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Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi kan bringe indberetningen for Metodistkirkens 
Sociale Arbejdes landsdækkende virke. I daglig tale kendes vi som MSA eller Centralmissionen 
hvilket er blevet brugt siden stiftelsen i 1910. 
 
Metodistkirkens Sociale Arbejdes formålsparagraf er at udøve socialt, filantropisk samt missionalt 
arbejde ud fra det kristne kærlighedsbud. Vores ønske gennem året 2018 har forsat været at afholde 
gode, hjertevarme og engagerende sociale aktiviteter, men også at være med til at udvikle et 
landsdækkende socialt arbejde som både kan opmuntre, inspirere, støtte og skabe nye 
dannelsesmiljøer ved at skabe kendskab til og fokus på socialt arbejde og engagement. 
 
MSA har gennem året forvaltet ønsket om at udøve kærligt socialt nærvær ved at været involveret 
særligt i København så vel som på landsplan. Vi har dermed haft vores kontaktflade i fire ud af fem 
af landets regioner. København har som storby altid haft et særligt behov for en social indsats, men 
rundt i landet, også i de mindre byer tegner der sig et øget behov for hjælp og støtte til socialt 
udsatte og svært socialt stillede mennesker. Konkret har MSA eksempelvis samarbejdet med flere 
lokale menigheder om at uddele julehjælp i Nordjylland i Strandby, i Syddanmark i Vejle, i region 
Sjælland i Solrød samt i København i Hovedstadsregionen. Der er ligeledes gjort en indsats for på 
landsplan at udbrede kendskab til familielejren for eneforsørgere og deres børn samt andre 
landsdækkende tiltag. 

Af historiske årsager har København for MSA en stor andel af det daglige sociale arbejde. Dette 
indebærer daglig drift af Café Den Varme Stue og lørdagscafeen, bedre kendt som ”Sportslørdag”, 
samt bespisningerne tirsdag og torsdag i hele vinterhalvåret.  

Vi har i alt gennem året, udover kærlig omsorg, serveret flere end 8000 måltider mad. Andre 
væsentlige aktiviteter, som også̊ fylder MSA’s dagligdag, er vore to bofællesskaber for tidligere 
hjemløse samt ungdomskollegie med optagelse af studerende unge fra hele landet. Ud over dette 
tilbyder vi rådgivning, vejledning, samtale og støtte, bad og tøjuddeling samt økonomisk hjælp til 
medicin, mobilbatterier, rejseudgifter, sko, indbogenstande samt gavekort til madindkøb og meget 
andet. Vi har også̊ vores egen lille bankvirksomhed for hjemløse med små̊ ind- og udlån. Af andre 
faste årlige arrangementer afholder vi Familielejren på Solborgen for eneforsørgere og deres børn. 
En af årets store begivenheder, som skaber stor glæde for frivillige såvel som for modtagere, er den 
landsdækkende juleuddeling med julegaver til børn og fødevarepakker til en værdi af 750 kr. som 
uddeles til ca. 210 familier og enkeltpersoner. Året afsluttes dog som altid med afholdelse af 
juleaften og nytårsfest i Jerusalemskirkens krypt med ca. 200 deltagere. Udover de direkte 
aktiviteter som sker i MSA´s eget regi, støtter vi også akut trængende familier og enkeltpersoner 
rundt om i landet gennem Metodistkirkens menigheder. Endelig huser vi i Cafeen ca. 200 
mødeaftner for Gamblers Anonymous, Debitors Anonymous og Addictive Eaters Anonymous. 
 



Udover et væld af liv og en bred vifte af sociale aktiviteter og tilbud der gennem året samler mange 
socialt udsatte borge og godt 100 frivillige medarbejdere rundt i om hele landet, udføres der også 
et stort dagligt arbejde svarende til 4,5 årsværk af de godt 10 fuld- og deltids ansatte med at 
opretholde driften. MSA har ejendomme i Frederikshavn, Holbæk, Nordvestsjælland, Hellerup og 
København K. I alt spænder disse 53 lejemål fra hele ejendomslejemål på ca. 1000 m² og helt ned til 
enkelte kollegieværelser på 9 m². I året 2018 har vi på ejendomsdriften haft flere forsikrings-
hændelser som i den grad har trukket store arbejdsmæssige veksler. Først på året blev vore tre nye 
sommerhuse tømt ved indbrud og væsentligt skadet. Dernæst blev MSA kontoret udsat for indbrud, 
hvor pengeskabet blev opbrudt og der skete tyveri af nøgler, it mm. Siden har der gennem året 
været flere større og mindre rørbrudsskader. Selvfølgelig er vi godt forsikret økonomisk, men 
sådanne hændelser griber ind i hverdagen med ufatteligt mange uforudsete ekstra arbejdstimer. 
Feriekolonien Solborgen nåede også lige inden nytår at blive tilsluttet offentlig kloak. Projektet til 
572.000 kr. har været mange år undervejs fra kommunens side og har medført, at alt af Solbogens 
vandtilførsel og afledning under jord er udskiftet. Solborgens terræn venter nu i 2019 på en meget 
stor og tiltrængt opdatering, hvorved Solborgen i større grad bliver ældre og handicap venlig. 
 
Økonomien i MSA er sund og ser fornuftig ud. I året 2018 brugte MSA 2.556.000 kr. til sociale 
aktiviteter, hvilket var en stigning på 240.000 kr. i forhold til 2017. Midlerne er kommet gennem 
405.000 kr. i offentlige tilskud samt 173.000 kr. i frivillige gaver og indsamlinger. I 2018 faldt 
indtægterne i de offentlige tilskud med hele 265.000 kr. Dette har betydet, at de resterende 
1.978.000 kr. er finansieret hovedsageligt gennem overskud på MSA’s udlejningsejendomme og ved 
salg i Cafeen. Samlet set har der for 2018 været en stigning på 500.000 kr. i egenfinansiering af de 
sociale aktiviteter. MSA kommer dog godt ud af regnskabsåret med et resultat på 154.492 kr. efter 
hensættelser til vedligehold på i alt 550.000 kr. Ved regnskabsårets udgang har vi hensat 5.693.476 
kr. til vedligehold af vore ejendomme. MSA ønsker på denne måde at sikre de sociale aktiviteters 
økonomigrundlag ud i fremtiden, da disse primært er finansieret ved overskud på ejendomsdriften. 
 
Bestyrelsesarbejdet gennem året i MSA har været meget frugtbart og der er gjort meget for at følge 
med de mange udfordringer. En af de store udfordringer har været store ændringer i 
Socialstyrelsens ansøgningsgrundlag for støttemidler kombineret med persondatalovens skærpede 
krav. 
 
Når vi ser tilbage på 2018, kan det dog kun gøres med stor taknemmelighed. Blandt mange af de 
mennesker som daglig er en del af MSA´s arbejde udtrykkes der stor taknemmelig over for vort 
arbejde og for det store kærlige engagement og omsorg, som mennesker oplever, at de mødes af. 
Denne tak skal bringes videre til alle vore menigheder, bidragsydere og frivillige ud over hele landet. 
Tak for jeres store indsats. Uden jeres store bidrag og tusindvis af frivillige arbejdstimer havde vi i 
fællesskab ikke kunne møde så mange mennesker og blive et sted, hvor de kunne føle sig hjemme. 
For mange blev det et opmuntrende løft i hverdagen og i de perioder, hvor livet blev for hårdt.  
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