¶304.3. In 
the future of the Denmark UMC, the power of restrictions, regulations and policy making will 
be in the Denmark annual conference and not in the church-law of European UMC. A 
movement in the direction of reducing the power of church-law and its ongoing judicial 
interpretation in favor of extending the power of conferences in work is strongly supported by 
Wesley’s theology on Christian conferencing and Experimental Christianity, and by Wesley’s 
theology on Experience and Practical Divinity.    
     
  
 
Respectfully proposed 
 

Signed by the secretary of the Denmark annual conference   
 
 
 
 
 
 
 
 




