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Konferencens bestillingsmænd
Biskop:
Kontor:

Christian Alsted
Rigensgade 21A, st., 1316 København K.
Tlf. 51 33 14 77. E-mail: biskop@metodistkirken.dk
www.umc-ne.org (biskopområdet)
www.umc-northerneurope.org (centralkonferencen)
Privat:
Bachersmindevej 5D, 2791 Dragør. Tlf. 27 20 46 96.
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk
Assistent: Kirsten Hastrup
Ringerbakken 28, 2830 Virum. Tlf. 51 33 14 77. E-mail: office@umc-ne.org
Distriktsforstandere:
Distrikt 1: Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Distrikt 2: Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk
Landsledelsesformand:
Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.
Tlf. 97 41 38 84. Mobil 40 46 92 66. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Konferencelægleder:
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29.
Mobil 23 47 71 09. E-mail: laegleder@metodistkirken.dk
Hovedkasserer:
Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf. 98 42 03 24.
Mobil 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Konto: 3201 0005439086 (Metodistkirkens Hovedkasse)
Mobile pay: 50 24 03 49.
Statistisk sekretær:
Lars Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf. 23 20 03 47.
E-mail: statistik@metodistkirken.dk
Årskonference sekretær:
Christina Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf. 29 82 12 62.
E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
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Bestyrelser og udvalg
* efter nr. = valg sker på Årskonferencen
( ) efter bestyrelsens/udvalgets navn = bestyrelsens/udvalgets valgperiode
( ) efter personnavne = antal år af valgperioden

1. Metodistkirkens Landsledelse (3)
Formand: Hanne Urup Engbjerg (1), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.
Tlf. 97 41 38 84. Mobil 40 46 92 66. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Næstformand: Jan Thaarup (1), Søndervej 4A, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 12 80.
Mobil 96 32 81 40. E-mail: jat@desmi.com
Øvrige valgte:
Karen Ærenlund Brogaard (2) (referent), Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf. 60 60 54 77.
E-mail: karenbrogaard@gmail.com
Mogens Flinck Hansen (2), Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf. 86 16 69 16.
Mobil 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.dk
Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 54 25.
Mobil 31 24 81 54. E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Christina Kjær Preisler (1), Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf. 29 82 12 62.
E-mail : christina.preisler@metodistkirken.dk
Ex officio:
Biskop Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Tlf. 27 20 46 96.
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk
Hovedkasserer: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf. 98 42 03 24.
Mobil 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Evangelisationssekretær: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf. 56 14 71 74.
Mobil 28 68 71 74. E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk
Konferencelægleder: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29.
Mobil 23 47 71 09. E-mail: bepedersen@outlook.dk
Suppleanter: (1): Dean Højegaard Andersen, Lars Bræstrup.
Intern revision (1):
Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf. 39 56 57 21.
E-mail: jkah@tdc.dk
Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf. 36 75 75 55.
Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 51ff.
Med ændringer nævnt i ”Metodistkirkens Årbog” 2013 side 43.
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016.

6

2. Metodistkirkens Missionsråd (4)
Missionssekretær: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98.
Mobil 50 54 82 93. E-mail: mission@metodistkirken.dk
Valgt af årskonferencen:
Jette Flinck (3), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf. 21 70 96 64.
E-mail: flinck.jette@gmail.com
Emilie Holm (3), Ryesgade 58, 2; 19, 2100 Østerbro. Tlf. 25 62 26 16.
E-mail: emilieholm@me.com
Jeanette Holm (2), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf. 86 25 82 86.
Mobil 23 31 64 60. E-mail: jeanette.info@gmail.com
Peter Sørensen (1), Toldbodgade 30, 5. Sal lejl. 2, 9000 Aalborg. Tlf. 25 79 56 00.
E-mail: peterskjoedtsoerensen@gmail.com
Rikke S. Christensen (1), Ranukelvej 10, 9970 Strandby. Tlf. 20 83 49 24
Beatrice Wittlinger (1), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 35 10 90 65.
Mobil 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com
Suppleant (1): Kathrine Tvilling.
Kasserer: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 35 10 90 65.
Mobil 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com
Giro: 1 19 02 61.
Vedtægter for Metodistkirkens Missionsråd findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 62ff.
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 633.

3. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
MBUF-styrelsen (1):
Formand: Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf. 21 38 00 70.
E-mail: mbuf@metodistkirken.dk
Næstformand: Louise Gaardbo Hjort, Møllevænget 14, 9362 Gandrup. Tlf. 31 41 80 03.
E-mail: gaardbohjort@gmail.com
MB-landsleder: Anne Klitgaard Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle.
Tlf. 24 25 45 24. E-mail: mb@metodistkirken.dk
MB-vicelandsleder: Line Fredholm Bertelsen, Husmandsgyden 2, 5672 Broby.
Tlf. 42 15 32 22. E-mail: linefredholm@hotmail.com
MS-landschef: Emil Morsbøl Marqversen, Korsløkkevej 53 3. th, 5220 Odense SØ.
Tlf. 23 11 61 38. E-mail: ms@metodistkirken.dk
MS-vicelandschef: Jonas Hjørne, Nymarksvej 8, 9970Strandby.
Tlf. 23 84 35 74. E-mail: jonashjorne@hotmail.com
MU-landsleder: Andreas Morsbøl, Livøgade 11, 4. tv, 1, 2100 København Ø.
Tlf. 24 44 02 08. E-mail: mu@metodistkirken.dk
MU-vicelandsleder: Daniel Steinvig, Valkyriegade 25, 1.tv, 2200 København N.
Tlf. 31 69 88 93,. E-mail: danielsteinvig@hotmail.com
MM-leder: Brit Bjerno, Tagensvej 195, st. th., 2400 København NV.
Tlf. 26 28 47 27. E-mail: gospel@metodistkirken.dk
MM-viceleder: Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1. 9900 Frederikshavn. Tlf. 22 77 31 73.
E-mail: bjoern@masterbear.dk
Kasserer: Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf. 28 76 42 92.
E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk Giro 7 01 47 40.
Intern revision (1):
Charlotte Orup Morsbøl, Lyngtoften 23, 9260 Gistrup. Tlf 51 24 96 28.
E-mail: charlotteorup@gmail.com
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Johannes Thaarup, Emilievej 1B, 3. tv., 9900 Frederikshavn. Tlf 31 41 11 82.
E-mail: johannes@thaarup.biz
DUF-repræsentant (1):
Vakant.
Spejderråd (1):
Rasmus Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf. 41 74 38 38. E-mail: rasmus@aaen.net
Anna Rani Digebjerg, Fengersvej 43, st. mf., 5230 Odense M. Tlf 41 60 33 57.
E-mail: anna-rani-digebjerg@hotmail.com
Anna Hastrup, Livøgade 11, 4. tv., 2100 København Ø. Tlf. 26 25 71 39.
E-mail: thaarup4@gmail.com
Sofie Wrona Holgersen, Delfingade 43, 1325 København K. Tlf 40 27 21 37.
E-mail: fieholgersen@live.dk
Katrine Olsen, Bygmarken 9, 9970 Strandby. Tlf. 60 19 03 14.
E-mail: olsen-katrine@jubi.dk

Ex officio
Emil Morsbøl Marqversen, Nyborgvej 311, 1. Th, 5220 Odense SØ. Tlf. 23 11 61 38
E-mail: emilmarqversen@hotmail.com
Jonas Robenhagen Hjørne, Fladstrandsparken 107, 9900 Frederikshavn. Tlf 23 84 35 74.
E-mail: jonashjorne@hotmail.com
Forslagskomite (1):
Karen Ærenlund Brogaard, Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf. 60 60 54 77.
E-mail: karenbrogaard@gmail.com
Jeppe Hjørne, Tonemestervej 1, 2400 københavn NV. Tlf 41 13 27 29.
E-mail: jeppeh98@gmail.com
Charlotte Strand, Hældagervej 71 st. th., 7120 Vejle Ø. Tlf 28 29 95 47.
E-mail: strandx2@hotmail.com
Line Thomsen, Nærumgårdsvej 100, 2850 Nærum. Tlf. 29701779.
E-mail: line2msen@gmail.com
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 119ff.
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 649.

4. Kommunikationsmedarbejder
Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf. 24 25 45 24.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk

5.Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek (4)
Formand: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Finn Bræstrup Karlsen (4), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 53 00.
E-mail: fjkarlsen@gmail.com
Helene Busted Mølgaard (3), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K.
Tlf. 23 67 38 10. E-mail: cm_hb@hotmail.com
Christian Juhl Mølgaard (1), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K.
Tlf. 23 67 38 10. E-mail: cm_hb@hotmail.com
Gunhild Mechta (1), Musvågevej 4, 1. tv., 2400 København V, Tlf. 60 64 47 71.
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Præsten ved Jerusalemskirken: Ole Birch (ex off.), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.
Tlf. 33 12 96 06. Mobil 53 55 45 96. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Suppleant (4): Birthe Tang (3).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88.
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 641.

6. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg
Danske Kirkers Råd (3):
Jørgen Thaarup (2), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Christian Alsted (3), Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96.
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
(med biskopassistent Kirsten Hastrup som suppleant)
Økumenisk Forum:
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96.
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
(med biskopassistent Kirsten Hastrup som suppleant)
Danmarks Økumeniske Kvindekomité (4):
Anni Pedersen (1), Fregatvej 335, 9900 Frederikshavn. Tlf. 51 76 23 15.
E-mail: annigretepedersen@gmail.com
Evangelisk Alliance (1):
Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. Mobil 50 54 82 93.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Dansk Missionsråd (1):
Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. Mobil 50 54 82 93.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):
Niels Urup Nielsen (4), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.
Tlf. 97 41 38 84. Mobil 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com
Suppleant: Vakant (4).

7.Betaniaforeningen i Danmark (3)
Formand: Ove Sørensen (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 54 25.
Mobil 31 24 81 54. E-mail: betania@metodistkirken.dk
Anders Kyst (3), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf. 45 93 70 43.
E-mail: anderskyst@gmail.com
Mathias Aaen Thuesen (2), Jerichausgade 20, st., 8000 Aarhus C. Tlf. 31 31 62 42.
E-mail: mathias@aaen.info
Kathrine Holm (2), Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf. 28 57 59 18.
E-mail: kathrineholm@me.com
Jeanette Holm (1), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.
Mobil 23 31 64 60. E-mail: jeanette.info@gmail.com
Peter Fredsby (1) Baneledet 13, 2830 Virum,
Tlf. 45 85 44 85. Mobil: 30 75 89 71 E-mail: peterfredsby@gmail.com
Forretningsfører: Peter Lautrup, Roald Amundsensvej 25, 8200 Aarhus N, Tlf. 86 16 05 86.
Mobiltlf 20 13 01 11. E-mail: pl@laros.dk
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Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side 81.

Øgadehuset i Aarhus
Hjarnøgade 5, 8000 Aarhus C.
Bestyrelse:
Formand: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.
Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. Mobiltlf 31 24 81 54.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Mathias Aaen Thuesen, Jerichausgade 20, st., 8000 Aarhus C. Tlf 31 31 62 42.
E-mail: mathias@aaen.info

Betaniahjemmet på Frederiksberg
Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 38 86 78 04. Fax 38 86 78 42.
www.betaniahjemmet.dk
Forstander: Bennedikte Korsager, Tlf. 40 87 08 08. E-mail:bko@betaniahjemmet.dk
Bestyrelse:
Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.
E-mail: anderskyst@gmail.com
Peter Fredsby, Baneledet 13, 2830 Virum,
Tlf. 45854485. Mobil: 30758971E-mail: peterfredsby@gmail.com
Kathrine Holm, Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf 28 57 59 18.
E-mail: kathrineholm@me.com
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 121f.

8. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1)
Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.
E-mail: anderskyst@gmail.com
Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg og godkendt af årskonferencen:
Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf. 45 93 70 43.
E-mail: anderskyst@gmail.com
Indstillet af Betaniaforeningen i Danmark og godkendt af årskonferencen:
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 54 25. Mobil 31 24 81 54.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen:
Peter Fredsby Baneledet 13, 2830 Virum,
Tlf. 45 85 44 85. Mobil: 30 75 89 71 E-mail: peterfredsby@gmail.com
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 103.

9.Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen (3)
Rigensgade 21 A, 1316 København K. Tlf 33 93 25 96.
E-mail: msa@centralmissionen.dk Giro 8 00 26 06.
www.centralmissionen.dk
Ledelse: Klaus Hønnicke,
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Bestyrelse:
Formand: Steffen Tvilling (1), Solbærhaven 17, 2880 Solrød, tlf 56 14 71 74.
Mobil 40 52 57 94 E-mail: steffen@tvilling.dk
Liva Christensen (3), Sallingvej 48, 1. tv., 2730 Vanløse. Tlf 27 79 31 14.
E-mail: liva.sustere@gmail.com
Frank Kronborg Christensen (2) Ledøje Bygade 21, 2765 Smørum. Tlf 35 13 63 63.
Mobiltlf 20 18 34 63. E-mail: fkc@gentofte.dk
Peter Michael Nielsen (2), Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S.
Tlf 28 10 16 17. E-mail: pmn@fuga.nu
Christoffer Kyst (1), Willemosesgade 45, 2. sal.2100 København Ø.
Tlf. 31 36 31 76. E-mail: christofferkyst@gmail.com
Valgt af menigheden i København og godkendt af årskonferencen:
Preben Christiansen, Linde Allé 52, 2. th. 2720 Vanløse. Tlf 36 77 44 25.
Mobiltlf 40 46 48 29. E-mail: tang.christiansen@hotmail.com
Valgt af menigheden i Solrød og godkendt af årskonferencen:
Jon Frydensbjerg, Solhegnet 6, 2670 Greve. Tlf 52 30 36 96.
E-mail: jon.frydensbjerg@gmail.com
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side 91.

Institutioner:
Ungdomskollegiet, Rigensgade 21, 1316 København K. (Værelsesudlejning til studerende)
Café Den Varme Stue, Rigensgade 21, 1316 København K.
Bofællesskabet I og II, Rigensgade 21, 1316 København K.
Genbrugsbutikken, Adelgade 55, 1304 København K.
Feriecentret Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig.
Udlejet til andre institutioner:
Fjordbakken, Kalundborgvej 48, 4300 Holbæk.
Gersonshøj, Gersonsvej 1-3, 2900 Hellerup
Rigensgade 21, 1. sal, 1316 København K.
Rigensgade 21A, 1.-3. sal, 1316 København K.
Sofievej 26, 2900 Hellerup.

10. Idrætsefterskolen Lægården (4)
Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 10 84. Fax 97 40 65 11.
E-mail: laegaarden@metodistkirken.dk Giro 2 11 67 90. www.laegaarden.dk
Forstander: Ole Dommer, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.
Bestyrelse:
Formand: Eivind Triel (1), Frejasvej 222, Nørlem, 7620 Lemvig. Tlf 86 61 31 50.
E-mail: eivind@triel.net
Inge-Lise Kofoed Beck (1), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47.
E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk
Claus Kofoed Nielsen (4), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 51 38 02 68.
E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk
Helge Munk (2), Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04.
E-mail: hm@munkholding.dk
Erik Brogaard (2), Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65.
E-mail: erik.brogaard@live.dk
Suppleant (1): Henrik Carlsen.
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Elisabeth Flinck
Valgt af Holstebro Byråd: Rene Thiesen.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 131ff.

11 Willeruplund, Odense (2)
Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:
Formand: Kamilla van Hauen (1), Rikkesminde Allé 12, 5250 Odensen SV. Tlf. 40847665
Email:kvanh76@gmail.com
Charlotte Levin (2), Rosenvænget 8, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf 50 54 66 76.
E-Mail: charlottelevin@gmail.com
Anders Flinck (1), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 24 29 05 54.
E-mail: a-flinck@webspeed.dk
Ulla Skovgaard Dall (1),Pilevej 13, 5620 Glamsbjerg. Tlf 50 73 16 70.
Email: ullaskovgaard@hotmail.com
Thomas Risager (1), Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 97.

12. Den selvejende Institution "Marielunds Ældreboliger", Vejle (1)
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:

Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf.. 20 28 20 95.
E-mail: strand@nypost.dk
Suppleant: vakant.
Valgt af Betaniaforeningen og godkendt af årskonferencen:
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf .86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Suppleant: vakant.
Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen:
Bjarne Tønnesen, Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.
Mobil 20 83 35 17. E-mail: bjarne@b-toennesen.dk
Suppleant: vakant.
Beboerrepræsentant:
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123.
13. Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet)
På forslag af biskoppen:
Formand: Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Pernille Jørgensen (2), Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21.
Mobiltlf 51 27 01 33 . E-mail: nille.j@mail.dk
Niels Urup Nielsen (2), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
Mobiltlf 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com
Distriktsforstander Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
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Finn Uth (10), Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup.
Tlf. 29 71 97 27. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk eller finnuth@gmail.com
Anne Klitgaard Thompson (10), Visingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf. 24 25 45 24.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Mark Lewis (10), Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. Mobil 50 54 82 93.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Udvalgets opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 635.

14. Undersøgelsesudvalg og Udvalg for administrativ lokalisering
(Kvadrienniet)
På forslag af biskoppen:
Dean Andersen, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf. 40 92 41 69.
E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk
Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Det tilsvarende udvalg i Norge.

15. Forslagskomité (4)
Erik Brogaard (4), Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65.
E-mail: erik.brogaard@live.dk
Lars Bræstrup (4), Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: labra1048@gmail.com
Kathrine Holm (3), Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf 28 57 59 18.
E-mail: kathrineholm@me.com
Carsten Bjerno (2), Klerkegade 25C, 1., 1308 København K. Tlf 21 37 10 02.
E-mail: carstenbjerno@gmail.com
Louise Aaen (2), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.
E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk
Anne Thompson (1) Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 24 25 45 24.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Konferencelæglederen: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29.
Mobil 23 47 71 09. E-mail: bepedersen@outlook.dk

16 Medlemmer af Centralkonferencens Råd og Biskopskomité (4)
Ole Birch (2), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Maria Thaarup (2), Ole Jørgensens Gade 13 4. th., 2200 København N. Tlf. 22 80 10 02.
E-mail: mariaharetproblem@hotmail.com
Suppleanter: Jørgen Thaarup (2), Bettina Pedersen (2).
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17. Delegater til Generalkonferencen
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 66.
E-mail: sogpthaarup@gmail.com
Suppleanter: Thomas Risager, Mark Lewis, Andreas Morsbøl, Mathias Alsted Flinck.
Valgt på årskonferencen 2015.

18. Delegater til Centralkonferencen
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. Mobil 50 54 82 93.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 66.
E-mail: sogpthaarup@gmail.com
Andreas Morsbøl, Dannebrogsgade 45, 3, 1, 9000 Aalborg. Tlf. 24 44 02 08.
E-mail: andreas.morsboel@gmail.com
Mathias Alsted Flinck, Lange Müllers Gade 2, 1. th. 2100 København Ø. Tlf. 60 22 64 96.
E-mail: mflinck@ruc.dk
Suppleanter: Finn Uth, Ole Birch, Duncan Thompson, Ove Sørensen, Sara Alsted Flinck,
Maria Thaarup, Karen Ærenlund Brogaard, Emilie Just Nielsen.
Valgt på årskonferencen 2015.

19. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne‑ og Ungdomsråd
Vakant
20. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk

21. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk

22. Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06.
Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk

Medlem af Metodistkirkens europæiske komité for arbejdet med alkohol- og
narkotikamisbrug
Karen Ærenlund Brogaard, Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf. 60 60 54 77.
E-mail: karenbrogaard@gmail.com
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Program
Torsdag den 11. maj
15.00 Præsternes session inkl. kaffe
18.00 Aftensmad
18.30 Spejdermøde
21.00 Åbningsgudstjeneste

Fredag den 12. maj
Morgenmad
09.00 Morgensamling
09.15 Forhandlinger
- ÅK konstituering
- DM konstituering
09.45 Forhandlinger (inkl. kaffe/te)
- ÅK: Landsledelse og kabinet
med debat på påvirkningstorv
11.45 Biskoppens hjørne
12.30 Frokost
13.30 Lægårdens generalforsamling
15.00 Kaffe
15.20 Forhandlinger
DM: Indberetning, arbejdsprogram
DM: Regnskab, budget og statistik
DM: Kontingent
DM: Vedtægtændring
DM: Indkomne forslag
ÅK: Landsledelse og kabinet
18.30 Aftensmad
20.00 Aftenprogram:
Hvor trænger kirken
til
reformation i dag?

Lørdag den 13. Maj
Morgenmad
09.00 Morgensamling
09.15 Forhandlinger
ÅK: Valg
DM: Valg
10.00 Kaffe/te
10.20 Parallelle forhandlinger
MB og MU inspirationsmøder
(inkl. workshoppen ”Unge og
fællesskaber”)
ÅK: Påvirkningstorvet
ÅK: Øvrige beretninger
- ROT
- Missionsrådet
- Sociale institutioner
- Metodisthistorie
- Økumeniske udvalg.
- General- og Centralkonferencen
12.30 Frokost
13.30 Biskoppens hjørne
14.15 Parallelle forhandlinger
(inkl. kaffe/te)
MS inspirationsmøde
ÅK regnskab og statistik
ÅK: Andre forretninger
18.30 Aftensmad
20.00 Gospel celebration

Søndag den 14. Maj
Morgenmad
09.00 Højtidssession
09.45 Forhandlinger
DM takketaler og evt.
ÅK: Afsluttende forretninger
10.30 Kaffe/te
11.00 Gudstjeneste
12.30 Frokost

15

Dagsorden - Årskonferencen
A. Konstituering
1. Indledning
2. Navneopråb
3. Organisering af konferencens arbejde
4. Hilsner
5. Eventuelt
B. Beretninger. Regnskaber. Budgetter. Fremtidsplaner. Forslag.
1. Metodistkirkens ledelse (Kabinet og Landsledelse)
2. Statistikken.
3. Rådet for Ordineret Tjeneste
4. Metodistkirkens Verdensmission
5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund.
7. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek.
8. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg
9. Centralkonferencens Råd og Biskopskomité

34
144
44
45
99
51
51
54

C. De sociale institutioner
Beretninger. Regnskaber. Budgetter. Fremtidsplaner. Forslag.
1. Betaniaforeningen i Danmark
2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
3. Ældreboligerne Marienlund
4. Metodistkirkens Sociale Arbejde
5. Willeruplund

81
86
85
88
93

D. Forslag
1. Forslag om henvendelse til Judicial Council
2. Forslag til ændring af valgprocessen for forslagskomiteen

95
97

E. Valg og nomeringer
0. Retningslinjer vedrørende personvalg
1. Forslagskomiteen
2. Valg af bestyrelser og udvalg

121

F. Orientering
1. Lægården

113

G. Præste-, Højtids- og Afslutningssession
1. Præstesession
2. Præsentationer og tak
3. Konferencens årsrapportering
4. Hvor skal næste årskonference holdes?
5. Eventuelt
6. Afslutning
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Fælles program for forhandlingssessioner
Nedenstående er fælles program for Årskonferencen og MBUF’s Delegeretmøde for de enkelte
forhandlingssessioner.
ÅK = Henviser til Årskonferencens dagsorden
DM = Henviser til MBUF’s Delegeretmødes dagsorden

Session torsdag d. 11/5 kl. 15.00-17.30
ÅK

01

Præstesession

Session fredag d. 12/5 kl. 09.15-09.45
ÅK

A1

Indledning
Konstituering
Gennemgang af forhandlingerne for ÅK og DM

ÅK

A2

Navneopråb

ÅK

A3

Organisering af årskonferencens arbejde

ÅK

A4

Hilsner

DM

1

Navneopråb og konstituering herunder valg af:
a) Dirigent
b) Sekretær
c) Stemmetæller
d) Justeringsudvalg

DM

2

Optagelse af nye grupper

ÅK

A5

Evt.

Session fredag d. 12/5 kl. 09.45-11.45 + 18.00-18.30
ÅK

B1

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

Session Fredag den 12/5 kl. 13.30 – 15.00
Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling

Session Fredag den 12/5 kl. 15.20 – 18.00
DM

3

DM

4

Beretning og arbejdsplaner
(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde)
(Arbejdsplaner skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde)
Regnskab, budget og statistik
(Regnskab og budget samt statistik skal godkendes af MBUF’s
Delegeretmøde)

DM

5

Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse illininger.

17

DM

6

Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til fællesarrangementer og indsamlinger.

DM

7

Fremsatte lovændringsforslag

Session Lørdag den 13/5 kl. 09.15 – 10.00
Valg
ÅK
E2

DM

8

Konferencelægleder
1. Landsledelsen
2. Metodistkirkens Verdensmission
5. Metodisthistorisk Selskab m.v.
6. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg
7. Betaniaforeningen i Danmark
8. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
9. Metodistkirkens Sociale Arbejde
11. Willeruplund
12. Ældreboligerne Marielund
13. Rådet for ordineret Tjeneste
14. Undersøgelsesudvalg
15. Forslagskomiteen
16. Centralkonferencens Råd og Biskopkomité
a) Formand og næstformand for MBUF-styrelsen
b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen
c) 2 revisorer samt suppleanter for disse
d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde
e) 5 personer til spejderråd
f) Forslagskomite

Session Lørdag den 13/5 kl. 14.15 – 18.30
ÅK

B2

Regnskab se s. 21 (Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen)
(Regnskab Kurér-Forlaget skal godkendes af Årskonferencen)
Statistikken (Beretning skal godkendes af Årskonferencen)
Øvrige beretninger
ÅK
B3
Rådet for Ordineret Tjeneste
(Beretning skal modtages af Årskonferencen)
ÅK
B4
Metodistkirkens Verdensmission
(Beretning skal godkendes af Årskonferencen)
(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen)
ÅK
B7
Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek
(Beretning skal modtages af Årskonferencen)
ÅK
B8
Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg
ÅK
B9
Centralkonferencens Råd og Biskopskomite
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen)
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Det sociale arbejde
ÅK
C1
Betaniaforeningen i Danmark
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen)
ÅK
C2
Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen)
ÅK
C3
Ældreboligerne Marielund
(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen)
ÅK
C4
Metodistkirkens Sociale Arbejde
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen)
ÅK
C5
Willeruplund
(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af Årskonferencen)
ÅK
D
Forslag til årskonferencen
ÅK
Afstemning om kirkeordningen
Andre forretninger
ÅK
G1
Orientering fra præstesessionen
ÅK
G2
Præsentationer og tak
ÅK
G3
Konferencens årsrapportering
ÅK/ G4/
DM 9
Hvor skal næste konference holdes?
ÅK/ G5/
DM 10
Evt.
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Referat af årskonferencens forhandlinger
Session torsdag d. 11/5 kl. 15.00-17.30
Referat af præsternes session
den 11. maj 2017 –
Biskop Chr. Alsted bød velkommen til
Årskonferencen og Præsternes Session og
takkede Jerusalemskirken, som vært for
konferencen.
Efter at sangen ”Gå gennem byens lange,
lige gader” var blevet afsunget, indledte
biskoppen med betragtning over 1. Kor
2,1-5: Paulus reformerede korinternes
forståelse af hvordan religiøs tro skal
forkyndes, fremlægges og videregives. Den
kristne forkyndelse kan i sin grundform ikke
nødvendigvis være anpasset og kulturelt
accepteret. Den kristne forkyndelse består
ikke i komplicerede tanker om religion, men i
en enkel gudshemmelighed om at Gud vil
frelse alle mennesker gennem den
korsfæstede Kristus. Kristendommen - en
bevægelse der fremhævede en henrettet
som sit omdrejningspunkt - var
ukonventionelt i datidens Korinth. Paulus
forkyndte desuden med frygt og bæven og
fremhævede ikke sin egen fortræffelighed til
at forkynde. Pave Johannes Paul II siger det
på denne måde om vor tids forkyndelse:
”Dette er ikke tiden til at skamme sig over
evangeliet. Det er tiden til at forkynde det fra
hustagene. Vær ikke bang for at for at bryde
komfortable og rutinemæssige måder at leve
på, for at tage imod udfordringen at gøre
Kristus kendt i den moderne storby. Bær
Kristi kors i dine hænder. På dine læber,
livets ord i dit hjerte, Guds frelsende nåde.”
Betragtningen afsluttedes med bøn.
Konferencespørgsmålene nr. 17 – 84 blev
gennemgået og besvaret. Herunder
mindedes de afdøde præster: Ejler Busch
Andersen (72 år), Benedicte Marqversen
Owens (50 år) og Ulf Rosenqvist (80 år).
Derefter blev der bragt hilsen fra Tord

Ireblad, der takker Gud for sine 50 års
tjeneste i Metodistkirken og takkede for
konferencens opmærksomhed ved hans og
Britt-Maries guldbryllup.
Følgende informationer og drøftelser blev
lagt frem på mødet:
Præsternes efterårsmøde 2017
bliver på Emmaus i Haslev 25/9 kl.
12.00 - 27/9 kl. 16.00.
Samling for nordiskes og
baltiske præster under 40 år finder sted
16-18/3 2018
I Kr. H. Weekenden 2018 bliver
der europæisk metodistfestival:
Staunen - på Dünenhof ved Cuxhaven.
Oxford Institute afholdes
11-20 /8 2018
Norsk-dansk præstemøde
afholdes i uge 4 2019 i Norge.
School of Congregational
Development afholdes i Tallinn
19-22/9 2019
World Methodsit Council og
World Methodist Conference mødes i
18. - 21. August 2021 i Gøteborg. En
enestående begivenhed for den
verdensvide metodistfamilie, som på
baggrund af Equmeniakirken
opbakning kan afholdes i vort nordiske
område.
Kabinettet fremlagde forslag
vedr. kirkelige handlinger, der foregår i
en anden menighed end dér, hvor man
er udnævnt som præst. Forslaget
drøftes videre på præsternes
efterårsmøde.
Fra Areakabinettet opfordres
der til, at der til hver årskonferencen
inviteres en gæst fra en af areaens
øvrige konferencer, for at styrke det
nordiske og baltiske fællesskab.
Konfirmandlejr afholdes
22-24/9 2017 med to spor, idet
tidligere konfirmander også inviteres
med. Der bliver to undervisningsdage
på nytårslejren 2017/2018: 29-30/12
Vigtigheden at være
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-

opmærksomme på nye kandidater til
præstetjenesten blev fremhævet.
Til nyt forslag fra Standing
Committee on Central Conference
Matters vedr. del 6 i Book of Discipline
behøves nogle personer, der kan
komme med feed back i december i år.
Duncan Thompson og Mark Lewis
tilbød deres assistance. Jørgen
Thaarup og Ole Birch er allerede
involverede i projektet. Der søges
desuden et par lægfolk til gennemgang
af materialet. Forslaget drejer sig om
en forenklet og mindre omfattende del
6 i Book of Discipline.
Studieforløb vedr. kirkens
forståelse af ecclesiologi: ”Wonder,
Love and Praise”, tages om muligt op
på Præsternes Efterårsmøde til
udtalelse .
Den i 2016 nedsatte
Commission on Way Forward er nu i
gang med sine drøftelser, om hvordan
United Methodist Church kan leve med
og acceptere forskellige forståelser af
menneskets seksualitet, herunder
kirkens forhold til homoseksuelle og
hvordan det kan forme kirken fremover.
Lignende drøftelser forventes at finde
sted ved nogle regionale samlinger for
alle vor menigheder. Første samtale
finder sted på præsternes
efterårsmøde med oplæg fra kabinettet.
Betænkning om Lov om
trossamfund uden for folkekirken, fra
det politisk nedsatte
Trossamfundsudvalg, er nu fremlagt og
ligger til gennemsyn i krypten og
forventes taget op på Præsternes
Efterårsmøde. Metodistkirken har ikke
gives selvstændig udtalelse udover det,
som Danske kirkers Råd har givet.
Kirkebogsføring forventes afvikles over
fem år. Vedr. kravet om demokratisk
struktur anser vi, at Metodistkirken har
demokrati på alle organisatoriske
niveauer.

Præsternes session afsluttedes med bøn.

Session fredag den 12/5 2017 kl. 9.15 –
9.45
ÅK-A1 Indledning
Indledning ved Sara Alsted Aarenstrup.
ÅK-A2 Navneopråb
Følgende var tilstede:
Årskonferencens leder: Biskop Christian
Alsted
Præster: Knut Bjarne Jørgensen, Finn Uth,
Charlotte Thaarup, Jørgen Thaarup, Keld
Munk, Claus Kofoed Nielsen, Mark Lewis, Ove
Sørensen, Ole Birch, Thomas Risager,
Joshua Kyeremeh, Anne Thompson, Dean
Højegaard Andersen, Christina Kjær Preisler,
Louise Aaen, Mai-Brit Tvilling.
Menighedens repræsentanter: Esbjerg: Gurli
Brinch. Frederikshavn: Bushra Youhanna.
Holstebro: Inge-Lise Kofoed Beck (fredag),
Nils Urup (lørdag). København: Maria
Thaarup, Mathias Alsted Lund Flinck. Odense:
Shanti Digebjerg, Jette Flinck, Charlotte Levin.
Rønne: Bettina Pedersen. Solrød: Jonathan
Steinvig.
Strandby:
Helle
Thaarup
Christensen, Erik Brogaard, Henning
Thaarup. Vejle: Lillian Ærenlund Larsen,
Birgitte Strand Schultz. Aarhus: Henrik
Jensen, Mirjam Birk Nissen.
Missionssekretær: Mark Lewis
MBUF-formand: Louise Aaen
Medlemmer uden stemmeret: Landsledelsen:
Karen Ærenlund Brogaard, Hanne Engbjerg,
Bettina Pedersen, Jan Thaarup, Mogens
Flinck Hansen. MB-landsleder: Christina
Bjørn Thomsen. MM-landsleder: Brit Bjerno.
MS-landsleder: Signe Just Petersen. MUlandsleder:
Andreas
Morsbøl.
Betaniaforeningens formand: Ove Sørensen.
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Klaus
Hønnicke.
Gæst: Rainer Mittwollen.
Følgende var ikke tilstede:
Præster: Eigil Carlsen, Poul Rasmussen, Tord
Ireblad, Duncan Thompson.
Menighedsrepræsentanter: Bjørn Thomsen
(Frederikshavn),
Rebekka
Steinvig
(København)

Finn Uth
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ÅK-A3 Organisering af årskonferencens
arbejde
Hjælpesekretær: Karen Ærenlund Brogaard.
Justeringspersoner: Lars Bræstrup, Finn Uth.
Stemmetællere: Mogens Hansen, Gurli
Brinch, Ove Sørensen.
ÅK-A4 Hilsner
Hilsen fra pastor Eigil Carlsen og pastor Poul
Rasmussen fra Strandby, som ikke kunne
være med til konferencen.
Hilsen fra pastor Tord Ireblad.
Hilsen fra Equmeniakyrkan i Sverige.
Forslag om at der sendes hilsen til de
pensionerede
præster,
samt
til
Equmeniakyrkan blev vedtaget.
Konferencens gæst fra Metodistkirkens
Nordtyske Årskonference, pastor Rainer
Mittwollen, blev budt velkommen.
ÅK-A5 Eventuelt
Andreas Morsbøl oplyste, at 1. Holdet i år
sidder bagerst i salen og er for unge, der er nye
på Landsmødet.
Christian Alsted bød velkommen til dem, der er
på Landsmøde for første gang.
Session fredag den 12/5 2017 kl. 9.45 –
11.45 og 18.00-18.30
ÅK-B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet
og Landsledelse)
Velkomst ved Landsledelsens formand Hanne
Engbjerg.
Tak til Jerusalemskirken for at holde
Landsmødet.
Hanne Engbjerg ridsede program for
fremlæggelse af indberetningen op:
Vision skal være noget man mærker, og det
bliver det kun, hvis alle tager ansvar.
Landsledelsen tegner kortet, og det er så lokalt
og i arbejdsgrenene, at man arbejder med
vejen til at opfylde visionen.
Jørgen Thaarup: Metodistkirken i Danmark er
lille, men god til at bruge de ressourcer og
muligheder,
der
er
til
rådighed.
Udefrakommende mennesker oplever et

stærkt åndeligt miljø i vore kirker.
Gennemgang af de forskellige lokale
menigheder og deres særpræg. Ud over de
lokale aktiviteter er der mange nationale
aktiviteter,
som
f.eks.
MU
lejre,
Sommerhøjskole mv. MSA har et aktivt og
omfattende arbejde med hjemløse, og har ud
over bespisninger også studiegrupper og
andre aktiviteter.
Metodistkirken har flere institutioner, som ikke
kun har betydning for beboerne/eleverne, men
også familierne bag.
Hanne Engbjerg: Som det ses i håndbogen og
på diasshow arbejder vi indenfor 5 områder.
Disse
behandles
som
stande
på
påvirkningernes torv. Derudover er der en
stand for økonomi. Det er delegaterne der
kommer med oplægget til standene på torvet
ved hjælp af spørgsmål stillet af dem, der står
for standen. Landsledelsen vil gerne høre
hvordan delegaterne vil arbejde med de
forskellige fokusområder lokalt.
Derudover har Landsledelsen arbejdet på
sammenhæng i kirken. Der er holdt samtaler
med kirkens institutioner, bl.a. Lægården, for
at vise vores støtte til vores institutioner. Det er
tanken, at der fremadrettet også skal holdes
samtaler med Betaniaforeningen og MSA. Vi
har haft MBUF-formand Louise Aaen med til
landsledelsesmøder, så der er samarbejde
med MBUF. Landsledelsen er taknemmelig
for, at Louise vil bruge sin tid på det. Det binder
arbejdet tættere sammen og mange
misforståelser bliver undgået. Tanken er, at
der fremadrettet skal en fra landsledelsen med
til MBUF-styrelsesmøder.
Ift. præsterne er der påbegyndt et arbejde med
præsteløn og arbejdsforhold. Første skridt var,
at Jan Thaarup var forbi præsternes
efterårsmøde, og senere har der været holdt
møde med to repræsentanter for præsterne:
Thomas Risager og Christina K. Preisler. Det
videre arbejde vil ske i samarbejde med de
lokale menigheder særligt ift. økonomi-delen.
Der arbejdes på en ny hjemmeside. Den er
undervejs, men kunne ikke nå at blive færdig til
Landsmødet. Anne Thompson er ansat til at
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stå for hjemmesiden, vore sociale medier og
nyhedsbreve.
Keld Munk fremlagde økonomitallene for
Hovedkassen: Regnskabet er revideret uden
anmærkninger.
Offergave er steget, dels pga. at nogle
menigheder har forhøjet deres bidrag, og dels
pga. mobilepay.
Der er ikke brugt så mange penge til
evangelisation, så der kunne vi godt have gjort
mere.
Opfølgning på påvirkningstorvet:
Bettina Pedersen, Landsledelsen: I tjeneste
med de fattige handler det ikke kun om
økonomisk fattigdom men f.eks. også social
fattigdom. Det kræver, at vi også får hjulpet
vores ledere til at kunne tackle folk med
psykiske problemstillinger.
Knut Bjarne Jørgensen, Vejle: Det er dejligt, at
vi fokuserer på folkesundhed, men det er lidt
snævert kun at nævne alkohol og ikke andre
rusmidler. Forslag om regionale temadage om
misbrug.
Der var ikke direkte tilslutning til forslaget, men
Landsledelsen tog forslaget til efterretning.
Landsledelsen arbejder videre med de ting,
der er talt om på påvirkningstorvet.
Ole Birch, København: Er meget glad for vores
strategiplan. Det gør, at jeg bedre kan
beskrive, hvad vi vil med vores kirke. Det vil
inspirere og give os nye ideer til
arbejdspunkter.
Hanne Engbjerg, Landsledelsen: Der var
mange ideer på standen om lederskab. En
spejder fortalte, at man i spejderarbejdet tidligt
får lyst til at tage ansvar, bl.a. pga. gode
rollemodeller.
Information fra Christian Alsted om at i
forbindelse med salg af Överås er der
forhandlinger med Equmeniakyrkan ang.
Kompensation, idet bygningen er solgt for et
noget højere beløb end det der blev værdisat,
da Danmark solgte sin del.

Forslag 2 om kontingent til landskirken blev
vedtaget.
Forslag 3 om fælles kollekter for
Metodistkirken i Danmark blev vedtaget.
Kommentarer:
Poul Brendes, København: Hvem støtter vi og
med hvad ift. uddannelse af præster.
Keld Munk, kasserer: Pengene går til
efteruddannelse af præster.
Hilsen fra Rainer Mittwollen og den Nordtyske
Årskonference: Han har længe haft lyst til at
komme med på den danske konference og er
derfor glad for at være her og se en del
mennesker, som han har mødt før. Ligesom i
Danmark er de i Nordtyskland ved at lave en
strategiplan for deres kirke. De skal bl.a.
arbejde
med
deres
identitet,
hvad
lokalbefolkningen har brug for fra kirken og
hvordan kan de frivillige finde glæde i deres
arbejde.
Invitation til festival i Staunen i nærheden af
Bremerhafen/Cuxhaven til næst år. Man kan
se mere på metodistkirken.dk.
Der afsluttes med bøn.
Session fredag den 12/5 2017 kl. 13.30 –
15.00
Idrætsefterskolen Lægårdens
generalforsamling
Orientering om Lægården blev givet ved
deltagelse i Lægårdens generalforsamling. Se
referat fra denne.

Session fredag den 12/5 2017 kl. 15.20 –
18.00
MBUF’s delegeretmøde
Behandling af MBUF skete ved deltagelse i
MBUF’s delegeretmøde. Se referat fra dette.

Forslag 1 om præsternes lønforhøjelse blev
vedtaget.
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Session lørdag den 13/5 kl. 9.15-10.00
ÅK-E2 Valg
Konferencelægleder: Bettina Pedersen
Landsledelsen: Hanne Engbjerg (formand),
Jan Thaarup (næstformand), Christina
Preisler, Suppleanter: Lars Bræstrup og Dean
Andersen
Intern revision: Jens Kamp Hansen og Carsten
Thomsen.
Metodistkirkens Verdensmission: Beatrice
Wittlinger, Peter Sørensen, Rikke S.
Christensen, suppleant: Bruno Lauritsen.
Metodisthistorisk Selskab m.v.: Christian
Mølgaard, Gunhild Mechta.
Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske
udvalg:
DRK & Økumenisk Forum: Christian Alsted
DØK: Anni Pedersen
Evangelisk Alliance: Mark Lewis
Dansk Missionsråd: Mark Lewis
Betaniaforeningen i Danmark: Jeanette Holm,
Peter Fredsby.
Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond: Peter
Fredsby, Anders Kyst, Ove Sørensen
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Christoffer
Kyst, Steffen Tvilling. Indstillet til formand:
Steffen Tvilling. Indstillingen godkendtes.
Formand er godkendt.
Willeruplund: Anders Flinck, Kamilla van
Hauen, Ulla Skovgård Dall.
Ældreboligerne Marielund: Anders Strand,
Ove
Sørensen,
Bjarne
Tønnesen.
Ældreboligerne er solgte, men den valgte
bestyrelse beholder sit mandat indtil alle
formaliteter i forbindelse med salg, afvikling og
opløsning af Den selvejende Institution
”Marienlunds Ældreboliger” er gennemført.
Dette bekræftedes af årskonferencen.
Rådet for ordineret Tjeneste: Anne Thompson
Forslagskomiteen: Anne Thompson
Session lørdag den 13/5 kl. 10.20-12.30
ÅK-B2 Regnskab og statistik
Ingen spørgsmål til regnskabet. Det er
revideret uden anmærkninger.
Regnskabet godkendtes.
Keld Munk, kasserer, fremlagde budget og

grafer. Nogle af de ting, der har været talt om
på påvirkningstorvet er, at det ville være godt,
hvis de konkrete ting, der er behov for bidrag til
bliver italesat. Der har kirken tidligere været for
vag. Man kunne f.eks. blive bedre til at tale om
kollekten og om hvad pengene går til. Ide om
at holde øje med forbrugerprisindeks i stedet
for lønindeks. Den personlige kontakt og
rådgivning omkring folks økonomi kunne
bruges som tjeneste.
Hanne Engbjerg, Holstebro: Vi er for bange for
at tale om penge, og det skal vi blive bedre til.
Vi skal have bevidstheden om, at alt koster
penge, og det skulle gerne være lægfolkenes
opgave i stedet for præsten, som nogle af
pengene jo går til.
Maria Antorini, København: Enig i at vi skal
blive bedre til at tale om penge. Hørte en pige
i USA fortælle, at det ikke burde være noget at
tale om, fordi det ikke er vores penge men
noget vi får fra Gud.
Christian Alsted, Biskop: Vi skal huske at øge
vores bidrag ved lønforhøjelse.
Mai-Brit Tvilling, Solrød: Hvis man giver en
procentdel af sin indkomst, er man ude over at
tænke over det.
Kathrine Holm, København: Det kan godt
være akavet at tale om penge, hvis man ikke
har en gave for det.
Jørgen Thaarup, København: Forestod et
bryllup for et par, som ikke kom i kirken, og blev
spurgt om, hvor meget det kostede, idet det var
en frikirke. Det blev lagt op til dem selv, og der
blev foreslået 10.000 som blev modtaget med
tak.
Budget godkendtes.
Kurerforlagets regnskab: Er revideret.
Regnskabet godkendtes.
Statistik: Blev fremlagt af Lars Bræstrup.
Kommentarer:
Ole Birch, København: Forslag til at
differencering i årstal i aldersstatistikken er
ens, så man kan få et bedre billede af hvor
vores medlemmer ligger aldersmæssigt.
Jørgen Thaarup, København: Der er flere
steder hvor alderstrinnene skaber forvirring
ved ikke at være lige store.
Lars Bræstrup, statistiksekretær: Det ændres
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til næste år.
Ole Birch, København: Skal vi have denne
statistik?
Christian Alsted, Biskop: Det er næsten blevet
en praksis, så er der nogen der vil foreslå at vi
slutter det.
Keld Munk, Frederikshavn: I Frederikshavn
prøver vi at finde gennemsnitsalderen på dem
der kommer til gudstjeneste, men det billede
stemmer ikke altid overens med virkeligheden,
så vil opfordre til, at der ses konkret på, hvilke
medlemmer vi har, så vi kan bruge det aktivt i
menighedsarbejdet.
Henrik Jensen, Aarhus: Bruger vi statistikken
til noget?
Ole Birch, København: Det er et vigtigt
spørgsmål: hvad bruger vi det til. Så hvis vi
fortsat skal have aldersstatistik, skal der være
en grund til det.
Mogens Hansen, Aarhus: Statistik kan først
bruges til noget over en længere årrække, så
jeg synes, at det skal bruges fremover, og at
det der ligger fra de seneste par år også rettes
til i aldersgrupper, hvis det er muligt.
Jørgen Thaarup, København: Statistik er sjovt,
men der mangler kommentarer fra de store
menigheder.
Thomas Risager, Odense: Forslag om at
beholde aldersstatistik. Forslaget blev
vedtaget.
Mogens Hansen, Århus: Når man nu ser på
statistikken, at vi er gået 5 ned på landsplan, er
vi i Aarhus gået ned med 10, pga. udmelding
fra ikke aktive medlemmer. Dette bl.a. pga., at
der er skrevet til alle medlemmer ang., hvad
man kan forvente at få af medlemsbidrag i det
kommende år.
Statistikken blev godkendt.
Øvrige beretninger
ÅK-B3 Rådet for Ordineret Tjeneste
Der er brug for flere præster. Opfordring til at
holde øje med, om der er personer, der kunne
have et kald ude i menighederne.
Fra Påvirkningstorvet: Der ønskes tydelighed
over, hvad præsterne laver.
Forslag om praktik hos præster.
Ønske om tydelighed over, hvordan vejen til at
blive præst ser ud.

Det er godt, at der er så mange nye
lægprædikanter på vej.
Al snak om kirkens økonomi giver usikkerhed
på, om der er arbejde til nye præster.
Formand Thomas Risager træder tilbage, idet
han overgår til at være distriktsforstander.
Derfor skal der vælges et andet medlem. Anne
Thompson blev nomineret til at være nyt
medlem. Anne Thompson blev valgt.
Der indsamledes kollekt til præsteløn i Letland.
Det opdages ved gennemgang, at der er fejl i
referatet fra sidste års Landsmøde ang. valg til
ROT. Ved gennemgang ses nuværende
medlemmer af ROT efter valg at være: Mark
Lewis, Finn Uth, Anne Thompson, Ove
Sørensen,
Jørgen
Thaarup,
Pernille
Jørgensen og Niels Urup.
ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission
Fremlægges af missionssekretær Mark Lewis.
Det er fantastisk hvor meget missionsarbejdet
nedbryder barrierer. De folk, der er involveret
kommer fra alle aldersgrupper, kulturer mv.
Der er kommet et nyt projektkatalog ud, så
man kan se, hvor missionsarbejdet foregår lige
nu, hvilke projekter der er. Missionsrådet
håber, at hver menighed vil vælge et primært
projekt at støtte.
Missionsrådets rapport blev modtaget.
Missionsrådets regnskab er revideret og blev
godkendt af årskonferencen.
Missionsrådets budget blev godkendt.
Ang. budget:
Ole Birch, København: Hvordan skal
opstillingen forstås?
Mark Lewis, missionssekretær: Der sendes
årligt penge til skolebørn i Congo, men
Jerusalemskirken har nu også givet et bidrag,
som gør at budgettet er øget.
Beatrice Wittlinger, missionskasserer: Der er
kommet penge ind for sent, som først er på
budgettet for 2017.
Forslag om kollekter: Godkendt.
Christian Alsted, biskop: Regnskaber må
gerne opstilles mere enkelt så det er mere
overskueligt for konferencen at tage stilling til.
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Session lørdag den 13/5 kl. 14.45-18.30
ÅK-C1 Betaniaforeningen i Danmark
Indberetning fremlagt af Ove Sørensen.
Der arbejdes på at bygge et nyt plejehjem på
Frederiksberg.
Bygningen
som
Betaniahjemmet er i nu, ville så i stedet kunne
bruges til ungdomsboliger på samme måde
som Øgadehuset i Aarhus.
Ole Birch, København: På plejehjem i Valby
findes der boliger ovenpå plejehjemmet.
Christina Preisler, Århus: I Tyskland findes der
plejehjem hvor unge kan bo billigt mod at de
lægger frivilligt arbejde på plejehjemmet.
Claus Kofoed Nielsen, København: Der er stor
forskel på Betaniahjemmet og andre
plejehjem.
Prioriteringerne
på
Betaniahjemmet er sådan, at der er masser af
hjerterum. Det skal Betaniaforeningen have
tak for. Det samme skal de ansatte og frivillige
have tak for.
Mathias Flinck, København: Tak til
Betaniahjemmet på vegne af MS København.
De har haft en dag derude, hvor de spillede spil
og hyggede sig sammen med de gamle. Det
var en god oplevelse.
Ole Birch: Tak for støtten til uddannelse.
Beretningen blev modtaget.
Regnskab er revideret uden anmærkninger.
Betaniaforeningens regnskab blev modtaget
Betaniahjemmets regnskab blev modtaget
ÅK-C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs
Fond
Indberetning fremlagt af Ove Sørensen.
Ændring i indberetning under sekretær:
Navnet Peter Fredsby rettes til Finn Uth.
Beretning blev modtaget.
Regnskab blev godkendt.
ÅK-C3 Ældreboligerne Marielund
Forslag om at landsledelsen bemyndiges til at
godkende regnskab, idet det ikke er kommet
fra revisor endnu. Dette blev vedtaget.
Der vil kunne indsendes ansøgninger om
anvendelse af provenuet fra salget af
Marienlund. Ansøgninger sendes til Ove
Sørensen. Forslag fra Jørgen Thaarup om at

pengene
bruges
til
arbejdet
i
Betaniaforeningen.
Knut Bjarne Jørgensen, Vejle: Hører fra folk i
byen i Vejle, at det er ærgerligt, at vi ikke har
Marielund mere, men samtidig også godt at vi
får nogle penge ud af salget.
ÅK-C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde
Klaus Hønnicke fremlagde indberetningen:
Det har været et godt år i MSA. Der var en god
afskedsreception for Finn Uth. MSA’s
daværende formand fik i efteråret en alvorlig
hjerneblødning, men han er nu heldigvis i
bedring.
Klaus Hønnicke fortalte små historier fra
hverdagen i Centralmissionen.
Kommentar til regnskabet:
Thomas Risager, Odense: Sommerhusene er
fine, og det kan anbefales, at man bruger dem.
Indberetning fra MSA og Centralmissionen
blev modtaget.
Regnskab blev godkendt.
ÅK-C6 Willeruplund
Beretning og regnskab blev fremlagt af Helge
Munk.
Indberetning blev modtaget.
Regnskab blev godkendt.
ÅK-B7
Metodisthistorisk
Selskab,
Landsarkiv og Bibliotek
Beretning blev fremlagt af Ole Birch
Indberetning blev modtaget
ÅK-B8 Metodistkirkens repræsentation i
Økumeniske Udvalg
Indberetningerne blev fremlagt af hhv. Mark
Lewis og Jørgen Thaarup.
Ang. Evangelisk Alliance: Meget bred spektre
af kirker, så der bliver diskuteret meget, men
på en rigtig god måde.
Spørgsmål
til
Danske
kirkers
råd:
Finn Uth, Vejle: Har samtalerne med muslimer
gjort det lettere at acceptere konvertitter?
Jørgen Thaarup, DKR: Vi har ikke talt om
konvertitter de seneste par år. De seneste
samtaler har handlet om radikalisering af
unge. Forummet kommer bl.a. med udtalelser
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ved forskellige lejligheder.
Maria Antorini, Solrød: Pga. lov om
radikalisering har der i Solrød været en
udfordring ved arbejdsmøder at der er blevet
skrevet ned at vi holder andagt. Idet Solrød får
offentlige midler til deres børne- og
ungdomsarbejde er dette blevet påtalt af
kommunen. Kunne den problematik tages
med til de økumeniske fora?
Jørgen Thaarup, DKR: Det er en balancegang
i
hele
vores
frivillige
børneog
ungdomsarbejde. Idet der er frivilligt om man
vil deltage i andagter mv. kan det lade sig gøre
at få offentlige midler.
Christina Preisler, Århus: Jeg kunne godt
tænke mig at vi brugte ordet markering i stedet
for
fejring
ang.
reformationen,
idet
reformationen splittede kirken og det er ikke
noget at fejre.
ÅK-B9 Centralkonferencens Råd og
Biskops komité
Spørgsmål:
Finn Uth, Vejle: Når vi modtager beretningen,
betyder det så at vi også modtager
resolutionerne eller er det orientering?
Christian Alsted, Biskop: Det er orientering.
Jørgen Thaarup, København: I afsnittet om
Ukraine står der at Lugansk UMC ville med
under russisk årskonference, men det gik ikke
igennem i Centralkonferencen.
Ole Birch, Centralkonferencens råd: Lugansk
er kommet under russisk årskonference for en
periode.
Beretning blev modtaget.
Regnskaber blev modtaget.
Orientering fra generalkonferencen ved
Jørgen Thaarup: De ting som kirken arbejder
med står i rapporten. Omfanget af kirkens
arbejde er meget overvældende. Der er en
omstillingsproces idet kirken går mod at have
en mere selvstændig struktur i de forskellige
regioner (kontinenter). Derudover er der en
proces i gang om kirkens enhed ift. at forholde
sig til menneskers seksualitet.
Spørgsmål/kommentar:
Ole Birch, København: Var gæst på
konferencen, og det var spændende og
udfordrende. Vores lille årskonference havde

en fremtrædende rolle til Generalkonferencen.
Rapport blev modtaget.
Orientering fra centralkonferencen ved Jørgen
Thaarup: Christian Alsted er valgt til biskop for
endnu en periode.
Kommentar:
Thomas Risager, Odense: Samtalen om
menneskelig seksualitet fandt også sted ved
centralkonferencen. Samtalen var god og
ordentlig trods forskellige meninger.
Rapport blev modtaget.
ÅK-D Forslag til årskonferencen
Forslag fra forslagskomiteen om valg til
forslagskomiteen.
Mogens Hansen, Århus: Forslag: Kunne
forslagskomiteen
nominere
til
forslagskomiteen?
Mathias Flinck, København: Håber ikke at
forslagskomiteen skal finde egne folk. Ville
være bedre at menighederne tager forslag
med.
Lars
Bræstrup,
Forslagskomiteen:
Forslagskomiteen har talt om det, men mener
ikke, at det er den bedste løsning.
Mogens Hansen, Århus: Trækker sit forslag
tilbage.
Forslag blev vedtaget.
Forslag om at rette henvendelse til Judicial
Council for a Declaratory Decision på
spørgsmålet om legaliteten i §161.7
Forslag blev forklaret af Jørgen Thaarup.
Mark Lewis, Strandby: Jeg synes at det er et
forsøg værd. Er i forvejen ikke glad for
sætningen, så vil gerne have Judicial Council
til at se på det.
Ove Sørensen, Århus: Jeg tænker at Kristen
Lære tolkes for snævert. Jeg tror ikke, at der er
tænkt dogmatik ind i begrebet Kristen Lære,
men fint, at der bliver set på det.
Maria Antorini, København: Ville man have
brugt tid på det, hvis det havde stået et andet
sted i Book of Discipline? Tror ikke vi skal skele
for meget til, hvad der ellers foregår i kirken.
Ole Birch, København: Vigtigt at vi får rejst
spørgsmålet, for at undgå dogmatik andre
steder i kirkeordningen.
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Forslag blev vedtaget.

for at holde hinanden ansvarlige, og det er der
hermed mulighed for.

Jørgen Thaarup og Christian Alsted vil arbejde
sammen omkring en formulering inden det
sendes til Judicial Council.

ÅK-G1 Orientering fra præstesessionen
Læst op af Finn Uth.
Rapporten blev modtaget.

ÅK Afstemning om kirkeordningen
Stemmerne vil blive sendt ind direkte. Der
gives ingen tilbagemelding om afstemning.

Biskoppen gjorde opmærksom på den helt
ekstraordinære mulighed for at deltage i
verdenskonference for Metodistkirken, som
denne gang afholdes i Gøteborg den 18.
august – 21. august 2021.

Ændring 1: Kommentarer: Jørgen Thaarup,
København: Vil gerne tale imod forslaget, idet
der allerede står noget om lighed mv. Mener
ikke at denne tolkning hører hjemme i en
konstitution.
Charlotte Thaarup, København: Vil stemme
imod idet man ikke vil kunne sige ”han” om
Gud, vil gerne tale for, at man kan bruge både
maskuline og feminine ord om Gud.
Mark Lewis, Strandby: Vil gerne støtte
forslaget, for at have inklusivt sprog om Gud,
så Gud hverken henvises til som mand eller
kvinde.
Ændring 2: Kommentarer: Jørgen Thaarup,
København: Vil gerne tale for idet paragraffen
så fungerer bedre.
Ændring 3: Kommentarer: Jørgen Thaarup,
København: Vil tale for, men det vil ikke have
betydning i Danmark, idet vi allerede gør det
som paragrafændringen står for.
Ændring 4: Kommentarer: Jørgen Thaarup,
København: Forstår ikke forslaget. I vores
område har vi tre gange måtte holde
ekstraordinær centralkonference. Har der
været steder i verden hvor der har været kup
hvor en biskop er afsat ved ekstraordinær
centralkonference?
Christian Alsted, biskop: Kender ikke til
eksempler, men dermed ikke sagt at det ikke er
sket. Men nogen steder er biskopvalget meget
politisk. Men kender ikke den nøjagtige
baggrund for at forslaget stilles.
Ændring 5: Kommentarer: Jørgen Thaarup,
København: Vil gerne tale imod, idet at
Generalkonferencen så kan bemyndige
Biskopsrådet kan omgøre beslutninger fra
jurisdiktionen.
Ole Birch, København: Vil gerne tale for. Der
har været situationer med afrikanske
biskopper, hvor der ikke har været mulighed

ÅK-G3 Konferencens årsrapportering
Findes i årbogen.
ÅK-G4 Hvor skal næste konference holdes
Lægården i Holstebro (31. maj) 1.-3. juni 2018

ÅK-G5 Eventuelt
Christina Preisler, Årskonferencesekretær:
Deadline til årbogen er den 1. juli.
Joshua Kyeremeh, International menighed:
Jeg foreslår at vi får lavet en bønnegruppe som
kan bede under vores konferencer. Der vil
kunne gives bønneemner både før og under
konferencen.
Christian Alsted, Biskop: Dette er givet videre
til Landsledelsen.
Session søndag den 14/5 kl. 9.15-10.15
ÅK Højtidssession herunder
ÅK-G2 Præsentationer og tak
Højtidssessionen indledtes ved Christian
Alsted: Højtidssessionen er der, hvor vi
markere forskellige ting. Vi skal mindes afdøde
præster. Vi skal sige tak til afgående
medarbejdere og velkommen til nye. Salme 23
– op al den ting blev sunget.
Der læstes mindeord for pastor Ejler Busch
Andersen. Ejler havde en særlig evne til at
knytte bånd til de udsatte og marginaliserede i
vores samfund. Ære være Ejler Busch
Andersens minde.
Der læstes mindeord for Benedicte
Marqversen Owens. Benedicte kunne
tryllebinde sine tilhørere og var meget afholdt
i sin tjeneste bl.a. på Lægården. Ære være
Benedicte Marqversen Owens minde.
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Der læstes mindeord for Ulf Rosenquist. Ulf
var bl.a udsendt som feltpræst. Ulf var en
meget taknemmelig person, som trods svær
sygdom holdt fast i sin tro. Ære være Ulf
Rosenquists minde.
Mindestund afsluttedes med bøn for Ejler
Busch Andersen, Benedicte Marqversen
Owens og Ulf Rosenquist samt deres familier.
Salme 523 – Din kraft, Guds menighed – blev
sunget.
Biskoppen takkede til Keld Munk for hans
tjeneste som distriktsforstander. Keld Munk
har i sin tjeneste vist tjenende lederskab. Han
har været god til at vise omsorg for sine
kolleger. Han har bidraget med sin visdom i
både det danske kabinet og i areakabinettet,
og han er god til at tænke før han taler, så der
er dybde i det han siger.
Biskoppen bød velkommen til Thomas
Risager som ny distriktsforstander. Thomas
Risager er præst i Metodistkirken i Odense,
som er en dynamisk menighed, der når mange
nye mennesker. Han er dygtig til at samle folk
omkring sig og myndiggøre folk i deres
tjeneste, og Thomas Risager kommer til at
indgå både i det danske kabinet og i
areakabinettet.
Det kan være en svær post at være
distriksforstander, når man skal træffe
beslutninger, som alle ikke er enige i eller
glade for. Der opfordredes alle til at løfte og
støtte Thomas Risager i hans nye tjeneste,
både når han siger det, som er rart at høre og
det, som er svært at høre.
Der blev bedt for Thomas Risager.

Bettina Pedersen, der i går blev valgt til
lægleder, blev budt velkommen af biskoppen i
hendes nye opgave. I mange år har vi ikke haft
en lægleder, men nu har Bettina Pedersen
sagt ja til opgaven.
Bettina er et meget aktivt medlem både i kirken
i Rønne og i landsarbejdet.
Læglederen vil ind imellem blive inviteret til at
være med til møder med kabinettet.
Velkommen til og Guds velsignelse over dit
virke som lægleder.
Salme 327 – Mægtigste Kriste, menighedens
Herre – blev sunget.
Louise Aaen, formand for MBUF, bød den nye
MBUF-styrelse velkommen. Hver arbejdsgren
fik en pose sukker, som tak og symbol for,
hvordan man skal være.
Der blev sagt tak til Maria Aaskov og Maria
Antorini for deres arbejde i året der er gået.
Tak til afgående MBUFstyrelsesfolk: Christina
Bjørn Thomsen, Signe Just Petersen og
Frederik Marqversen.
Tak fra MS i form af Årets Skulderklap. I år er
de nominerede: Spejdergruppen i Rønne, Kbh
K spejderne, MS kasserere og Erik Brogaard.
Der afsluttedes med salme 608 – Inden jeg har
søgt dig.

Christina Kjær Preisler
Årskonference sekretær

Christian Alsted
Biskop og dirigent
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Konferencens årsrapport
Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference
(The Business of The Annual Conference)
Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet
fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med
sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver,
som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church). Her
findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens over
hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale kirke
på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er nævnt,
til The Book of Discipline 2012 og The Book of Discipline 2012 Supplement for the Northern
Europe and Eurasia Central Conference.
Del II: Ordinerede præster og lokal pastorer
(Bemærk: Anførsel af et (v) efter et spørgsmål i denne Del II betyder, at afgørelsen eller valget
skal opnå et flertal af stemmerne i den præstelige session på årskonferencen. Hvis der behøves
mere end et simpelt flertal anføres (v 2/3) eller (v 3/4), som betyder, at det er nødvendigt med
h.hv. to tredjedele eller tre fjerdedele af stemmerne. Personernes ansættelsesform anføres i Del
II: FD (Fulltime Deacon) , FE (Fulltime Elder), PD (Parttime Deacon), PE (Parttime Elder), og AM
(Associate Minister), når det er nødvendigt.
17. Er alle konferencens præster uden anmærkninger, når det gælder livsførelse og udøvelse
af tjenesten (§§604.4, 605.6)? Ja
18. Hvem er
a) konferencens undersøgelsesudvalg (§2703.2) (v)? Udvalg 14
b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§636) (v)? Udvalg 14
19. Hvem er de godkendte kandidater (§§311,312)?
b) Hvem er fortsat godkendt som kandidat til tjenesten som ordineret eller til tjeneste med
fuldmagt (fortegnelsen skal ikke indeholde dem, som har fået fuldmagt som lokal pastorer i sp.
21 og de som er opregnet under sp 28 som prøvemedlemmer? Maria Thaarup Antorini har ved
pastoratskonferencen i Jerusalemskirken den 28/3 2017 fået fornyet sin godkendelse.
21. Hvem er godkendt og udnævnt som (angiv for hver enkelt det første år hvor vedkommende
modtog godkendelsen. Angiv de fremskridt hver enkelt har gjort i sine studier eller navnet på den
uddannelsesinstitution de er indskrevet på. Angiv med en asterisk, hvem der har fuldført studiet
eller er blevet M.Div) (§318)? (v).
a
b) Deltids lokalpastor? (§318,2) (angiv tidsansættelsesprocenten i 25% spring): Mai-Brit
Tvilling (40%)
48 Hvem er døde?
b) Hvilke prøvemedlemmer ( gl. ordning – ordinerde diakoner) er døde i årets løb?
Ejler Busch Andersen (26/3 1944 – 24/5 2016)
c) Hvilke medlemmer i fuld forening er døde i årets løb?
Benedicte Marqversen Owens (1/2 1966 - 17/9 2016)
Ulf Rosenqvist (15/6 1936 - 17/2 2017)
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53. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§358): (Angives i alfabetisk rækkefølge
med fulde navn – første-, mellem- og efternavn. Hvis pensioneringen er sket mellem
konferencesessionerne (§358, 2 d) angives datoen for pensioneringen) (Vedr. §358,1 er det ikke
nødvendigt med afstemning. Vedr. §358,2: v. Vedr. §358,3: v 2/3)
Ældste
b) tidligere år?
Eigil Carlsen1987 (31), Poul Rasmussen 1993 (25), Knut Bjarne Jørgensen 2006 (12), Tord
Ireblad 2005 (13), Finn Uth 2016 (2).
56. Hvilke lokalpastorer er pensonerede (¶320.5):
b) Tidligere år?).
Joshua Kyeremeh 2014 (4)
57. Ændringer i det pastorale medlemskab:
Hvad er antallet af ordinerede præster?
(Bemærk: Tallet i parenteserne efter hver kategori angiver spørgsmål nummeret i denne
årsberetning hvorfra præsterne i denne bestemte kategori er angivet. Antallet angivet nedenfor
skal stemme overens med antallet som er angivet i det korresponderende spørgsmål)
Ældste i fuld forening: 18.
Medlemmer (på prøve og i fuld forening): 18.
Ordinerede: 18.
Det totale antal præster: 20 (18 ordinerede, 2 lokalpastorer).
o) Døde? (48a, b, c, d) 3 (Ejler Busch Andersen, Bendicte Marqversen Owens, Ulf Rosenqvist).

58. Hvad er antallet af;
a) Pastoratskonferencer? 10
b) Menigheder? 11 (incl. Den International Menighed KBH)

Del V: Udnævnelser og afsluttende forretninger
76. Hvem er bevilget tjeneste på mindre end fuld tid?
a) Hvilke associerede, ældste og prøvemedlemmer (1992) er godkendte til udnævnelse til en
tjeneste som er mindre end fuld tid? Hvilket antal år er der bevilget til hver enkelt og hvor stor
en del af fuldtidstjenesten drejer det sig om – angives med 25% intervaller (for
pensionsopgørelses grunde) §§338.2, 342.2, 1506.4b)? (§338,2c v¾):
Claus Kofoed Nielsen, ulønnet præst (13)
Christina Preisler, ( 70% )(6)
Anne Thompson, (65%) (1)
79. Hvilke ældste (i fuld forening og midlertidige), associerede medlemmer og lokal pastorer er
udnævnt til tjeneste i en lokal menighed og hvor er de udnævnt i det kommende år ? Se
udnævnelseslisten.
80. Hvilke ældste (i fuld forening og midlertidige), associerede medlemmer og lokal pastorer
er udnævnt til anden tjeneste for det kommende år?
c) Anden tjeneste ifg. §344.1d) (v 2/3)?
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Charlotte Thaarup (5), Equmeniakyrken, Sverige.
84. Hvilke andre personlige bemærkninger skal anføres (herunder områder vedr. pension
(§1506,6) korrektioner til tidligere sager som er rapporteret i Årsberetningen ("Business of the
Annual Conference").
85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Lægården, Holstebro
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Pastorale udnævnelser
2017/2018
Distriktsforstandere

Jørgen Thaarup (5), Thomas Risager (1)

Distrikt 1:

Thomas Risager

Frederikshavn

Keld Munk (11)

Strandby

Mark Lewis (5)
Louise Aaen (8)

København:

Ole Birch (12)
Jørgen Thaarup (5)
Claus Kofoed Nielsen (13) - ulønnet præst

København, International: Ole Birch (2)
Solrød :

Mai-Brit Tvilling (8)

Distrikt 2

Jørgen Thaarup

Odense:

Thomas Risager (18)

Rønne
Vejle:

Dean Højegaard Andersen (9)
Duncan Thompson (11)
Anne Thompson (12)

Esbjerg:

Christina Kjær Preisler (6)

Aarhus :

Ove Sørensen (28)
Christina Kjær Preisler (6)

Holstebro:

Ove Sørensen (16)

Særlige udnævnelser
Jørgen Thaarup (1)
Mai-Brit Tvilling (4)
Mark Lewis (3)
Duncan Thompson (1)
Charlotte Thaarup (5)
Anne Thompson (1)

Betaniahjemmet, Frederiksberg
Evangelisationssekretær
Missionssekretær
Præst på Idrætsefterskolen Lægården
Equmeniakyrkan i Sverige, Kirkeleder for Region Syd
Webredaktør for kirkens presse
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Metodistkirkens ledelse
Metodistkirkens Landsledelse & kabinettet
Velkomst
Vi byder repræsentanter fra menigheder og
MBUF, præster og gæster velkommen til
Landsmødet 2017. En særlig velkomst til
vores biskop Christian Alsted, der blev
genvalgt i efteråret 2016. Vi er meget
taknemmelige for din tjeneste som biskop. Vi
glæder os til at opleve din ledelse og
forkyndelse.
Landsmødet finder i år sted i Jerusalemskirken
i København. Vi ser frem til at være i en
menighed og er spændte på, hvad
Jerusalemskirken vil inspirere os med.
Temaet for konferencen er: ”Trænger kirken til
en ny reformation”
Under dette tema vil vi samles som
årskonference og delegeretmøde for at søge
Guds vejledning og retning for os og vor kirke.
Kirke med hjerte, hoved og hænder
Sidste år blev kirkens vision og strategiplan
vedtaget, og processen med at nå vore mål
2016-2020 blev sat i gang. Hovedteamet for
denne indberetning er derfor en evaluering af
processen frem til nu. Denne evaluering er
meget vigtig for at kunne målrette vores
visionsproces. Vi skal blive bevidste om, hvor
langt vi er, hvad næste skridt skal være, og
hvem der skal tage aktion på det. Vi ser frem til
at udveksle ideer med jer ved Landsmødet og
høre om jeres tiltag i menighederne og
arbejdsgrenene i forhold til visionsprocessen.
Vi håber og forventer, at alle vil påtage sig et
ansvar i visionsprocessen.

Landsledelsen har i årets løb arbejdet videre
med kirkens visioner. Dette arbejde har
mundet ud i, at vi et par steder har fundet mål
såvel som strategi, tiltag og ansvar for diffuse,
til at kunne komme videre med. Vi har derfor
omformuleret disse så de bliver lettere at gå til.

Mål 2016-2020:
* 30 personer har gennemført
lægprædikantkursus
* Vi har etableret et ledertrænings-program
formet efter kirkens værdier. Grundtanke: Alt
lederskab bygger på discipelskab
Strategi, tiltag og ansvar:
* Starte regionale lægprædikantkurser, hvor
den primære målgruppe er 18-25 årige.
*
Udvikling
og
tilrettelæggelse
af
lederuddannelse sættes på dagsordenen i
landsledelserne.
Hvor langt er vi?:
* Lægprædikantkursus – er undervejs, 20 + er
på nuværende tidspunkt i gang med at
uddanne sig til lægprædikant
* Ledertræning – der er skabt overblik over
nuværende ledertræning, behov/mangler,
dette tænkes ind i en helhedsplan.
Der har været stor interesse for at deltage i
lægprædikantkursus ved Jørgen Thaarup. Vi
hører mange gode fortællinger om et stort
udbytte af at deltage i lægprædikantkursus.
Der er ikke udelukkende tale om et personligt
udbytte, men også et fælles udbytte for den
enkelte
menighed
og
Metodistkirken
Danmark. Vi opfordrer endnu flere til at tage
udfordringen op.
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Mål 2016-2020:
* Optage 150 bekendende medlemmer
* Etablere coaching af menighedsråd /
ledergrupper i 4 menigheder med henblik på
udvikling
* 3 Nye tros-gudstjeneste-fælleskaber for
migranter
Strategi, tiltag og ansvar:
* Medlemsoptagelse på to faste søndage i
året, billeder i kirkens medier
* Træne og etablere en gruppe menighedscoaches
* Motivere til at etablere nye trosfællesskaber
Hvor langt er vi?:
* I 2016 er der optaget 28 medlemmer
* Der er nedsat en gruppe der arbejder med
dette
* Der er nedsat en gruppe der arbejder med
dette
I marts måned havde vi læringsdage med Alan
og Debra Hirsch, hvilket var til stor inspiration.
Vi blev udfordret til at genopdage det DNA,
Gud har givet til sin kirke, så hun (kirken) i sin
natur er missional kirke – en kirke, sendt med
det gode budskab om Jesus Kristus. Det ligger
i Metodistkirkens DNA at være missional kirke,
så vi skal ikke ”opfinde den dybe tallerken”,
men nok mere genopdage rigdommen, der
allerede er eksisterende og parat til at tages i
brug. Især to områder, i relation til vores vision,
er lige til at gå til. Det er det praktiske og
forståelse af at være en efterfølger af Jesus
Kristus. Vi kalder det discipelskab, i vores
samfund kaldes det lærling. Det er også
erfaring og forståelse af de gaver, natur- samt
nådegaver, Gud har givet, således en sund og
energisk dynamik aktiveres og kommer i spil i
fællesskabet. Vi benytter os af bibelske

betegnelser, hvor man i erhvervslivet vil
benytte betegnelser som human ressource,
entreprenør, poet osv. Det vil blive
inspirerende og lærerigt at opdage, hvordan vi
i samspil med strukturer kan levende- og
legemliggøre disse. Måske vi kan ”flytte nogle
vægge” i huset kaldet Metodistkirken.
Teologien og hjertet i, samt den praktiske del i
missional kirke er god jord, hvori nye
trosfællesskaber kan vokse frem. På tværs af
vores menigheder og i fællesskab med MBUF
vil vi arbejde videre med det missionale DNA.
Der er brug for de gamles visdom samt unges
passion og kun i gensidig respekt og fælles
arbejde bliver nye trosfællesskaber til nye
menigheder.
I ethvert frø er potentialet til noget større. Det
er ikke sikkert, det bliver således, men
potentialet er til stede. Så i ethvert æble
eksisterer potentialet til et æbletræ og dermed
også potentialet til en æbleplantage. I en
grankogle er potentialet til et grantræ og
dermed også en granskov – en gnist har
potentialet til en skovbrand – og så fremdeles.
I enhver kristen er potentialet til et nyt
trosfællesskab, det er en sandhed, ikke fordi vi
er gode og dygtige mennesker, men fordi Guds
kærlighed er evig skabende. Gud holder aldrig
op med at skabe, og Han skaber gennem sin
kærlighed i og til os. Så i enhver menighed –
enhver kristen – er potentialet til et nyt
trosfællesskab, som vil nå flere og flere
mennesker med Guds kærlighed. Dette
mindset går forud for opstart af nye
trosfællesskaber. Vi arbejder ikke i egen kraft,
ej heller arbejder vi for os selv. Vi giver af os
selv til hinanden for noget, som er større end os
selv. Vi arbejder i Jesu opstandelseskraft –
Helligåndens kraft, som leder os på vejen.
Vores mindset er som en katalysator for målet.
Vi kan ikke gå en vej, vi ikke kan forestille os.
At ændre et mindset tager tid, og vi vil fortsætte
med at opmuntre, inspirere og udfordre i
tænkningen om potentialet, der er lagt i vores
kirke.
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Flere af vore menigheder huser AA (Anonyme
Alkoholikere) og NA (Narcotic Anonymous).

Mål 2016-2020:
* Understøtte og motivere alle menigheder til
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
menighederne i diakonale tiltag.
* Formidle de gode historier.
* Styrke vores forståelse af diakoni
* Alle konfirmander til MSA
Hvor langt er vi?:
* Landsledelsen tager initiativ til samtale
mellem
MSA,
Betaniaforeningen
og
Missionsrådet for at afdække mulighederne
* Den nye hjemmeside og andre medier gør
det lettere at dele de gode historier, men du har
et ansvar for at dele dem
* Landsledelsen vil sætte fokus på
diakontjenestene – blandt præsterne til deres
efterårsmøde og derefter på landsmøde 2018
* Der er samtale i gang mellem præsterne og
MBUF
Tjeneste med fattige er kristenliv(diakoni) i
dagligdagen, når vi tager initiativ til at
engagere os i socialt udsatte i vort nærmiljø.
Det er arbejde, hvor menigheder og
medlemmer gør en forskel i andres liv.
Fattigdom er ikke blot mangel på penge.
Fattigdom er i lige så høj grad social fattigdom,
ect.
Der er mange ting, at tage fat på lige uden for
menighedens dør eller din egen gadedør.
Landsledelsen ønsker i samarbejde med
MSA, Betaniaforeningen og Missionsrådet at
rådgive, opmuntre og inspirere til lokale
diakonale tiltag, og der sker meget rundt
omkring i vore menigheder.

I Strandby drager man omsorg ved at holde
Myretue
på
flygtningecenteret
i
Frederikshavn. Solrød Frikirke tager aktiv del i
flygtninge-/ integrationsarbejdet i byen og der
er bl.a. afholdt Messy Church. Frederikshavn
menighed har lykkes med at få indvandre med
i kirkens arbejde, hvor nogle også er blevet
medlemmer.
Flere af vore gospelkor arrangerer
velgørenhedskoncerter, der støtter såvel i indsom udland.
Dette er blot nogle af de gode historier og der
er mange, mange flere, som både tager sit
udspring i vore menigheder, men i ligeså høj
grad af enkelt medlemmer i menigheder, men
du tænker måske ikke på, at det du gør for
andre, er tjeneste med fattige.
Vi skal dele historierne med hinanden for der
nok at tage fat på –
Deltag i Folkekirkens Nødhjælp
Doner dit gamle tøj til H & M eller andet sted,
hvor det genbruges
Tøm dit køleskab og giv dine rester til naboen
når du rejser på ferie
Ja og…….

Landsledelsen har siden sidste landsmøde
drøftet, at mål og strategi vedrørende
folkesundhed er for diffust at tage fat på,
hvorfor vi har konkretiseret såvel mål som
strategi, tiltag og ansvar
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Mål 2016-2020:
Vedtaget formulering:
Understøtte og motivere en sundere og mere
ansvarlig livsstil ved alle vore arrangementer.
Ny formulering:
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:
Vedtaget formulering:
Praktisere en sund og ansvarlig livsstil ved
vores landsarrangementer.
Ingen ændring
Vedtaget formulering:
Udvikle begrebet ”folkesundhed” og arbejdet
knyttet til det på områder som: Madvaner,
bevægelse, alkohol, stimulanser, mental
helse, sociale medier og arbejdsvaner.
Ny formulering:
Beskrive strategi for arbejdsvaner og
arbejdsmiljø
Hvor lang er vi?:
Svært at måle, men vi regner med, at der
tænkes sund mad, madspild etc., når der laves
arrangementer.
Der nedsættes en gruppe til kortlægning af
kriterierne for arbejdsvaner og arbejdsmiljø.
Sundhed er et af punkterne i vores vision. Men
hvad er sundhed? Og hvordan udlever vi det i
vores hverdag som kristne, i vores
forsamlinger, vores møder og aktiviteter?
Sundhed handler bl.a. om hvad vi indtager,
hvor meget vi bevæger os og en balance i
vores liv mellem arbejde og fritid.
På Landsmødet sidste år gik spejderne foran
med et godt eksempel ved at lægge deres
drøftelser ud som poster, så de fik rørt sig i
deres inspirationsmøde.
I København har de en løbeklub der mødes
som aktiv cellegruppe. Flere kirker arbejder på
at være Grøn Kirke, at skåne miljøet og
dermed holde jorden sund. Vi ser flere der

tager løbeskoene med på lejre, for at kunne
tage en morgentur inden møder.
Så der sker allerede noget på sundhedssiden,
men vi vil gerne mere. Det kunne f.eks. være at
arbejde med at inspirere til flere aktive
cellegrupper. Ud over løbegrupper kunne man
måske forestille sig grupper der arbejder med
kristent spiritualitet. Vi kunne holde aktive
pauser i forhandlinger ved landsmøder,
indlægge forskellige former for motion i
lejrprogrammer, nedbringe madspild på lejre
og til møder. Kun fantasien sætter grænser.
Det er vigtigt at vi tør tale om sundhed i vores
kirke. At vi kan italesætte sundhed og balance
når det kommer til f.eks. sociale medier,
arbejde og fritid. At vi har øje for tonen og
arbejdsbyrden i vores kirker så vore ansatte
kan holde længe, både fysisk og psykisk.
Der er nok at tage fat på, og vi glæder os til at
se hvordan vi øger sundheden i vores arbejde
både lokalt og nationalt.

Mål 2016-2020:
* Fremme bøn og bibellæsning personligt og i
fællesskab
* I Fasten fokus på bøn, faste og efterfølgelse
* Årlig national weekend hvor temaet er det
kristne liv i alle dets aspekter
* Øge antallet af deltagere i smågrupper til 550
i 2020.
Strategi, tiltag og ansvar:
* Mere bøn ved ledelsesmøder og
landssamlinger.
* Årligt smågruppe/gudstjeneste materiale til
Fastetiden
* Årlig national weekend med fokus på det
kristne liv i alle aspekter
* Træne smågruppeledere
Hvor langt er vi?:
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Det åndelige liv vil altid give sig til kende i hele
kirkens liv ved at give inspiration til nye
initiativer og være drivkraften i alle 4
fokusområder. Når vi har brug for særlig
opmærksomhed på det åndelige liv, hænger
det sammen med vore tilbøjeligheder til så let
at blive optaget af planlægningen og de
praktiske gøremål i forbindelse med de 4
fokusområder, at det, uden vores direkte
ønske herom, kan blive skubbet i baggrunden.
Det åndelige liv har samme betydning for
kirken, som rodnettet har for et stort træ. Derfor
må og skal det altid have vores
opmærksomhed.
Det er ikke helt enkelt at finde parametre til at
måle, hvor langt vi er nået med hensyn til det
åndelige liv.
* Landsledelsen er opmærksom på andagt &
bøn ved ledelsesmøder og landssamlinger –
og ser det som en opgave at gå foran som et
eksempel for resten af kirken med hensyn til
opfordringen til at fremme bøn og bibellæsning
personligt og fællesskab.
* Kirken har udgivet fastematerialet ”Jeg er …”
2017 for at sætte fokus på andagt & bøn og en
bibelsk faste i tiden fra fastelavn til påske.
* Kirkens landsledelse arbejder på et udkast til
indholdet i en national weekend med temaet
det kristne liv i alle dets aspekter.
* Præsternes efterårsmøde 2017 vil arbejde
med, hvordan vi træner smågruppeledere til at
udvikle dynamikken i vore smågrupper og få
flere med i dem.
Øvrige arbejdspunkter:
Samarbejde med MBUF, Lægården mv:
Landsledelsen har de seneste år arbejdet på at
udbygge deres samarbejde med kirkens
forskellige arbejdsgrene og selvejende
institutioner. Vi gør det bl.a. ved at holde fælles
møder og have forskellige repræsentanter
med ved vore møder. I indeværende år har vi
fast haft formand for MBUF Louise Aaen med
ved alle landsledelsesmøder. Det er meget
inspirerende at have Louise med. Vi er meget
taknemmelige for, at hun vil afsætte tid til at
deltage i vore møder. Vi håber, at dette tiltag vil

styrke og koordinere vores samarbejde
yderligere. Det er vigtigt at fremstå som én
fælles kirke.
Vi har endvidere haft fælles møder med
bestyrelsen og ledelsen for Idrætsefterskolen
Lægården for at vise interesse for og bakke op
om deres vigtige indsats.
For snart 50 år siden oprettede progressive
medlemmer
af
metodistkirken
Ungdomsskolen Lægården – i dag
Idrætsefterskolen Lægården. Rigtig mange
unge mennesker har haft meget stor værdi af
et eller flere år på Lægården. Sådan skal det
også gerne være i fremtiden. Vi skal som
skolekreds huske at bakke op om skolen.
Præsternes ansættelsesforhold
Vi står foran flere udfordringer i forbindelse
med ansættelse af vores præster. En
udfordring er, at kirkens økonomi udvikler sig
så, vi kan blive nødt til at tilbyde fleksible
ansættelser på deltid. En anden udfordring er,
at vi står over for et generationsskifte, hvor en
del af vore præster må forventes at gå på
pension samtidigt og inden for en ikke så fjern
fremtid. Det er baggrunden for at vi har
diskuteret præsternes ansættelsesforhold i
landsledelsen og også mellem landsledelse
og præster gennem hele året.
Generelt ønsker vi. at vores personales
ansættelsesforhold er afstemt i forhold til
uddannelse, kompetencer, ansvar, arbejdstid
og
tilsvarende
stillinger
i
andre
sammenhænge, men samtidig har vi også et
ansvar for at sikre sammenhæng i kirkens
økonomi. Det bliver en balancegang, og derfor
er det vanskelige og følsomme diskussioner
og beslutninger, vi står over for, men som er
vigtige at tage. Vi er ikke klar til at fremlægge
konkrete forslag på nuværende tidspunkt, men
diskussionerne vil fortsætte, og vi vil forsøge at
inddrage de lokale pastoralkomitéer, så vi i
fællesskab kan løfte dette ansvar på bedst
mulig vis.
Kommunikation
I samarbejde med MBUF har vi i årets løb
truffet beslutning om at nedlægge Himmel og
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Jord som trykt blad, for i stedet at bruge
midlerne på at ansætte en webredaktør til at
varetage Metodistkirkens og MBUFs presse
på kirkens website metodistkirken.dk og
gennem de sociale medier, hvilket vi har set
eksempler på gennem fastetiden. En ny
hjemmeside er under udarbejdelse, hvor vi
kan forvente os at finde alt det indhold, der før
fandtes i Himmel og Jord. Det vil sige
interessante temaartikler, lejrberetninger og
breve, interviews og nyheder i ord og billeder.
Vi vil fortsat udgive et blad under overskriften
”metodistkirken.dk", der skal formidle kirkens
værdier og videregive highlights fra vigtige
begivenheder
på
hjemmesiden,
hovedsageligt
henvendt
til
MBUF’s
medlemmer og efterskoleelever, men bladet
vil også være tilgængeligt i den lokale
menighed, når det udkommer en gang om året.
Anne Thompson, som også er præst i
Metodistkirken, er ansat til at varetage dette
arbejde. Omkring sig har hun en
referencegruppe
af
teknikere
og
kommunikationsfolk. Vi ønsker dem alle god
arbejdslyst omkring dette vigtige område at
videregive de gode historier om det levede liv
i kirken og dens organisationer og også i
opgaven at være nærværende i den digitale
verden og vi glæder os over samarbejdet.
Økonomi
Driftsresultatet for 2016, før rente/udbytte og
værdiregulering blev 236.000 kr. bedre end
forventet. Hovedkassen har ikke anvendt
økonomi på nye initiativer. Kirken har
modtaget arv på 604.000 kr. efter Birgit
Jensen.
Vi
vil
opfordre
finanskomiteer
og
menighedsråd i de lokale menigheder til at
tage initiativer, der øger indtægterne fra
kirkens medlemmer. Der har ikke været
nævneværdig udvikling vedr. medlemsbidrag,
kollekter og gaver i menighederne siden den
økonomiske plan blev vedtaget i 2010.

Personalia
Pastor Ejler Busch Andersen døde 24. maj
2016, 72 år gammel. Han blev bisat fra
Jerusalemskirken 28. maj.
Pastor Benedicte Marqversen Owens døde
17. september 2016 i en alder af 50 år. Hun
blev begravet fra Strandby Metodistkirke 8.
oktober 2016.
Pastor Ulf Rosenqvist, der ultimo 2012 fik sit
medlemskab overført til den danske
Årskonference, døde 17. febr. 2017, 80 år
gammel. Han blev bisat fra S:t Jacobs Kyrka
i Göteborg 9. marts 2017.
Forslag
Forslag vedr. økonomien
1 .Ansatte præsters kontantløn forhøjes med
600 kr. (ca. 2,5%) fra 1. januar 2018 til
24.900 kr. pr. måned. Ansatte præsters egen
indbetaling til pensionsforsikringen udgør 3
%.
Følgende takster følger den fastsatte
kontantløn:
a.
Feriepenge udgør 1½ % af
kontantlønnen og udbetales pr. 1.
maj.
b.
Pensionspræmien for
ordinerede og lokalpastorer udgør
17 % af bruttolønnen
(kontantløn samt taksering (15 %)
af præstebolig).
Heraf betaler Hovedkassen 7 %,
menigheden 7 % og præsten 3 %.
c.
Ansatte præster har fri
embedsbolig. Følger ”Skats
taksering”.
d.
Der ydes godtgørelse, hvis den
årlige udgift til skat af boligens
værdi og til opvarmning af bolig
overstiger en måneds kontantløn.
e.
Funktionstillæg for
distriktsforstandere udgør 17,25 %
af kontantlønnen.
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2.Kontingent til Landskirken for 2018
fastsættes uændret til kr. 300,- pr.
bekendende medlem og kr. 150,- for døbte
medlemmer over 18 år. Betales af den
enkelte menighed til Hovedkassen.
3. Fælles kollekter for Metodistkirken i
Danmark:
a. En søndag i november 2017 til
uddannelse af præster.
b. En søndag i februar 2018 til
baltiske præsters lønforhold.
.
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Metodistkirkens Hovedkasse
Indtægter (i 1.000 kr)
Årskonferencens offergave
Kollektdag, præsteuddannelse
Julegaven
Baltisk Præsteløn (Missionsråd)
Kontingent menigheder
Lotto og momskompensation
Tilskud uddannelse, Råd f. folkesu
Indtægter i alt
Udgifter (i 1.000 kr)
Menigheder, bidrag/tilskud
Målsætning & strategi
Pensionspræmie
Biskopskassen
Distriktsforstandertjeneste
Centralkonferencekassen
Tilskud til Letland, Nødhjælp mv.
Evangelisation
Uddannelse/kurser
Udvalgsmøder og rejser
Adm., Himmel&Jord, årbog
Regnskabsmæssig assistance
Flytteomkostninger
Kontingenter
It udstyr
Lotto og momstilskud menigheder
Hensat til diplomuddannelse
Udgifter i alt
Resultat før renter
Renteindtægter & udbytte
Regulering værdipapirer
Resultat
Arv (M. Palsgaard og B. Jensen)
Ekstraordinært tilskud
Resultat efter finansielle poster og arv

Resultat 2015 Budget 2016 Resultat 2016 Budget 2017 Plan 2018
132
135
148
250
260
18
18
23
25
25
12
12
5
5
5
14
20
3
20
20
419
422
422
425
430
340
250
301
250
250
63
0
998
857
902
975
990

618

540
100
250
104
180
31
20
50
75
150
100
60
50
50
30
250

241
100
187
30
32
124
78
67
103
45
0
50
11
319
43
2.048

2.040

-1.050
254
25
-771

-1.183
200
0
-983

41

598
0
272
108
167
32
20
18
49
78
99
38
0
48
34
288
0
1.849
-947
273
57
-617
1333
-728
-12

700
100
300
115
180
35
20
50
75
80
20
45
50
50
30
250

700
150
310
115
180
35
20
50
75
80
20
40
50
50
30
250

2.100

2.155

-1.125
200
0
-925

-1.165
200
0
-975

Metodistkirkens Hovedkasse, Status ultimo 2016 (i 1.000 kr)
Aktiver
Værdipapirer
Forvaltningsinstituttet
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Familieydelse
Kirkebygningskonto
Sommerhøjskole
Hensat til diplomuddannelse
Skyldige omkostninger
Forudbetalinger
Passiver i alt

7.064
106
170
1.783
9.123

7.126
0
134
1.813
9.073

8.002
0
1.000
40
43
38

7.990
0
1.000
27
28
24
4
9.073

9.123
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KURÈR-FORLAGET
Regnskab 2016
Salg af bøger
Indtægter
Varesalg
Porto/fragt
Udgifter
Varelager 1/1
Salmebog 1/1
Varelager 31/12
Salmebog 31/12
Varelagerforskydning
Nedskrivning af bøger
Varekøb
Vareforbrug
Porto, fragt, indpakn
Resultat

2.180,00
65,00

2.245,00

14.300,00
141.030,00
-13.715,00
-140.580,00
1.035,00
0,00
510,00
-1.545,00
-65,00
635,00

Himmel & Jord
Indtægter
Bladpuljen efterregulering 2005
MBUF-andel
Resultat

27.068,55
-16.241,13

Dagens Ord
Indtægter
Bladpuljen efterregulering 2005
Resultat

10.827,42
10.827,42

10.592,04
10.592,04

Administration
Indtægter
Renter
Udgifter
Kontoromk. Gebyrer

0,49
-300,00
-299,51

Resultat

21.754,95

43

Status pr. 31/12-2016
Aktiver
Likvide midler
Kassebeholdning
Bankkonto
Girokonto

235,00
39.041,45
26.512,39

65.788,84

Tilgodehavender

0,00

Inventar

0,00

Varelager
Varelager bøger
Vareforbrug
Salmebogen
Vareforbrug

14.300,00
-585,00
141.030,00
-450,00

13.715,00
140.580,00

Aktiver i alt

220.083,84

Passiver
Ekstern gæld
Skyldig moms

1,76

Intern gæld
Mellemregn. Hovedkassen

75.000,00

Egenkapital
Formue 1/1 2015
Resultat

123.327,13
21.754,95

Passiver i alt

145.082,08
220.083,84

Aarhus 20/2 2017

Mogens Flinck Hansen

Revideret 20/2 2017

Jens Gjessø

154.295,00

Jeanette Holm
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Rådet for Ordineret Tjeneste
Rådet for Ordineret Tjeneste arbejder med
spørgsmål og temaer i relation til præsternes
medlemskab af Års-konferencen.
Dette betyder i praksis, at ROT vurderer alle
ansøgninger
om
ændringer
i
konferenceforhold, som vore præster må
have. Eksempelvis et ønske om at gå på
pension eller nedsat tid.
Vi arbejder også med løbende vurdereringer af
præsternes behov for efteruddannelse. ROT
glæder sig over, at pastor Louise Aaen er gået
i gang med Arrow-Lederskabs træningen.
Pastor Anne Thompsson er med ROT’s
opbakning i gang med at opnå Certi cate in
Children, Mission and Ministry Cliff College i
England.
Pastor Ole Birch læser sig for tiden mod et
diplom i Ledelse.

kald til tjenesten som præst i Metodistkirken.
Vi vil også nævne muligheden for en tjeneste
om lokalpastor i en lokal menighed, hvis man
midt i sin eksisterende karriere oplever sig
kaldet til tjenesten som præst.
Rådet har udarbejdet en folder “Kald?” som er
tilgængelig på www.metodistkirken.dk. Det er
afgørende for fremtiden, at vi holder øjnene
åbne overfor unge, som bærer på at kald til
tjenesten, så vi ser, hører dem. Menighederne
har et stort ansvar med at vise vej mod evt.
præstetjeneste for unge, som bærer kaldet til
dette. I ROT glæder vi os meget over at
landsarbejdet blandt vore unge bliver stærkere
i disse år.

Thomas Risager formand

Pastor Mai-Brit Tvilling nærmer sig
afslutningen af det studieforløb som ROT har
tilrettelagt, med henblik på at opnå Masterniveau ovenpå BA fra SALT.
Det er også ROT som vurderer og interviewer
mennesker, som ønsker at tjene som præst i
Metodistkirken. Forud for en evt. optagelse på
prøve eller i fuld forening og ordination,
vurderes kandidatens kald og uddannelse,
karakter, gaver og kompetencer.
Vi vil få brug for nye præster inden for 6-9 år,
idet 6 af vore præster vil nå den offentlige
pensionsalder. Vi ved, at det på grund af
uddannelsens længde og prøveperiode tager
omkring 7 år at blive præst i Metodistkirken. Vi
vil derfor opfordre de lokale menigheder til at
holde øje med personer, som evt. bærer på et
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Metodistkirkens Verdensmission
I det forgangne år har missionsrådet fortsat
formidlet støtte til konkrete ulandsprojekter,
hovesageligt i DR Congo og Letland. Samtidigt
har rådet arbejdet videre på udviklingen af en
vision for fremtidigt missionsengagement.
Visionen indrammer 2 forskellige tanker:
1. Vi vil fastholde en ”centralisering” af arbejdet
i DR Congo og Letland primært omkring de
projekter, som vi har støttet i flere år.
Missionsrådet vil fortsætte med at formidle
kontakt til projektområderne, orientere
menighederne om projekternes status, samt
opfordre menighederne til økonomisk bidrag
eller sponsorering. Vi betragter det som yderst
vigtigt at opretholde et ansvarsfuldt forhold
mellem Den danske årskonference og
arbejdet omkring projekter som Den Gode
Forbindelse,
Sundhedsklinikken
og
Bespisningsprojekt i Mulungwishi, Skolebørn i
Congo, m.m.
2. Vi vil stå som en inspirationskilde og
samtalepartner for forsamlinger, der ønsker en
”decentralisering” af missionsengagement,
dvs. at etablere selvstændige projekter drevet,
som menigheden selv vælger. Arbejdet kan
være i form af et udenlandsk projekt, f.eks.
Solrøds indsats i forbindelse med et
børnehjem i Honduras, eller indenlandsk
mission, f.eks. kontakt til asylcentre og
flygtningearbejde, eller etablering af en
migrantmenighed. Missionsrådet vil være med
til at give anerkendelse for disse og andre
slags initiativer, der fremhæver en menigheds
missionale identitet og udtryk, og er med til at
gavne folk i nød.
Projektkatalog
For at kommunikere et bedre overblik over
missionsrådets projekter såvel som at
inspirere menighederne til at dele større
ejerskab i projekterne, har rådet udarbejdet et
projektkatalog, som klargør deres formål,
virkning og økonomi. Vi vil opfordre alle
arbejdsgrene og menigheder generelt i den
kommende tid til at tilslutte sig konkret til et eller

flere projekter med en erklæring om
økonomisk støtte, også med forhåbning om, at
der skabes nye relationer og en bredere
forståelse af Guds nåde og kærlighed til alle
mennesker.
DR Congo
Sundhedsklinikken i Mulungwishi
I år kom der et opråb fra klinikkens personale
efter der var opstået et akut behov for udstyr til
operationsstuen, ink. operationstænger,
suture, operationsbluser, m.m. Reaktionen
var overvældende positiv. Der blev samlet ind
til juleaften over kr. 38.000, gik også til fordel
for klinikkens arbejde, hvor der foretages ca. 1
operation om dagen. Klinikken fortsætter med
at skaffe en uundværlig tjeneste for
mennesker i området.
Bespisning i Mulungwishi
Projektet fortsætter med at hjælpe de fejl- og
underernærede småbørn i Mulungwishi
området.
Den gode forbindelse
Siden projektet blev lanceret med etablering af
el- og vandforsyning i Mulungwishi og
nærliggende landsbyer, bliver der nu skaffet
rent vand til dagligt for ca. 20.000 mennesker.
Betydningen for bekæmpelsen af sygdom,
øget sundhed for menneskene i området
generelt, samt deres håb og tro på en bedre
fremtid er uvurderlig. Projektet fortsætter med
et fast bidrag til teknikernes løn, som sikrer
vedligeholdelse af el- og vandinstallationerne
i Mununu, Mulungwishi, Lukunki og Kyaba,
samt en god drift generelt. Anders Flinck
fortsætter med at rådgive teknikerne.
Skolebørn
Missionsrådet har tidligere givet 60 børn fra
socialt udsatte familier fra Mulungwishi og
nærliggende landsbyer mulighed for at
gennemføre
grundskolen.
I
år
tog
Jerusalemskirkens missionsgruppe hånd på
projektet, som betyder at vi nu er i stand til at
støtte 70 børn! På grund af omkostninger i
forbindelse med en skolegang samt
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fattigdommen, der rammer mange familier i
området, ville der ellers ikke være råd uden
støtte udefra. Der er ca. 4000 børn i området,
der har alderen til skolegang fra 0-6 år, men
kun 2000 går i skole. Behovet er stort, og er
stigende.
Letland
Kontakt til Letland fortsætter i formen af,
økonomisk støtte for Camp Wesley, Hope
Center, præstelønninger og julehjælp.
Frederikshavn menighed har igen gjort en stor
indsats med at sende tøj, legetøj og andre
sager, som blev uddelt efter behov.
Resterende blev givet videre til fanger, som til
gengæld formidlede dem videre som julegaver
til deres børn. Fra Aarhus kommer der lamper
og møbler, som sendes til Riga.
Betaniaforeningen støtter med midler til
præsteaflønning og forsikring.
Vi er taknemmelige for vores partnerskab med
Metodistkirken i Letland, og glæder os til et
fortsat godt samarbejde omkring en række af
missionsprojekter og venskabsbesøg.
Katastrofe indsamling
I januar kom der en opfordring til alle
menigheder om, en katastrofe indsamling til
krigsofrene i Syrien. Beløbet blev sendt videre
til Folkekirkens nødhjælp på vegne af
Metodistkirken i Danmark.
Mission i Danmark
Historisk
set
har
missionsrådets
beskæftigelse handlet udlukkende om
udenlandsk missionsarbejde. I den senere tid
er der kommet en voksende erkendelse, at
grænserne i en globaliseret verden ikke er så
tydelige. Arbejdet blandt fattige og udsatte
mennesker og formidling af Guds nåde og
kærlighed har både en global og lokal karakter.
Derfor er missionsrådet i gang med at udvikle
en vision, der opfordrer menigheder til at
betragte flygtningekontakt, arbejde blandt
migranter, udvikling af tværkulturel kontakt,
osv., som missionsprægede initiativer.

både med økonomisk bidrag til faste projekter,
praktiske arbejde, og i formen af nye initiativer,
der har været med til at viderebringe Jesu
kærlighed til mennesker nære og fjerne.
Denne hjælp har stor betydning for vores
venner i Congo, Letland og rundt omkring, og
vi ser frem til at bygge på de gode forbindelse,
der er blevet opbygget gennem årene. I lyset af
de store udfordringer, der konfronterer os alle,
både inden for og uden for landets grænser, vil
behovet for en forstærket missional indsats
kun vokse. Med Guds hjælp må vi alle være
med til at give udtryk for Guds mission i verden
gennem et forøget engagement.
Mark Lewis
Missionssekretær
Forslag
1. Kollekter 2017-2018
a. Missionssøndagen i maj 2017 er til hver
menigheds eget missionsprojekt
b. Julekollekten 2017 er til verdens fattige
c. Kollekt i februar 2018 er til baltiske
præsters lønforhold

Missionsrådet vil yde et stort tak til alle, som
har støttet missionsarbejdet i det forgangne år.
Engagementet har ytret sig på mange måder,
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Missionsrådets Regnskab 2016 og Budget 2017
Indtægter
Budget 2016

Regnskab 2016

Budget 2017

Drift
Ordinære indtægter
Missionsbøsser
Uspecificeret bidrag fra menigheder

310

Bidrag fra enkeltpersoner

3.000

100

Tipsmidler

2.500

1.900

Lodsedler

1.500

1.500

Diverse indtægter

1.400

Renteindtægter
Ordinære indtægter i alt

2.000
2.000

14
7.000

5.224

4.000

Indtægter fra andre organisationer
DMR og DMRU

1.911

Indtægter fra andre organisationer i alt

1.911

Drift, Total

7.000

7.135

4.000

70.000

47.885

70.000

PROJEKTER
Congo
Skolepenge
Personlige bidrag skolepenge

14.992

Den gode forbindelse, vedligehold

10.000

11.550

10.000

Pedel og teknik løn

15.000

2.700

15.000

Bespisningprojektet
Klinikken i Mulungwishi

34.308
40.000

Kvindeskole Mama Doris

25.874

Gaver/ Kollekter

880

Mulungwishi Unversity løn

10.000

Diverse

16.000

Congo Indtægter i alt

50.000

5.066

135.000

169.255

145.000

20.000

4.951

20.000

Letland
Præstelønninger
Hope Center
Julehjælp Letland
Sommerhøjskolen (2017)

12.000

Missions søndag (Sommerlejr)

2.299

Skole-fritidshjem

18.411

Diverse
Letland indtægter i alt

3.110
20.000
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28.771

32.000

Indien
Indiens venner

30.000

Fadderskaber

30.000

7.293

Sommerhøjskolen (2016)
Indien indtægter i alt

23.375
13.597

30.000

44.265

30.000

0

0

0

Projektintægter, Total

185.000

242.291

207.000

Indtægter, i alt

192.000

249.426

211.000

Budget 2016

Regnskab 2016

Budget 2017

Landsmødeaktiviteter

500

274

750

Diverse udgifter i alt

500

274

750

Mad i Missionsrådet

1.800

1.492

1.500

Rejseudgifter til Missionsrådsmøder

8.000

8.734

8.500

Rejse / ophold repræsentation

6.000

5.209

6.000

4.500

4.086

4.000

20.300

19.521

20.000

Honduras
Honduras
Honduras indtægter i alt

Udgifter
Drift
Diverse omkostninger

Repræsentationsudgifter

Gaver/ Blomster
Rejse/ ophold til Årskonference
Repræsentationsudgifter i alt
Administrationsudgifter
Leje af projektor

400

Frimærker/ porto

500

Revisionshonorar
Årbog
PR materiale inkl nyhedsbrev

2.000

Bankgebyrer

1.500

Diverse
Administrationsudgifter i alt

1.000
861

1.000

146
4.400

1.007

2.000

500

656

500

Andre organisationer
Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK)
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DMR og DMRU

4.500

4.500

5.000

Andre organisationer udgifter i alt

5.000

5.156

5.500

30.200

25.958

28.250

70.000

57.245

70.000

Drift udgifter total
Projekter
Congo
Skolepenge
Personlige bidrag skolepenge

14.992

Den gode forbindelse, vedligehold

10.000

Pedel og teknik løn

15.000

10.000

Bespisningprojektet

20.000

23.153

20.000

Klinikken i Mulungwishi

40.000

15.212

60.000

11.240

21.240

166.240

131.842

30.000

Kvindeskole Mama Doris
Mulungwishi Unversity løn

5.066

Diverse
Congo udgifter i alt

195.066

Letland
Præstelønninger

20.000

20.000

426

426

5.144

5.144

Hope Center
Camp Wesley
Julehjælp Letland
Sommerhøjskolen 2017

12.000

Missions søndag (Sommerlejr)
Skole-fritidshjem
Skoleprojekt Letland (døre/vinduer)

2.300
7.292

25.000

15.000

15.040

47.862

15.040

64.870

27.495

35.138

30.000

Diverse
Letland udgifter i alt
Indien
Indiens venner
Sommerhøjskolen 2016
Indien udgifter i alt

13.597
27.495

48.735

30.000

Honduras
Honduras

10.000

Honduras udgifter i alt

10.000

Projekter total

241.597

195.617

299.936

Udgifter, I alt

271.797

221.575

328.186

Resultat

-79.797

27.851

-117.186
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Balance

2015

2016

Aktiver
OIKOS Andelsbank

1.000

1.000

Jydsk Sparekasse Konto 9551 0002794519

15.149

15.163

Jydsk Sparekasse Konto 9551 6130256307

135.391

144.688

Danske Bank Konto 9544 1190261

239.107

257.647

Aktiver i alt

390.647

418.498

Præstelønninger

450

5401

Hope Center

426

426

Camp Wesley

5.144

5.144

Julehjælp Letland

3.000

Passiver
Egenkapital -bundne midler

Skole-fritidshjem Letland

3.000
25.703

Sommerlejr

2.299

Øvrige Letland

33.344

14.122

Letland i alt

42.365

56.095

Fadderskaber

27.495

23.025

Indien i alt

27.495

23.025

Skolebørn Mulungwìshi

40.290

30.931

Bespisningsprojekt

32.713

43.868

Klinikken Mulungwishi

28.775

39.437

Den gode forbindelse

1.607

13.157

Indiens Børn

DR Congo

Pedel og tekniker løn

2.700

Kvindeskole Mama Doris
Mulungwishi university

5.066
11.240

Øvrige Congo

10.401

27.281

DR Congo i alt

125.026

162.440

Egenkapital bundne midler total

194.885

241.560

Egenkapital fri midler

195.761

176.938

Passiver i alt

390.647

418.498
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Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek
Landsarkivets frivillige arbejder støt videre
med systematisering af dokumenter og
billeder fra Metodistkirkens historie. Årets
overraskelse har været en henvendelse fra
Danmarks Tekniske Museum, der i forbindelse
med en oprydning havde fundet et stort antal
gamle glaspladebilleder fra Jerusalemskirken
og Centralmissionens arbejde i begyndelsen
af

det 20. århundrede. Museet har fået billederne
overført til digitalt format og dermed sikret
deres overlevelse. Billederne blev fremvist i
Jerusalemskirken i november og digitale
kopier
overdraget
til
Metodistkirkens
Landsarkiv.
Ole Birch

Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg
Det Danske Bibelselskab

Evangelisk Alliance

Bibelselskabet har i mere end 200 år

EA i Danmark fortsætter med at være ”en
platform
for
evangeliske
kirker
og
organisationer, der vægter værdier som Ordet,
bønnen, missionen, efterfølgelsen og
fællesskabet”.

arbejdet for at udbrede bibelen i Danmark. I
de sener år har også støttet bibeludgivelse
på steder i verden, hvor der er behov for
støtte til kristne mindretal, der på forskellige
måder er udfordret i deres forsøg på at
skaffe bibler på deres eget sprog til
udbredelsen af kristendommen. Til dette
formål har man en ret omfattende
indsamlings virksomhed.
Man har også i et vist omfang støttet kristne
mindretal i områder, hvor de er særligt
udsat.

Bedeuge 2017, som blev afholdt i januar,
markerede jubilæumsåret for den lutherske
reformation. Hermed blev der kastet lys over
en række emner, som havde relevans på
tværs af åndelige og teologiske traditioner
inden for den evangeliske bevægelse.
Indsamlingerne i år gav støtte til tre forskellige
projekter,
som
kæmper
imod
kvindeundertrykkelse og på vegne af udsatte
kvinder verden over.

Bibelselskabets omstrukturering har gjort
bogsalget mere nutidigt, ved at man nu
udelukkende satser på den digitale
boghandel. Der er efterhånden styr på
økonomien, så man igen kan skabe

Udover bedeugen har EA sponsoreret flere
læringsdage, som har sat fokus på forskellige
missionale temaer, bl.a. møder med Muslimer
i Danmark. Bedeuge 2018 foregår d. 7.-14.
januar.

overskud i selskabets forlagsvirksomhed.
Den nye generalsekretær Birgitte Stoklund

Mark Lewis

har nu siddet 1 år, og gjort det ganske godt..
Niels Urup Nielsen
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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.
Danske Kirkedage 2016, som fandt sted i
København for første gang, blev anderledes
end de tidligere kirkedage. Arrangementerne
og programmerne var rykket ud på di
Københavnske gader og torve. Det betød, at
mange flere mennesker kom i berøring med
kirkedagene, men også at fordybelsen og
fællesskabet mellem kirkedagsdeltagerne
blev af en anden karakter. Kirkedagene 2016
var ikke et stævne for kirkelige aktivister, men
en kirkelige festival i storbyen. Kirkedagene
2019 afholdes i Herning i Kristi Himmelfarts
dagene.
Fejringen af reformationens 500 år har været
under forberedelse i flere år. Men nu befinder
vi os i jubilæumsåret. Mange forskellige
arrangementer afholdes landet over, især i de
historiske byer, hvor den Lutherske
Reformation slog igennem. I København
holdes en reformations weekend ved det nye
kirkeårs begyndelse 2017. En del af
weekenden bliver forelæsninger på Det
teologiske Fakultet, en anden del seminar i
Trinitatiskirkens
Sognehus
samt
gudstjeneste.

DKR. Forskellige dialogmøder og oplysende
arrangementer har været afholdt, blandt andet
i regi af Kristen Muslimsk Samtaleforum, hvor
Metodistkirken er direkte med. Ligeledes
deltager DKR i andre organisationers
arrangementer om religionsdialogen. DKR har
den opfattelse, at religionsdialogen får en
større og større betydning, ikke blot i de kristne
kirkers relation til andre religioner, men også
som katalysator for hele samfundets udvikling
som arena for flere religioners tilstedeværelse
samt mødet og sameksistensen mellem
mennesker, som er formet af forskellige
religioners værdigrundlag og etos.
DKR er aktør i forhold til det af Folketinget
nedsat Trossamfundsudvalg, som arbejder
med lovgivningen for trossamfundene udenfor
Folkekirken, som det er defineret i dansk
lovgivning. Vi har, som Metodistkirke, været
aktive i de høringer og konsultationer, som har
været afholdt, og leveret synspunkter og
problematikker, som vi opfatter, vil være af
betydning til afklaring i kommende lovgivning.
Frikirkeforum under Danske Kirkers Råd
samles i forbindelse med DKRs ordinære
møder, mindst en gang årligt. Det er kun få
sager, der behandles i Frikirkeforum, da flest
sager angår alle kirke og bedst varetages i
DKR.
Danske Kirkers Råds nye formand er biskop
Henrik Stubkjær.
Jørgen Thaarup

Til reformationsmarkeringen hører også
Danske Kirkers Råds arbejde med en
publikation om kristentro, som tænkes omdelt
af lokale kirker til husstande over hele landet.
Relationen til andre religioner, især relationen
mellem kristendommen og islam og de to
religioners organiserede tilhængere, er et nyt,
men tilbagevendende arbejdsområde for
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Økumeniske læresamtaler
mellem Metodistkirken og
Folkekirken
Siden 2012 har repræsentanter for
Metodistkirken i Danmark mødtes til
læresamtaler med repræsentanter for Den
danske Folkekirke. Det er økumeniske
samtaler, som har foregået på det grundlag,
som er indeholdt i det såkaldte Leuenberg
Konkordie, hvori også indgår en europæisk
aftale mellem de lutherske og de metodistiske
kirker om gensidig anerkendelse af
forkyndelse,
sakramenterne
og
præsteembedet. Samtalerne i Danmark har
været ført ud fra den situation og historie, som
er den lutherske og den metodistiske kirke
baggrund i Danmark. I marts 2016 blev
samtalerne afsluttet med udfærdigelse af et
dokument, som indeholder beskrivelse af de to
kirkers fælles forståelse af væsentlig kristen
troslære, samt en aftaletekst, hvor kirkerne

gensidigt anerkender hinanden og meddeler
hinanden fællesskab omkring forkyndelse,
sakramentsforvaltning og præsteembede. Det
udvalg, som har ført samtalerne, lagde et
fælles dokument frem for de to officielle
styrende organer i de to kirker til godkendelse
og
underskrift.
Metodistkirkens
Årskonferencen 2016 og Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd og Biskops kollegiet
godkendte dokumentet med samtalernes
resultater. Efterfølgende har aftalen været
sendt til Kirkeministeriet for at vurdere
eventuelle juridiske konsekvenser. Denne
behandling i Kirkeministeriet er endnu ikke
afsluttet. Det udvalg, som har ført
forhandlingerne vil vende tilbage til kirkerne,
når drøftelserne med Kirkeministeriet er
afsluttet og det eventuelt betyder, at
justeringer eller tilføjelser af teksten bliver
nødvendigt.
Jørgen Thaarup
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Centralkonferencens Råd og Biskopskomité
The Northern Europe and Eurasia Central
Conference Council
Report to the 2017 Annual Conferences

In God we live, move and exist. The God of
love and transformation moves through our
societies with some wonderful changes and
tough challenges. We live in a time when the
need for peace, security and clarity of mission
and vision is so great that we need each other
as never before. Our United Methodist
brothers and sisters have experienced war in
Ukraine since 2014. The Nordic countries
together with most of Western Europe find
themselves in a historic time of challenge and
opportunity, for how we can love our neighbors
when they come to our country in large
numbers? Russia is moving back to the Sovietlike laws that restrict the religious freedom. Our
own United Methodist global body is
experiencing many challenges around the
issue of human sexuality as we are trying to
figure out how we can stay united and at the
same time move forward. We need God in
whom we live, move and exist so that in the
midst of these challenges we can continue to
be filled with hope and fulfill our mission and
vision.
Conflict
Our central conference has experienced
dramatic changes during the 2012-2016
quadrennium due to the acts of war in eastern
Ukraine. In spite of suffering and much
uncertainty caused by violence and war the
United Methodist Church in Ukraine continues
its ministry. We have two churches in the
Eastern
Ukraine,
in
Lugansk
and
Krasnoarmeisk near Donetsk. The bombing of
Lugansk was felt by many of our United
Methodist people. One bomb fell in the garden
of the neighboring house of our church building
and damaged both the neighbor’s house and

the church.
The congregation in Lugansk which consists of
65 people became refugees and left the city.
Only three elderly member of Lugansk UMC
decided to stay in the city. A few members
have now returned back to Lugansk even
though it is still dangerous and uncertain to live
there. Ten members of Lugansk UMC moved
to the Chelyabinsk region where they are given
shelter, food and physical and spiritual support
by our church in Satka. Our members of UMC
in Sochi and Voronezh, Kiev and Uzhgorod
minister to refugees from Eastern Ukraine who
come to the Sochi and Voronezh region in the
Southern Russia and to Kiev and Uzhgorod in
Western Ukraine. During the crisis, the
bishops sent out information about the
development, and the annual conferences in
the Nordic and Baltic area were encouraged to
pray and to offer financial support.
A World Wide Connection
In a serious crisis like this, we experience what
it means to be a worldwide connection.
UMCOR has provided significant help to
Ukrainian refugees in Southern Russia and to
members of Lugansk UMC who became
refugees (documented and undocumented)
within Ukraine and Russia.
The Germany Central Conference and the
South and Central Europe Central Conference
have sent financial support, and all the annual
conferences in the Nordic and Baltic area have
contributed with a total of approximately
15.000 EURO through either gifts or local
church offerings. We thank God for the
generosity of our sisters and brothers
throughout the connection.
Celebrations in Ukraine
As of today, the situation in Ukraine is still
difficult. People suffer economically. But in the
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midst of this struggling situation, we as United
Methodists are determined to work on unity
and make every possible effort to build peace.
One of the encouraging developments is our
ministry in Lugansk UMC, Eastern Ukraine.
Our newly appointed pastor Alexandr
Shevchenko continues to minister to the
people of Lugansk and to study at our
Seminary in Moscow. As a medical doctor he
can help people with their physical and spiritual
needs. This spring and summer, the leaders
from Ukraine and South Russia have
continued their conversation about Lugansk
UMC. After much prayer and discussion, the
consensus was reached between Ukraine and
Moldova Provisional Annual Conference and
South Russia Provisional Annual Conference
that Lugansk UMC would join South Russia
Provisional Annual Conference. This would
help our church to better experience the
connectional nature of our church and be
encouraged and supervised by the district
superintendent of the South district (South
Russia). Lugansk UMC received warm
welcome at the South Russia Provisional
Annual Conference session in June 2016.
Another joyful experience has been the
Consecration of our new church building in
Sredne, Uzhgorod region, Western Ukraine on
April, 2016. The ministry with Roma people in
this region is growing, and people are very
open for the good news of Jesus Christ. I want
to thank all of our European and American
partners who helped us make this dream come
true. Thanks be to God for this church and for
our connection!
Let us continue to pray for the people of
Ukraine as they struggle in their daily life.

Several agencies have done work in our
annual conferences, and we continue to
benefit from support through seminars, the
Advance and through missionaries assigned
to annual conferences.
One excellent example of this was seminar for
indigenous peoples in continuation of the
celebration of the centennial of the forming of
the Sami nation in Norway. The seminar was
supported by and planned in collaboration with
the General Board of Church and Society.

General Agencies
We have several of our leaders serving in
general agencies doing an excellent job in
bringing the Northern European or Eurasian
perspective into the conversation and the work
of the agencies. The area groups receive
reports from of our representatives and help to
pass on information and build relations.

Strong relationship with the Uniting Church in
Sweden
Several dialogue-meetings have taken place
between leadership of the Uniting Church in
Sweden and the United Methodist Church
represented by rev. Knut Refsdal, rev. Øyvind
Helliesen and Bishop Christian Alsted. The
bilateral dialogue following the 2012 Central

The Nordic and Baltic area group
In the Nordic and Baltic area group an effort
has been made to build relationships between
local churches across the episcopal area to
strengthen the connection. There is a growing
exchange of resources and experiences on a
local church level as well as on the conference
level. This is particularly true when it comes to
youth ministry, where connections between
Lithuania and Norway, and Latvia and
Denmark are becoming increasingly fruitful.
An important factor in strengthening the
connection is the School of Congregational
Development, which in 2015 in Tallinn for the
first time included the whole episcopal area.
A subcommittee of the area group is behind the
publishing of a new series of books entitled
“Nordic Perspectives on Methodism”. The
purpose of this series is as the title indicates to
stimulate Wesleyan theological thinking and
writing in the Nordic context. The first book
entitled “What is Methodist Identity Today?”
came out in 2015 and is already sold out. The
second book, which focuses on “diaconia”,
was presented at the central conference in
Fredrikstad, and it is now for sale.
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Conference was concluded in the fall of 2014,
and after a mutual approval process, an
agreement of full communion was signed at
the Council of Bishops meeting 1st May 2015
in Berlin by church leader Lasse Svensson and
the president of the Council of Bishops Warner
H Brown Jr. At a joint worship service on
Sunday 25th October 2015 in Malmö, Sweden,
the same agreement was signed in the
Northern Europe and Eurasia context by
church leader Lasse Svensson and bishop
Christian Alsted. Finally, the agreement was
ratified at the 2016 General Conference.
As part of the agreement there will be United
Methodist delegates in the annual conference
of the Uniting Church in Sweden, and the will
be delegates from the Uniting Church in
Sweden participating in the General
Conference and in our Central Conference,
these delegates will all have vote and no vote.
We also joyfully note that the Uniting Church in
Sweden has become member of the European
Methodist Council and of the World Methodist
Council.
The World Methodist Conference in
Northern Europe
In august 2016, the World Methodist Council
accepted an invitation from the Uniting Church
in Sweden to host the 22nd World Methodist
Conference in Gothenburg in 2021. The
annual conferences in Norway and Denmark
have promised to support the Uniting Church in
Sweden in this endeavor. Having the World
Methodist Conference in Northern Europe
offers us a unique opportunity to experience
the world- wide Methodist connection of more
than 82 million Methodists, Wesleyans and
Uniting Church Christians. The invitation
emphasizes the commitment of the Uniting
Church in Sweden to maintain and develop
their relationship to the Methodist tradition.
The World Methodist Conference will take
place 18-22. August 2021 in Gothenburg,
Sweden.
Human sexuality

Since 1972 the United Methodist Church has
debated
homosexuality.
Across
the
denomination, there are several different
understandings of how the church should be in
ministry with homosexuals. There are sincere
and loving Christians of genuine faith who are
convinced that the church should retain its
current position, while there are other
Christians just as sincere, loving and genuine
in their faith who are convinced that the church
must
change
its
current
position.
There are deep divisions in the church about
human sexuality, but the 2016 General
Conference showed that there are options
other than restructuring. We do not desire to
split the church, and we seek unity for the sake
of our mission and witness.
On a mandate from General Conference, the
Council of Bishops has initiated a process to
help the church move into the future. A
Commission for A Way Forward has started its
work with the purpose of examining and
possibly revising sections of church law
regarding human sexuality. The Commission
includes representation from every region of
the UMC and from different perspectives.
There are two members on the commission
from Europe, David Fields, a layperson from
Switzerland and Bishop Rosemarie Wenner
from Germany
Due to the initiated process, the General
Conference made no changes to the Book of
Discipline regarding our official positions on
matters of human sexuality. Since General
Conference, the tension has increased as the
Western Jurisdictional Conference in the US
elected and consecrated an openly Lesbian
elder as bishop, and as the South Central
Jurisdiction following requested a review by
the Judicial Council of whether the election,
consecration and assignment violates church
law.
The Central Conference reflected on and
discussed perspectives relating to Human
Sexuality and the situation of the
denomination. Through the passing of a
resolution, the conference expressed robust
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support for the work of the commission On A
Way Forward, while it decided not to express
opinions on decisions made by conferences in
other parts of the world.
The 2016 Central Conference
The local churches in Fredrikstad as well as
the annual conference in Norway were
wonderful hosts of the 2016 Central
Conference. We sincerely thank them for their
inspired and dedicated work in contributing to
the program and offering radical hospitality to
the
participants,
which
contributed
significantly to the success of the conference.
Financial result of the Central Conference was
a small deficit
The next Central Conference will be in the
early spring of 2021 in Tallinn, Estonia.
A General Book of Discipline
The General Conference charged the
Standing Committee on Central Conference
Matters with the task to bring a proposal for at
General Book of Discipline, which will contain
all of the present parts 1 to 5 and a significantly
reduced part 6 only giving the basic theological
principles,
values
and
organizational
guidelines. Parts 1 to 6 can only be changed by
General Conference. Each central conference
will then develop its own part 7 with paragraphs
specifying the guideline given in part 6. Each
annual conference is asked to study a sample
of part 6 containing only the basic theological
principles,
values
and
organizational
guidelines and to offer feedback before the end
of 2017.
The Northern Europe and Eurasia Book of
Discipline
The 2016 Northern Europe and Eurasia
supplement to the Book of Discipline was
published in the spring of 2017. The
supplement also includes a historical
statement, a reading guide, paragraphs of the
Book of Discipline adapted to our context, the
Episcopal and Laity addresses, the minutes of
the Central Conference and a directory. To

some extent, our supplement uses the same
principles as the ones guiding the work on a
general Book of Discipline which the Standing
Committee on Central Conference Matters is
about to elaborate.
Wonder, Love and Praise
A theological document entitled “Wonder,
Love and Praise” has been sent to the church
for study in this quadrennium. The document is
available online, and a study process will be
developed in each annual conference.
Finances.
The Central Conference is on a tight budget for
the coming quadrennium, however, we have
budgeted for a full council meeting every year
as well as for one annual meeting of the area
groups.
The 2016 fiscal year is in balance.
Europe
We are building stronger relations between the
Methodist churches in Europe, and in this
process, the European Methodist Council has
a key role. We have much to learn from each
other as we share many of the same
challenges. In this quadrennium, we have had
two joint meetings with the European
Commission on Mission ECOM, where we
have discussed the mission document from
the World Council of Churches and at the latest
joint meeting in the fall of 2016 the challenges
and opportunities the new refugee and migrant
situation present to us.
At the Central Conference, an agreement
between the Methodist, Wesleyan and Uniting
churches in Europe was approved. This
agreement of full communion will formalize
and regulate our relationship on a European
level and make it easier to transfer members
and
clergy
between
the
different
denominations in Europe.
Changes at the Copenhagen Office
In May 2016, Lilli Uth retired after 7 years as my
administrative assistant. We are deeply
thankful for Lilli’s dedicated, perceptive and
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highly competent ministry. The Central
Conference Council owes her a depth of
gratitude, which has been expressed at a
reception at the episcopal office.
Kirsten Hastrup assumed the position as
administrative assistant last year. With her
excellent administrative and language skills,
she has proved to be an asset to the office and
to the Central Conference.
Thank you
Thank you to the members of the central
conference council who have served in the
past quadrennium and done a competent and
committed work in leading the ministry of the
Central Conference and developing our
connection. May the loving and transforming
God through the Holy Spirit bless us and give
us strength to continue our journey of making
disciples of Jesus Christ for the sake of the
world.
The Central Conference Council
Bishop Eduard Khegay and Bishop Christian
Alsted
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Biskopkassen
The Nordic & Baltic Episcopal Area
Episcopal Fund
SE- nr. 31002745
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Income Statement 1. January 2016 - 31. December 2016
(amounts in DKK)

2016

2015

979.579

851.951

48.723

47.208

Contribution GCFA
Contribution Finland F
Contribution Finland S

58.527

61.244

Contribution Norway

342.611

346.660

Contribution Sweden

5.581

5.810

Contribution Denmark

107.443

100.097

Contribution Estonia

28.562

25.754

Contribution Latvia

15.579

12.381

Contribution Lithuania

8.142

10.914

1.594.747

1.462.019

Bishop's Salary

546.240

554.783

Bishop's Housing

197.208

194.304

Other Salary

771.007

624.796

Rent

126.100

124.330

24.414

7.415

6.183

7.790

Total Income
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Income

Expenses

Equipment
Office material
Printing & Copying

5.483

5.898

-19.285

-1.870

Professional Entertainment

16.146

15.465

Telephone & Postage

43.728

35.664

Audit and accountancy assistance

15.250

12.000

Miscellaneous

12.562

10.523

1.745.036

1.591.098

0

0

Costs

-416

-154

Total Financial Items

-416

-154

-150.705

-129.233

Travel expenses

Total Expenses
Financial Items
Interest income

Net profit (loss) for the year
Proposed allocation and equity transfers
Transfer to/from Bishop's housing

0

0

Transfer to/from capital

-150.705

-129.233

Total allocations

-150.705

-129.233
side 5
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The Nordic & Baltic Episcopal Area
Episcopal Fund
SE- nr. 31002745
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Assets 31. December 2016

(amounts in DKK)
2016

2015

85.469

78.618

85.469

78.618

1.385.016

1.580.333

1.385.016

1.580.333

1.470.485

1.658.951

Accounts receivable

Cash and Bank Deposits

Total Assets

Penneo dokumentnøgle: SFCD5-MA4LC-ABDQZ-VWPX7-VUVH7-L5BBU

Receivables
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The Nordic & Baltic Episcopal Area
Episcopal Fund
SE- nr. 31002745
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Equity and Liabilities 31. December 2016

(amounts in DKK)
2016

2015

482.135

482.135

0

0

482.135

482.135

1.032.897

1.162.130

Allocated from Income statement

-150.705

-129.233

Transferred to income statement

0

0

882.192

1.032.897

1.364.327

1.515.032

Accounts payable

14.000

37.000

Taxes withheld and social security

40.889

40.048

Equity

Primo
Allocated from Income statement
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Reserved for housing

Reserve fund
Primo

Total Equity
Liabilities

Salaries and holiday pay

Total Equity and Liabilities

51.269

66.871

106.158

143.919

1.470.485

1.658.951
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Areakassen
The Nordic & Baltic Episcopal Area
Area Fund, Nordic & Baltic
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Income Statement 1. January 2016 - 31. December 2016
(amounts in DKK)
2016

2015

Baltic Salary Support

297.059

102.884

Camp Wesley

0

20.193

School of Congregational Development

0

24.013

Area activities

7.000

62.615

Other income

0

140.520

Total Income

304.059

350.225

31.258

14.984
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Income

Expenses
Church planting
European Board on Drug & Alcohol Concerns

1.555

24.326

186.398

209.534

Ukraine

0

119.264

Baltics

0

30.233

9.390

4.211

Baltic Salary Support

School of Congregational Development
Grants (from Weslean Means)

0

3.691

Other costs

0

11.000

Cabinet

-15.060

49.930

Total Expenses

213.541

467.173

Financial Items
Interest income

0

0

Financial costs

0

-13.435

Total Financial Items

0

-13.435

90.518

-130.383

Net profit (loss) for the year
Proposed allocation and equity transfers
Baltic Pastors Salary Fund

110.661

-106.650

Work Drug & Alcohol Abuse

-1.555

-24.325

Nordic Theological Activities

0

-3.691

N&B Area Activities
Church Planting
School of Congregational Development
Capital reserve
Total allocations

22.060

12.685

-31.258

-14.984

-9.390

19.802

0

-13.220

90.518

-130.383
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The Nordic & Baltic Episcopal Area
Area Fund, Nordic & Baltic
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Assets 31. December 2016

(amounts in DKK)
2016

2015

2.116

24.064

2.116

24.064

1.207.140

1.105.674

1.207.140

1.105.674

1.209.256

1.129.738

Accounts receivable

Cash and Bank Deposits

Total Assets
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Receivables
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The Nordic & Baltic Episcopal Area
Area Fund, Nordic & Baltic
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Equity and Liabilities 31. December 2016

(amounts in DKK)
2016

2015

Primo

377.017

483.667

Allocated from Income statement

110.661

-106.650

487.678

377.017

Equity
Country Specific
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Baltic Salary Support

Drugwork
Primo

22.525

46.850

Allocated from Income statement

-1.555

-24.325

20.970

22.525

Nordic Theological Activities
Primo
Allocated from Income statement

-3.691

0

0

-3.691

-3.691

-3.691

670

670

Baltic School of Congregational development
Primo
Allocated from Income statement

0

0

670

670

Primo

26.589

13.904

Allocated from Income statement

22.060

12.685

48.649

26.589

Primo

280.939

295.923

Allocated from Income statement

-31.258

-14.984

249.681

280.939

N&B Area Activities

Church Planting
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The Nordic & Baltic Episcopal Area
Area Fund, Nordic & Baltic
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

School of Congregational Development
Primo

274.061

Allocated from Income statement

254.259

-9.390

19.802

264.671

274.061

140.628

153.848

0

-13.220

140.628

140.628

1.209.256

1.118.738

0

11.000

0

11.000

1.209.256

1.129.738

Capital reserve
Primo
Allocated from Income statement

Total Equity

Other current liabilities

Total Equity and Liabilities
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Liabilities
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De Nordiske Midler for Wesleyan
Teologi
The Nordic Means for Wesleyan Theology
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Income Statement 1. January 2016 - 31. December 2016
(amounts in DKK)
2016

2015

Dividends

89.494

82.250

Write-up of shares (or sale)

53.926

0

Income

Interest income
Total Income

4

11

143.424

82.261

Trust department fees

48

36

0

10.774

Grants

36.795

34.818

Audit

10.000

10.000

Total Expenses

46.843

55.628

Net profit (loss) for the year

96.581

26.633

96.581

23.970

Write-down of shares (or sale)
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Expenses

Proposed allocation and equity transfers
Transfer to/from other equity
Transfer from reserved for disposal
Total allocations

0

2.663

96.581

26.633
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The Nordic Means for Wesleyan Theology
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Assets 31. December 2016

(amounts in DKK)
2016

2015

2.983.546

2.841.596

2.983.546

2.841.596

79.433

114.802

79.433

114.802

3.062.979

2.956.398

Account 9934274

Cash and Bank Deposits

Total Assets
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Fixed Assets
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The Nordic Means for Wesleyan Theology
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Equity and Liabilities 31. December 2016

(amounts in DKK)
2016

2015

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

442.699

442.699
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Restricted Equity

Capital
Madsen's Fund
Wahlström's Fund

48.343

48.343

Odd Hagen's Fund

137.677

137.677

628.719

628.719

412.532

388.562

For distribution
For distribution, primo
Granted payments
Allocated from Income Statement

Total Equity

0

0

96.581

23.970

509.113

412.532

3.052.979

2.956.398

10.000

0

10.000

0

3.062.979

2.956.398

Liabilities
Other current liabilities

Total Equity and Liabilities
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Centralkonferencekassen
Central Conference Fund, Denmark
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Income Statement 1. January 2016 - 31. December 2016
(amounts in DKK)
2016

2015

Contribution Estonia

8.569

7.726

Contribution Central Russia

16.855

3.742

Contribution Eastern Russia

2.830

1.598

Contribution North Western Russia & Belarus

2.350

3.743

Contribution South Russia

2.805

3.743

510

560

Contribution Denmark

32.232

30.029

Contribution Finland F

14.603

14.149

Contribution Finland S

17.543

18.365

4.554

3.714

Contribution Ukraine & Moldova

Contribution Latvia
Contribution Lithuania

2.428

3.260

Contribution Norway

102.282

75.936

Contribution Sweden

1.647

1.745

209.208

168.310

CC Council

31.390

34.329

N&B area group

17.420

35.712

0

1.912

11.786

50.910

Total Income
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Income

Expenses

Eurasia Areagroup
World Methodist Council
WMC-meetings
European Methodist Council
Council of European Churches
CEC

9.989

4.000

42.636

42.626

0

6.391

0

4.000

Central Conference

78.330

0

Other Expenses

19.293

15.000

CC-Projects
Total Expenses

0

15.000

210.844

209.880
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Central Conference Fund, Denmark
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Financial Items
Interest income

0

0

Financial costs

0

-150

Total Financial Items

0

-150

-1.636

-41.720

Transfer to/from capital

-1.636

-41.720

Total allocations

-1.636

-41.720

Net profit (loss) for the year
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Proposed allocation and equity transfers

Central Conference Fund, Denmark
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Assets 31. December 2016

(amounts in DKK)

Receivables
Cash and Bank Deposits

Total Assets

2015

55.241

0

664.404

774.386

719.645

774.386

719.645

774.386
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2016

Central Conference Fund, Denmark
Annual Report for 1st January 2016- 31th December 2016

Equity and Liabilities 31. December 2016
(amounts in DKK)

2016

2015

590.734

632.454

-1.636

-41.720

589.098

590.734

Equity
Capital fund
Primo
Allocated from Income statement

Primo
Allocated from Income statement

59.652

44.652

-59.652

15.000

0

59.652

10.000

10.000
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Equity Central Conference

Equity NEEBoD
Primo
Allocated to Income statement

0

0

10.000

10.000

70.000

70.000

1.547

0

71.547

70.000

20.000

16.000

Equity CC Concerns
Primo
Allocated to/from Income statement

Equity CEC
Primo
Allocated from Income statement

0

4.000

20.000

20.000

Equity World Methodist Council
Primo
Allocated to/from Income statement

Equity TOTAL

24.000

20.000

-12.000

4.000

12.000

24.000

702.645

774.386

17.000

0

17.000

0

719.645

774.386

Liabilities
Other current liabilities

Total Equity and Liabilities
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Metodistkirkens konstitution
Konstitutionen er Metodistkirkens grundlov. Det er de korte samling vedtægter, som hele
Kirkeordningen er bygget på. Konstitutionen siger ganske kort og i overordnede formuleringer,
hvad Metodistkirken er og hvilke grundlæggende principper, kirken følger. Hovedvægten er lagt
på kirkens organisatoriske struktur og beslutningsprocesser. Der er beskrivelse af alle
besluttende konferencer fra Generalkonference og Centralkonference til Årskonference og
Pastoratskonference, samt disse konferencers myndighed og begrænsninger. Årskonferencen
er den grundlæggende og vigtigste enhed i kirken. Konstitutionen fastlægger desuden
biskoppernes og kirkerettens funktion. Fordi Konstitutionen er kirkens grundlov, er det kun
Årskonferencerne, der kan
beslutte ændringer. Når Generalkonferencen bliver enig om at foreslå ændringer i
konstitutionen, sendes ændringsforslag ud til alle Årskonferencer i hele verden, og først når alle
Årskonferencer har stemt om ændringsforslagene og der er opnået flertal for ændringerne, er
ændringerne gældende. Det er biskopsrådet, som indsamler afstemningsresultaterne og
konstaterer, at ændringer af konstitutionen er et faktum.
I 2017 skal alle verdens Årskonferencer stemme om nogle ændringsforslag, som
Generalkonferencen i 2016 har foreslået. Herunder følger begrundelserne for ændringerne
samt ændringsforslaget (på engelsk)

2016 GENERAL CONFERENCE
The United Methodist Church
Proposed Constitutional Amendment – I
On May 16, 2016, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Portland, Oregon, the following Constitutional Amendment was adopted by a recorded vote
of 746 Yes, 56 No (Calendar Item 121, DCA p. 2106). It is now presented to the Annual
Conferences for vote.
In the 2012 Book of Discipline, Division One, add a new paragraph between current ¶¶ 5 and
6:
As the Holy Scripture reveals, both men and women are made in the image of God and,
therefore, men and women are of equal value in the eyes of God. The United Methodist Church
recognizes it is contrary to Scripture and to logic to say that God is male or female, as maleness
and femaleness are characteristics of human bodies and cultures, not characteristics of the
divine. The United Methodist Church acknowledges the long history of discrimination against
women and girls. The United Methodist Church shall confront and seek to eliminate
discrimination against women and girls, whether in organizations or in individuals, in every facet
of its life and in society at large. The United Methodist Church shall work collaboratively with
others to address concerns that threaten the cause of women’s and girl's equality and well-being.
If voted and so declared by the Council of Bishops, this would become the new ¶6, and the
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current ¶¶ 6-61 would be renumbered as ¶¶ 7-62.

AND
Proposed Constitutional Amendment – II
On May 20, 2016, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Portland, Oregon, the following Constitutional Amendment was adopted by a recorded vote
of 509 Yes, 242 No (Calendar Item 429, DCA p. 2212). It is now presented to the Annual
Conferences for vote.
In the 2012 Book of Discipline, Division One, ¶4, Article IV, amend by deletion and addition as
follows:
After “all persons” delete “without regard to race, color, national origin, status, or economic
condition”. After “because of race, color, national origin,” delete “status,” and add “ability”. At the
end of the paragraph, add “nor shall any member be denied access to an equal place in the life,
worship, and governance of the Church because of race, color, gender, national origin, ability,
age, marital status, or economic condition.”
If voted and so declared by the Council of Bishops, ¶ 4 would read:
The United Methodist Church is part of the church universal, which is one Body in Christ. The
United Methodist Church acknowledges that all persons are of sacred worth. All persons shall
be eligible to attend its worship services, participate in its programs, receive the sacraments,
upon baptism be admitted as baptized members, and upon taking vows declaring the Christian
faith, become professing members in any local church in the connection. In the United Methodist
church, no conference or other organizational unit of the Church shall be structured so as to
exclude any member or any constituent body of the Church because of race, color, national
origin, ability, or economic condition, nor shall any member be denied access to an equal place
in the life, worship, and governance of the Church because of race, color, gender, national origin,
ability, age, marital status, or economic condition.
AND
Proposed Constitutional Amendment – III
On May 16, 2016, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Portland, Oregon, the following Constitutional Amendment was adopted by a recorded vote
of 767 Yes, 22 No (Calendar Item 111, DCA pp. 2105). It is now presented to the Annual
Conferences for vote.
In the 2012 Book of Discipline, Division Two, Section VI, ¶ 34, Article III, (2016 Book of Discipline,
Division Two, Section VI, ¶ 34, Article III) amend by addition as follows:
After the first sentence, add, “Such elections shall include open nominations from the floor by
the annual conference, and delegates shall be elected by a minimum of a simple majority of the
ballots cast.”
If voted and so declared by the Council of Bishops, ¶ 34 would read:
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The annual conference shall elect clergy and lay delegates to the General Conference and to
its jurisdictional or central conference in the manner provided in this section, Articles IV and V.
Such elections shall include open nominations from the floor by the annual conference, and
delegates shall be elected by a minimum of a simple majority of the ballots cast. The persons
first elected up to the number determined by the ratio for representation in the General
Conference shall be representatives in that body. Additional delegates shall be elected to
complete the number determined by the ratio for representation in the jurisdictional or central
conference, who, together with those first elected as above, shall be delegates in the
jurisdictional or central conference. The additional delegates to the jurisdictional or central
conference shall in the order of their election be the reserve delegates to the General
Conference. The annual conference shall also elect reserve clergy and lay delegates to the
jurisdictional or central conference as it may deem desirable. These reserve clergy and lay
delegates to the jurisdictional or central conferences may act as reserve delegates to the General
Conference when it is evident that not enough reserve delegates are in attendance at the
General Conference.
AND
Proposed Constitutional Amendment – IV
On May 20, 2016, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Portland, Oregon, the following Constitutional Amendment was adopted by a recorded vote
of 621 Yes, 15 No (Calendar Item 468, DCA p. 2217). It is now presented to the Annual
Conferences for vote.
In the 2012 Book of Discipline, Division Three, ¶ 46, Article I, amend by addition, as follows:
To the end of the paragraph, add “provided that episcopal elections in central
conferences shall be held at a regular, not an extra, session of the central conference,
except in the case where an unexpected vacancy must be filled.”
If voted and so declared by the Council of Bishops, ¶ 46 would read:
The bishops shall be elected by the respective jurisdictional and central conferences and
consecrated in the historic manner at such time and place as may be fixed by the General
Conference for those elected by the jurisdictions and by each central conference for those
elected by such central conference, provided that episcopal elections in central conferences
shall be held at a regular, not an extra, session of the central conference, except in the case
where an unexpected vacancy must be filled.

AND
Proposed Constitutional Amendment – V
On May 17, 2016, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Portland, Oregon, the following Constitutional Amendment was adopted by a recorded vote
of 715 Yes, 79 No (Calendar Item 446, DCA p. 2214). It is now presented to the Annual
Conferences for vote.
In the 2012 Book of Discipline, Division Three, ¶ 50, Article VI, amend by addition, as follows:
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After the last paragraph, add “These provisions shall not preclude that adoption by the
General Conference of provisions for the Council of Bishops to hold its individual members
accountable for their work, both as general superintendents and as presidents and residents
in episcopal areas.”
If voted and so declared by the Council of Bishops, ¶ 50 would read:
The bishops, both active and retired, of The Evangelical United Brethren Church and of
The Methodist Church at the time union is consummated shall be bishops of The United
Methodist Church.
The bishops of The Methodist Church elected by the jurisdictions, the active bishops of
The Evangelical United Brethren Church at the time of union, and bishops elected by the
jurisdictions of The United Methodist Church shall have life tenure. Each bishop elected by a
central conference of The Methodist Church shall have such tenure as the central conference
electing him shall have determined.94
The jurisdictional conference shall elect a standing committee on episcopacy to consist
of one clergy and one lay delegate from each annual conference, on nomination of the annual
conference delegation. The committee shall review the work of the bishops, pass on their
character and official administration, and report to the jurisdictional conference its findings for
such action as the conference may deem appropriate within its constitutional warrant of power.
The committee shall recommend the assignments of the bishops to their respective residences
for final action by the jurisdictional conference.
These provisions shall not preclude that adoption by the General Conference of
provisions for the Council of Bishops to hold its individual members accountable for their work,
both as general superintendents and as presidents and residents in episcopal areas.
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Resolutioner
4.2.2 Resolutions
4.2.2.1 Greeting to the Council of Bishops from Northern Europe and Eurasia Central
Conference
Whereas at General Conference in Portland 2016, the Council of Bishops were asked to
lead our church through discussions of how our church shall continue together, united as
one church, even though we are of different minds when it comes to questions regarding
human sexuality and the Book of Discipline.
Whereas The Council of Bishops presented “An Offering for a Way Forward”, which was
accepted by the General Conference, where it was said that they will form a new
commission, who will work on the single issue of human sexuality for the next couple of
years.
Whereas The General Conference urged supported the statement from The Council of
Bishops that included the wish to ”live in grace with one another – including ways to avoid
further complaints, trials and harm while we uphold the Discipline.”
Therefore, be it resolved that the Northern Europe and Eurasia Central Conference sends
the following greeting to the Council of Bishops of the United Methodist Church:
We, the Northern Europe and Eurasia Central Conference, greet you in the name of the
risen Lord.
We would like to extend our thanks and gratitude for your leadership for us both at the
General Conference in Portland, in the daily lives of our church, and Especially for “A way
forward”. This is a powerful statement, and we stand behind you in the difficult times ahead
for our church.
In the aftermath of General Conference, we are saddened see that our church still is divided
in questions regarding to human sexuality, and that steps that further the divisions in our
church have been taken at several Jurisdictional Conferences in the United States. We will
hold you, the Council of Bishops and the new commission, in our prayers.
Nonetheless, it is with hope, eagerness and expectation we look forward to see the results
this new “Commission on Human Sexuality” will present for the next General Conference.
We believe that anything is possible through Christian Conferencing and works of the Holy
Spirit.
In addition, we would like to encourage all United Methodists in our denomination to show
respect for the process you, The Council of Bishops, has laid before us, and whom the
majority of the General Conference has approved on our behalf.
Submitted by:
Audun Westad, Norway Annual Conference
Andreas Elfving, Finland-Swedish provisional Annual Conference Jan-Markus Jeromaa,
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Finland-Finnish provisional Annual Conference Frøydis Grinna, Norway Annual Conference
Leif-Göte Björlund, Finland-Swedish provisional Annual Conference Taavi Hollman, Estonia
Annual Conference
Tarmo Lilleoja, Estonia Annual Conference
Sami Lind, Finland-Finnish provisional Annual Conference
Per-Endre Bjørnevik, Norway Annual Conference
4.2.2.3 Resolution on Climate change
The natural world is a loving gift from God, the creator and sustainer, who has entrusted it to
us for his glory and to the good of all life on earth now and in generations to come. The
image of God in us (Gen.1:27) is reflected in our abilities, responsibilities and integrity, and in
the power of the Holy Spirit we are called as God’s co-workers in dialogue and covenant with
Him to live and serve for the good of creation.
We confess that we have turned our backs on our responsibilities in neglect, selfishness and
pride. And yet Christ’s redeeming and restoring work through His death and resurrection
continues in face of death and devastation embracing all of creation. We have learned that
God’s vision for His world is of peace and not disaster offering us a future filled with hope.
(Jer. 29:11 CEB) This vision has a present and a future in the promise of a new heaven and
a new earth. (Rev. 21:1-8 CEB)
Human induced climate change is a widely recognized fact caused by the emission of CO2
and other greenhouse gasses, for which the strong economies of this world carry the vast
responsibility.
The average temperature of the globe by the end of the 21st century is estimated to have
increased by 4 degrees Celsius which will result in sea level rise, shrinking glaciers, extreme
weather, droughts, flooding which will dramatically affect the sustainability of human life in
many areas of the world.
The current development is threatening the lives and livelihoods of many, particularly in the
poor and vulnerable countries and regions on the globe and is estimated to put 20 percent
more people at risk of hunger by 2050 due to the changing climate. (according to the World
Food Program of the UN)
The sustainability of life today and in the future presupposes the sustainability of the world
we have inherited and will pass on to the new generations, and as this sustainability is
seriously threatened, so is the future of our children, youth and coming generations.
Climate change produced by humans presents an even deeper ethical and spiritual issue
than simply caring for God’s creation. We are challenged with a divine prophetic calling to
counter social and ecological needs and injustice, realizing that we cannot help the world
and ask others to change their ways until we change our own ways of living.
Therefore, be it resolved that as a Central Conference
We call on members, local churches, institutions and agencies to make
a purposeful effort to learn about human production and release of greenhouse
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gasses to evaluate their lifestyle and to identify areas where reduction in production
and emission of greenhouse gasses can be made such as the use of better
insulation, heating, electricity, cars, air-travel and more.

We ask pastors and lay-speakers to preach and teach on the care for
God’s creation as part of our discipleship.

We strongly encourage that when designing new church buildings and
facilities or when making major re-constructions every effort should be made to make
the building energy neutral through the use of solar panels, wind energy, geothermal
heating, heat pumps, better insulation or other relevant means and technologies.

We call on local churches, institutions, boards, committees and annual
conferences to make every effort to significantly reduce air travelling and seriously
and purposefully explore alternative means of conducting meetings and consultations
through the use of communication technology, and when possible use energy and
CO2 efficient means of travel like trains and busses.
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We call on members and local churches to make attempts to educate others outside their
church community on the need to take action on these issues and to partner with others who
are of the same mind.
Be it further resolved
That we call on our parliaments and governments to require reductions in greenhouse
emissions using the most efficient and cost-effective means.
Christian Alsted
4.2.2.4 Resolution on Migration – I was a Stranger
The history of Methodism in continental Europe is strongly linked to the great transatlantic
migration several generations ago. In our history, we count people fleeing from poverty and
conflicts, people with wounds on soul and body after fighting as ethnic and religious
minorities. We count people who know what it means to cross cultural boundaries and who
have the knowledge of integration and fellow citizenship, both as the newcomer and as the
one who can welcome another human being.
Once again, migration is a challenge for the European nations. The recent migration is a
result of war in Syria and its neighbouring countries and conflicts in other areas of Africa and
Asia. Several of the areas from where people flee are areas where European nations are
militarily involved. Poverty and bad living conditions in the homeland are other reasons why
people flee from life-threatening situations.
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Most refugees and migrants are refugees and migrants in their own country or in
neighbouring countries (Internally Displaced Persons). Only a small portion of the total
number of refugees and migrants are so desperate that they cross several boarders and find
their ways to European countries. However, the numbers are large enough to challenge the
European people. We have seen how governments and politicians in most European
countries are more focused on limiting the number of refugees or even on finding the best
way to return the newcomers, instead of focusing on a way to help as many as possible. The
European countries and the upcoming extreme political voices have been passionate
advocates for strong protection of our own welfare and fortune by building high boundaries
against newcomers. Furthermore, they disrespect laws about human rights and residency
and build up inhuman systems of not taking care of the newcomers.
The United Methodist Churches in Northern, Baltic and Eurasian countries do not agree with
the hostile policy against refugees and migrants who come to your countries. We find this
policy non compatible with the judgment of Christ Jesus of the Nations when he says: “I was
a stranger and you did not welcome me.” And all recent political decisions of self-protection
and explanations of not doing what we have resources to do echo the question of bad
excuses: “Lord, when was it that we saw you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick
or in prison, and did not take care of you?” In our appeal against the hostile attitude of both
politicians and groups of people in our countries we lift up the judgement of Christ Jesus
when he ends his appeal to us: “Truly I tell you, just as you did not do it to one of the least of
these, you did not do it to me.”
Instead of focusing the challenges for the European countries on coping with the numbers of
newcomers in our countries and the challenge of integration, we will focus on the positive
opportunities to build up multi-cultural societies, citizen- and fellow-ship within our countries.
We should do as the Bible constantly empowers us to do and open our doors to strangers:
“Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that some have entertained
angels without knowing it.” Especially our attention is to people of culture, ethnicity and
religion different from us.
The Central Conference of the United Methodist Church in Northern and Baltic Europe and
in Eurasia, gathered in Fredrikstad, Norway, October 19-23, 2016, have discussed and
shared information about the current situation of migration in Europe. We are concerned
about the human crises for the thousands of people fleeing from their homes and roots. It is
like the punishment of Cain, who was driven from his home in fear: “I shall be a fugitive and
a wanderer on the earth, and anyone who meets me may kill me.”
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The Central Conference appeal to our churches in the European Countries:
- to speak against the hostile policy of inhuman restrictions of refugees and migration in our
countries,
- to be an advocate for the refugees and migrants in our countries and help them to integrate
and participate in the social life,
- to empower the local churches to open the doors for newcomers in the neighbourhood of
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the church and establish a kind of activities that make the Methodist church a local meeting
place for newcomers and newcomers and native people,
- to empower our children and youth work to invite newcomers in the neighbourhood of the
church to participate in activities free of charge,
- to commit the local Methodist churches to have at least one annual worship service dealing
with the migration theme,
- to help the local Methodist churches to see that the situation of migration probably will be a
permanent order of the world caused by the many conflicts and terror actions in the world,
and caused by the breakdown of the balance of nature in the shadow of increasing climate
changes.
- to help the local Methodist churches to see the multi-cultural, multi-ethnic and multilinguistic congregation as a fortune and possibility and not as a burden or limitation.
Jørgen Thaarup
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Betaniaforeningen i Danmark
Betaniaforeningens bestyrelse glæder sig
over den 10 årige aftale, der fra 1. Januar 2016
er indgået med kirken i Letland. Aftalen
indebærer, at Betaniaforeningen yder støtte til
kirkens sociale arbejde ved at støtte
præstelønningerne. Ved besøg i Letland
følger bestyrelsen med i arbejdet og glæder sig
over, at pengene rækker langt i Letland.
Foreningen
dækker
også
fortsat
omkostningerne til, at der kan sendes brugt tøj
til Letland til brug i det sociale arbejde.
Bestyrelsen er også glad for at kunne støtte
socialt arbejde i Danmark via en gave til
Årskonferencen. Denne gave bliver i 2017
hævet, således at den diakonale og åndelige
profil på Betaniahjemmet kan skærpes via
Jørgen Thaarups ansættelse.
Bestyrelsen arbejder fortsat med at
implementere den nye fondslovs krav i vort
arbejde.
Betania Ungdomsboliger - Øgadehuset
I lighed med tidligere år er vi meget tilfredse
med driften af Øgadehuset. Vi har venteliste til
boligerne og er glade for, at kirkens unge
kontakter os, når de har fået studieplads i
Aarhus, så vi fortsat sikrer, at husets beboere
bliver en blanding af unge med og uden
kirkebaggrund.
Vi har fokus på boligmarkedet i Aarhus og de
mange nye boliger, der bygges i disse år i
området, da vi vil sikre at vi fortsat har attraktive
boliger,
hvor
lejeniveauet
er
konkurrencedygtigt. Vi tager derfor hvert år
stilling til, hvorvidt huslejen skal reguleres i
henhold til lejekontrakterne, eller om lejen skal
fortsætte uden forhøjelse endnu et år.
I 2016 har vi fået udarbejdet to forslag til
renovering af haveanlægget og belægningen,
og vi vil i foråret 2017 tage stilling til, om vi skal

igangsætte dette arbejde helt eller delvist.
Haven bærer præg af at være anlagt som have
til et plejehjem, og haveanlægget er gammelt,
så der trænger til at blive gjort nogle tiltag og
fornyelser.
Husets cafelokale anvendes flittigt af huset
beboere samt menigheden i Aarhus, hvilket
glæder os meget.
Betaniahjemmet på Frederiksberg
Det har været et år præget af store
forandringer.
Forstanderparret Kirsten og Laust Sørensen
gik efter 30 år på pension, og der blev i den
anledning
holdt
reception
med
et
overvældende fremmøde af repræsentanter
fra det store netværk, som Kirsten og Laust
igennem årene har opbygget til gavn for
Hjemmet. Betaniaforeningens bestyrelse
overrakte en gave for den lange og flotte
indsats i form af et fad fra Georg Jensen samt
et operacruise til Oslo for 2.
Ansættelsen af ny forstander blev tilrettelagt
og gennemført i det næste halve år, i hvilket
souschef Kenneth Green Petersen var
konstitueret. Dette betød at processen kunne
gennemføres med inddragelse af både
personale og Frederiksberg kommune.
Resultatet blev ansættelse af Benedikte
Korsager, som allerede nu har vist sig som
yderst kompetent og vellidt af både personale
og beboere.
Som bekendt har Bestyrelsen i nogle år haft
overvejelser om, hvorledes fremtidens
Betaniahjem også bygningsmæssigt kan
sikres. Det er nu besluttet i enighed med
Frederiksberg kommune at bygge et nyt hjem
på en tom grund finansieret efter loven om
almene boliger. Det har flere fordele: Dels kan
beboerne uforstyrret leve videre i det
nuværende Betaniahjem, og dels bevarer vi
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den nuværende bygning i vores ejerskab uden
at skulle optage lån. Driften af den nye bygning
vil over årene betale afdrage og renter af
anlægsudgiften.
Hjemmet er fuldt orienteret om beslutningen
og er allerede i gang med at specificere
behovene i et nybygget plejehjem.
Dagligdagen er fortsat præget af godt og
inkluderende miljø i sand kristen ånd. Dette
styrkes yderligere af at Bestyrelsen og
Metodistkirkens Kabinet har aftalt ansættelse
af Jørgen Thaarup på 1/4 tid. Dette betyder at
Jørgen kan deltage i dagligdagen som
ressourceperson for både beboere og
personale med åndelig og eksistentiel støtte i
svære tider for den enkelte.
Ove S Sørensen
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Den selvejende institution Betaniahjemmet,
Frederiksberg
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Ældreboligerne Marielund
Ældreboligerne blev solgt til privat investor pr.
1. juli 2016 for kr. 21.100.000. Handelens
overskud udgør kr. 84.216,28. Indeståendet
på fondens driftskonto andrager aktuelt ca. kr.
130.000, hvorfor fonden har en samlet kapital
på ca. kr. 215.000 efter salget af
ældreboligerne. Dette anser bestyrelsen for
tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at det har
været en kompliceret handel.

Der
vil
i
2017
blive
ansøgt
fondsmyndighedernes om tilladelse til at
nedlægge fonden. Af vedtægterne for
Ældreboligerne fremgår, at ved opløsningen af
institutionen
træffer
Årskonferencen
beslutning om de tilstedeværende midlers
anvendelse til formål, der fortrinsvis opfylder
institutionens formålsparagraf. Dette vil kunne
ske ved Årskonferencen 2018
Ove S Sørensen

Regnskab 2016
Indtægter
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter
Indtægter i alt

765.000
0
765.000

Udgifter
Administrationsomkostninger m.v.
Lokaleomkostninger
Ejendomsomkostninger
Hensættelse til vedligeholdelse af ejendom m.v.
Resultat før finansielle poster

-113.728
-28.524
-491.752
-98.000
525.726

Tab på ejendom

-4.398.024

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

-3.872.298
57.733
-551.706
- 4.366.271

Aktiver
Grund og bygninger
Driftsmidler
Mellemregning med lejere
Andre tilgodehavender
Mellemværende med administrator
Likvide beholdninger
Aktiver ialt

0
0
0
0
214.154
32.011
246.165

Passiver
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser i alt
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Passiver ialt

182.147
0
0
64.018
246.165
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
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Metodistkirkens Sociale Arbejde - Centralmissionen.

Metodistkirkens Sociale Arbejde, i daglig tale
MSA eller Centralmissionen, er en selvejende
institution under Metodistkirken i Danmark.
MSA´s formål er at udøve socialt, filantropisk
samt missionerende arbejde ud fra det kristne
kærlighedsbud.
Hele den kristne måde at forholde sig til livet og
vore medmedmennesker på finder vi
vejledning til gennem kirkens tradition og
erfaring samt menneskets fornuft og i
særdeleshed gennem Biblens vejledning. I
Biblens gamle testamente sætter profeten
Esajas fokus på vores forhold til vore
medmennesker i social, økonomisk og åndelig
nød.
Esajas siger: ”Hvis du fjerner åget og holder op
med at pege fingre og tale ondt, rækker den
sultne dit brød og mætter den forkuede, så skal
dit lys bryde frem i mørket og dit mulm blive til
højlys dag.”(Es.58)
Med andre ord, Guds løfte gennem profeten
Esajas er, at menneskets lys skal bryde frem,
når blot vi løfter menneskers byrder, stopper
uvirksom snak og mætter den sultne og
forkuede. Kunne noget bedre beskrive MSA´s
formål, men også de velsignelser og den
glæde der følger det arbejde, og den tjeneste
Metodistkirkens Sociale Arbejde er sat til at
forvalte.
MSA har gennem året forsøgt at forvalte sit
formål gennem adskillige aktiviteter, som er
omfattende i forhold til vor lille størrelse. Vi har
gennem vore daglige aktiviteter i Café Den
Varme Stue og lørdagscafeen, bedre kendt
som ”Sportslørdag” samt bespisningerne
tirsdag og torsdag i vinterhalvåret, tillige med
andre arrangementer, serveret flere end 5000
måltider mad.
Andre væsentlige aktiviteter som også fylder
MSA´s dagligdag er vore bofælleskaber for
tidligere hjemløse, rådgivning med vejledning
og støtte, tøjuddeling, økonomiske uddelinger
og hjælp, bankvirksomhed for hjemløse,

Familielejren på Solborgen for eneforsørgere,
udflugter, ture, Litteraturcafé og endelig
juleuddelingen til 170 familier samt juleaften
og nytårsfest i Jerusalemskirkens krypt og
meget mere.
I året 2016 brugte MSA 2.276.000 kr. til sociale
aktiviteter. Midlerne til dette er kommet
gennem ca. 600.000 i offentlige tilskud samt
246.000 i frivillige gaver og indsamlinger. De
resterende 1.430.000 kr. er finansieret
hovedsageligt gennem overskud på MSA´s
fem udlejningsejendomme.
Gennem året har der været en del
håndværksaktiviteter på alle ejendomme lige
fra København til Frederikshavn. Aktiviteterne
har været for at sikre, at vore ejendomme
forsat i fremtiden kan bidrage til driften af det
sociale arbejde.
Året 2016 blev også året med utallige mere og
mindre alvorlige kloak-, stiklednings-, vand- og
radiatorbrud på ejendommene i København,
Hellerup, Kalundborg og Frederikshavn. Det
kunne være ønskeligt, at alle disse rørbrud kun
var udtryk for et sammenfald at tilfældigheder.
Mere alvorligt må vi dog nok erkende, at vi i
fremtiden har større vedligeholdsudgifter i
vente på vore ejendommes VVS installationer.
Årets største og glædeligste udgiftspost i
forbindelse med vore ejendomme vedrører
feriekolonien Solborgen i Vig. I slutningen af
marts måned stod Solborgens tre nye
sommerhuse klar. Sommerhusene er sidste
nye opdatering af Solborgen og har erstattet
de tre gamle pavilloner. Sommerhusene er
blevet taget vel imod af vore gæster, og vi
håber, at sommerhusene vil kunne være med
til at løfte Solborgens anvendelighed og tjene
vore gæster mange år frem. Hele
anlægsudgiften
til
sommerhusene
er
finansieret over egenkapitalen og belaster
derved ikke driftsregnskabet.
Samlet set kom MSA godt ud af regnskabsåret
med et resultat på 127.199 kr. efter
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hensættelser på henholdsvis 485.650 kr. samt
en ekstra hensættelse på 200.000 kr. til
tilslutnings- og anlægsudgifter for offentlig
kloak i 2018.
En af de helt store betydningsfulde og festlige
anledninger i året var, da MSA d. 16. juni
samlede ca. 150 mennesker til Finn Uths
afskedsreception i MSA´s kontorlokaler. Finn
Uth valgte at gå på pension d. 30. juni efter 20
års tjeneste som præst og leder. Dagen blev
en særdeles festlig dag med alt godt, som man
kunne ønske sig. Der blev snakket, grinet og
fældet en tåre tillige med flere afholdte
takketaler fra frivillige, ansatte og brugere. Der
skal lyde en meget stor tak til Finn for alle disse
års tjeneste som i stor grad har formet MSA. I
forbindelse med Finn Uths pensionering har
MSA´s bestyrelse ansat Klaus Hønnicke som
ny administrerende leder. Klaus tiltrådte 1. maj
og overtog lederfunktionen den 1. juli 2016.
Sommeren og efteråret i MSA blev en meget
arbejdsmættet periode både for den nye leder
og personalet. Først afholdtes familielejren i
uge 27 på Solborgen, hvilket igen i år blev en
succes for frivillige og deltagere. Dernæst
havde kollegiet i Rigensgade den største indog udflytning gennem mange år. Efteråret bød
også på mange små forandringer og nye
arbejdsgange, hvilket er naturligt ved et
lederskifte. Blandt andet har MSA skiftet
økonomisystem til e-conomic, da det gamle
system var sårbart og ved at blive udfaset.
I Café Den Varme Stue har det også summet
at liv med mange forskellige gæster og brugere
i hverdagene. I forbindelse med cafeen fik vi i
løbet af 14 mandage i andet halvår af 2016
ekstra hjælp gennem besøg af 4 elever samt
en lærer fra efterskolen Alterna. Årsagen er, at
skolen udbyder en social linje, hvor elever er i
turnus som frivillige i forskellige sociale
arbejder i København.
I oktober måned blev MSA´s formand Anders
Thorsager Rasmussen akut og alvorligt syg,
hvorefter næstformand Majbritt Tønnesen
måtte overtage formandsposten. Vi har i MSA
bestyrelse og i det daglige ledelsesarbejde
savnet Anders meget. Glæden var derfor
ekstra stor, da Anders igen deltog som frivillig
til en af vores sportslørdage sidst i marts

måned 2017. Anders er i langsom bedring men
genopstiller ikke som formand.
Når vi ser tilbage på året, kan vi kun gøre det
med taknemmelighed. Spørger vi mange af
vores daglige brugere bliver der ikke lagt skjul
på taknemmeligheden og glæden over
Metodistkirkens
arbejde
gennem
Centralmissionen. Flere spurgte ligefrem, om
vi ikke kunne holde vinterbespisninger og
sportslørdage hele året. Enkelte var endda
villige til at flytte ind i Jerusalemskirkens krypt.
Fra os i det daglige arbejde skal der heller ikke
lægges
skjul
på
at
glæden
og
taknemmeligheden er gensidig. Derfor skal
der lyde en stor tak til alle vore frivillige, hvor
enkelte bruger flere dage ugentligt hele året,
og hvor andre deltager ugentligt eller til
særanledninger. I alt har vi noteret over 90
frivillige, som har løftet arbejdet gennem året.
Der skal ligeledes lyde en stor tak til alle vore
bidragydere, som gennem året har støttet
Centralmissionen. Når alt kommer til alt, siges
det, at der er intet så uimodståeligt som
kærlighed. Den kærlighed har vi tydeligt
mærket gennem alle, som har støttet os
gennem året. Derfor ønsker vi at give
kærligheden videre med hånd og hjerte
gennem vort arbejde som vor centrale
mission.

Majbritt Tønnesen
Bestyrelsesformand
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Klaus Hønnicke
Adm. leder

Regnskab 2016
Året 2016

Året 2015

844.908
481.820
188.195
1.514.922
-2.276.000

826.289
375.164
200.240
1.401.693
-2.382.005

-761.078

-980.312

5.043.135
0
0
-3.091.097
-30.000

4.887.629
3.900
927.000
-4.059.546
-30.000

1.922.038

1.728.983

790.000
-1.145.024
-355.024

790.040
-978.142
-188.102

805.936

560.569

185.252
-178.239
7.013

203.423
-178.055
25.368

Resultat før hensættelser

812.949

585.937

Hensat til vedligeholdelse af ejendomme

-685.650

-485.700

Årets resultat

127.299

100.237

Sociale Aktiviteter
Indkomne bidrag, tilskud mv.
Øvrige Indtægter
Lejeindtægter bofællesskaber
Udgifter til sociale aktiviteter *

Udlejningsejendomme
Lejeindtægter, udlejningsejendomme
Øvrige indtægter
Tilskud fra Betaniaforeningen
Driftudgifter udlejningsejendomme
Afskrivning, ombygning

Administration
Administrationsindtægter
Administrationsudgifter

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
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Udgifter til sociale aktiviteter *

Løn
Administrationsbidrag
Revisorhonorar
Konsulent
Husleje
Nyanskaffelser
Vand
Varme
El
Gas
Rengøring
Husholdning, basisudgifter
Vedligeholdelse
Kontorhold
Kabel-TV
Litteratur
IT-omkostninger
Telefon
Repræsentation
Trykning
Aviser
Uddelinger
Aktiviteter
Transport
Porto og gebyrer
Øvrige udgifter, forplejning
Sociale aktivitetet i alt
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Året 2016

Året 2015

629.402
455.000
22.750
0
478.648
64.498
-36.709
47.110
23.231
2.025
5.113
169.740
15.453
74
0
0
7.328
-2.000
49.903
18.188
14.468
184.013
69.827
24.732
29.414
3.793

576.195
455.000
22.750
0
518.693
26.447
4.887
44.926
20.830
439
31.009
180.381
40.680
1.138
0
2.924
7.495
-1.465
38.258
26.488
11.660
234.905
78.690
28.871
28.421
2.384

2.276.000

2.382.005

Status pr. 31-12-2016
31/12 2016

31/12 2015

34.400.000
2.248.456
0
30.445
36.678.901

32.250.000
2.529.513
0
60.445
34.839.958

79.789
32.757
112.546

330.930
32.503
363.433

Obligationer, frie midler
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger

110
10.475.304
10.475.414

150
11.932.351
11.932.501

Omsætningsaktiver

10.587.960

12.295.934

Aktiver i alt

47.266.859

47.135.892

31/12 2016

31/12 2015

0
38.430.389
38.430.389

0
38.838.369
38.838.369

Prioritetsgæld
Langfristede gældsforpligtigelser

4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000

Anden gæld
Hensat til vedligeholdelse
Kortfristede gældsforpligtigelser

1.478.994
3.357.476
4.836.470

1.625.697
2.671.826
4.297.523

Gældsforpligtigelser i alt

8.836.470

8.297.523

47.266.859

47.135.892

Aktiver
Udlejningsejendomme
Ombygning Sofievej
Ombygning Sommerhuse
Udvidelse Café
Anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Depositum Adelgade
Tilgodehavender

Passiver
Bundne midler
Uddelingsreserver
Egenkapital

Passiver i alt
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Den selvejende institution Willeruplund
Willeruplunds formål er på kristen og
metodistiskgrundlag 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 2016 har vi haft fornøjelsen af at støtte børn
og unge arbejdet i Metodistkirken Odense ved
et fastelavns arrangement i kirken med kr.
1398,-, uddannelse af børnemedarbejdere
ved School of Congregational Development i
Tallinn med kr. 10.000,-, løn til børnekonsulent
i børnekirken med kr. 125.000,-, løn til
musikkonsulent i kirken med kr. 115.000,-,
uddannelse af børnemedarbejdere ved
deltagelse i Global Leadership Summit med kr.
10.000,-, gave til børnearbejdet med kr.
15.000,- til forskellige aktiviteter samt
fornyelse af inventar, julehjælp til børn 2016
samt et beløb til optagelse i årbogen til kr.
4.000,-.

Willeruplund gik ud af 2016 med en
egenkapital på 7.285.037, 24, knap 65.000,mere end året før. Aktivsiden udgør likvider,
ejendommen
Willeruplund
og
et
tilgodehavende. Passivsiden udgør skyldige
omkostninger. Der afskrives ikke på
ejendommen.
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 Thomas
Risager, Anders Flinck og Charlotte Levin for
et godt samarbejde i bestyrelsen.
Kærlig hilsen
Willeruplunds bestyrelse
v. Kamilla van Hauen
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REGNSKAB FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 2016

DRIFTSREGNSKAB 2016
Indtægter:
Husleje

<-------------- Året 2016------->

349.449,00

Indtægter i alt
Udgifter:
Administrat. og revision
Gaver

342.597
349.449,00

342.597

-12.535,00

-18.532

-290.398,30

-290.277

Udgifter i alt
Finansiering:
Renter

Året 2015

-302.933,30

18.445,99

-308.809

9.795

Finansiering i alt

18.445,99

9.795

Driftsresultat/overskud 2016

64.961,69

43.583

STATUS Pr. 31.12.2016
Aktiver:
Likvider kontanter
Danske Bank
TotalBanken
Tilgodehavende husleje
Anlægsaktiver ejendom
inventar

<-------------- Året 2016------->

0,00
382.634,13
860.949,11

Året 2015

86
569.813
844.119
1.243.583,24
176.454,00

5.700.000,00
200.000,00

0
5.700.000
200.000

5.900.000,00
Aktiver i alt
Passiver:
Skyldige omkostninger
Lovede beløb til gaver
Egenkapital 1.1.2016
overskud 2016
Egenkapital 31.12.2016

7.320.037,24

7.314.018

35.000,00
0,00

93.942
0

7.285.037,24

7.220.076

7.320.037,24

7.314.018

7.220.075,55
64.961,69

Passiver i alt
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Årskonference forslag
Til
Metodistkirkens Årskonference
v/ Sekretær Christina Kjær Preisler
Århus

Marts 2017
Tillad mig hermed at foreslå Metodistkirkens Årskonference 2017 at vedtage henvendelse til
Judicial Council med anmodning om en Declaratory Decision på spørgsmålet om legaliteten i
den sætning, som er tilføjet Disciplinens § 161.7, ” … at homoseksuel praksis er uforeneligt med
kristen lære.”
I ask the Denmark Annual Conference to make a formal petition to the Judicial Council for a
Declaratory Decision on the legality of the sentence added to the BoD § 161. 7) “… and considers
this practice incompatible with Christian teaching.”
Det er min opfattelse, at denne tilføjede sætning er meget uheldig. Dels kobler den spørgsmålet
om homoseksualitet sammen med kristen lære og gør holdningen til homoseksualitet til et
lærespørgsmål, hvormed hele kirkens enhed og grundlag er på spil. Dels finder vi ikke i nogen
af vore standard skrifter om kirkens trosgrundlag nogen tekst, der handler om seksualitet,
familiestruktur og samlivsformer. I en tid, hvor homoseksualitet er på dagsordenen i alle dele af
kirken, finder jeg det vigtigt, at diskussionen holdes på det niveau, hvor spørgsmålet hører
hjemme, og ikke løfte det til et niveau, hvor hverken vi selv, som metodister, eller andre
kirkesamfund, har ført denne diskussion og efterfølgende beslutning. Hensigten med forslaget
er først og fremmest at få holdningen til homoseksualitet befriet fra spørgsmålet om kirkens
enhed og sammenhold, hvilket jeg finder er af stor betydning.
I claim that this sentence is unconstitutional and find it very important for the discussion of human
sexuality within the United Methodist Church to get a declaratory decision of the Judicial Council
to clarify the legality of the text we have in the Social Principles today.
Metodistkirkens Årskonference i Danmark er autoriseret til at kunne sende en formel petition til
Judicial Council i følge Disciplinen 2016 § 2610. 2. j.

Udkast til en formel petition kunne være følgende:
The Denmark Annual Conference of the United Methodist Church appeals to the Judicial Council
to make a declaratory ruling on the legality of the sentence added to the BoD § 161. 7) “… and
considers this practice incompatible with Christian teaching.”

The rational for the appeal is the following:
“Christian teaching” we understand as a synonymous wording for Christian Doctrine, our
theological position according to our standards of confession. The Constitution § 3 defines the
doctrinal standards for the United Methodist Church, naming both the Articles of Religion and the
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Confession of Faith. The Constitution § 17 and § 18 states the restrictive rules that the General
Conference shall not change our doctrinal standards of the Articles of Religion and the
Confession of Faith, neither shall the General Conference add any new standards or rules of
doctrine.
In the Bod § 102 we find our history of doctrinal standards, and we find our understanding of our
theological task. “Doctrinal statements in form of creeds, confessions of belief, and articles of
faith were officially adopted by churches as standards of Christian teaching.” Our distinctive
heritage as the United Methodist church is inspired by the Christian teaching contained in the
Standard Sermons of John Wesley and the liturgical formative texts, the Hymnals and Sunday
Service, which are also resources in doctrinal positions of the United Methodist Church. The Bod
§ 102 is the place in the Bod where the wording “Christian teaching” is most used and defined.
The Bod § 103 ends with a clarification of the “standards or rules of doctrine” thus continues to
be restricted before the presentation of the Articles of Religion in Bod § 104.
For the still ongoing interpretation of our theological position in any new time the BoD § 105
present the so called Quadrilateral as a Methodist Theological method. This method of using the
Scripture, the Tradition, the Experiences and the Reason as instruments and sources for new
theology is never in the BoD understood as to be in contrast to the Articles of Religion or the
Confession of Faith or to add any new position. The description of the Theological Task in the
future is not in conflict with the restrictive rules of the Constitution defining and upholding our
doctrinal standards, our standards of Christian teaching.
The question of homosexuality is not addressed in the doctrinal standards of the United
Methodist Church. The question of homosexuality is not a question of doctrinal standards or
standards of faith. The homosexuality is addressed in the Social Principles, and the preface to
the Social Principles states that “the Social Principles are not to be considered church law.” While
stated that the Social Principles are not to be considered church law, this statement gives the
Social Principles a character of inspiration and guidelines for faith praxis, but not a law text or
a new standard for interpretation of the law texts of the BoD.
The question of homosexuality is not addressed in our standards of Christian Teaching, defined
and restricted in the Constitution, it is not a question of Standards of Faith, and it is not in conflict
with the standard of confession we have in the Constitution and in the text of theological heritage
and future.
The sentence added to the BoD § 161. 7) “… and considers this practice incompatible with
Christian teaching” is unconstitutional.
All other places in the BoD where the wording is added “… practice incompatible with Christian
teaching" are unconstitutional.

Petition send and signed by:
The Denmark Annual Conference of the United Methodist Church
The Bishops Office Copenhagen

Secretary of the Annual Conference

Bishop of the Annual Conference
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Forslaget kan naturligvis bearbejdes med yderligere argumentation og henvisning. Det kan
enten gøres forud for Årskonferencen, eller efterfølgende, hvis Årskonferencen vedtager at
sende petitionen.

Således foreslået til Metodistkirkens Årskonference til behandling og beslutning
Jørgen Thaarup

Forslag fra forslagskomiteen
"Forslagskomitéen har i det forløbne år diskuteret sit arbejde og vigtigheden af at nå frem til de
rette, kvalificerede personer til kirkens mange centrale poster. Vi ønsker at tydeliggøre og styrke
valgprocessen, så forslag til medlemmer af Forslagskomitéen sker på et gennemtænkt og
forberedt grundlag.
Derfor foreslår vi, at forslag til nye medlemmer af Forslagskomitéen rettes til sekretariatet senest
24timer før valg og løbende under konferencen offentliggøres på plakat, projekter eller lign.
Hermed sikrer vi at de forslåede personer har mulighed for at få indsigt i arbejdet og grundigt tage
stilling til valget. Vi ser frem til det kommende arbejdsår!"
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Dagsorden – MBUF Delegeretmøde
Nedenstående er Delegeretmødets officielle dagsorden. Den bliver ikke nødvendigvis fulgt
kronologisk, men alle punkter vil bliver behandlet og referatet vil efterfølgende afspejle
nedenstående dagsorden.
1. Navneopråb og konstituering, – herunder valg af:
a) Dirigent
b) Sekretær
c) Stemmetæller
d) Justeringsudvalg
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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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
MBUF styrelsens beretning
Indledning
Alle blev ude af sig selv og priste Gud, og
fyldt af frygt sagde de: ”I dag har vi set det
utrolige!” Lukas 5:17-26
Kender du bibelhistorien om fire venner, der
bærer en lam mand hen til Jesus, for at han kan
blive rask? Tænk dig en tro, så stærk, at
sygdomme kan helbredes, liv kan forandres,
problemer kan løses og bjerge kan flyttes!
Jesus siger til den lamme mand: ”Rejs dig og
gå, din tro har frelst dig” og et andet sted i
Bibelen står der, at tro er det samme som at
have tillid til Gud. Tillid til, at Gud vil gøre det
mest utrolige, når vi kommer til Jesus i tro og
sammen beder ham om hjælp. Temaet for
årets landsmøde er reformationens 500 års
jubilæum og for MBUF giver det anledning til at
gribe fat i et kerneemne som at komme til tro
eller at have en tro, der bærer, og naturligt for
os metodister at beskæftige os med hvad, der
kan få troen til at vokse og dermed få
indvirkning på det samfund, vi er en del af og
den tid, vi lever i.
Året der gik
Ændrede tilskudsregler
Arbejdsåret
2016
har
været
et
skæbnesvangert år for MBUF, grundet DUF Dansk Ungdoms Fællesråds ændrede regler
om driftstilskud. Fra og med 2017 får børne- og
ungdomsorganisationer med mindre end 500
medlemmer under 30 år 0 kr. i tilskud. Det
betyder en ny virkelighed for MBUF’s arbejde,
der nok kan fylde os med frygt og bæven, men
som også giver os en åben mulighed for
udvikling og nye tiltag. Vi er endnu ikke nok
medlemmer under 30 år til at få tilskud, men vi
arbejder for at blive flere, ikke fordi DUF giver
os tommelskruer på, men fordi vi er et
meningsfuldt trosfællesskab, lokalt og
nationalt, der giver børn og unge oplevelser for

livet. Vi arbejder fortsat med at skabe
kontakter, udbrede vores arbejde og
uforandret
at
tilbyde
aktiviteter
og
arrangementer af høj kvalitet. MBUF er mere
end en pengekasse, vi er et forbund af børn og
unge, spejdere og musikfolk, med værktøjer til
at skabe disciple af Jesus Kristus, som vil gå i
tillid med en tro, der kan bære.
Bæredygtig økonomi
I de næste to år kan vi som led i en overgangsog udviklingsfase søge om dispensation fra
DUF’s ændrede tilskudsregler. Ansøgningen
er allerede udarbejdet og sendt afsted og vi
venter spændt på at høre afgørelsen.
Uvisheden om vores økonomiske fremtid har i
årets løb ledt os frem til strammere
budgetstyring som et udtryk for ansvarlig
håndtering af MBUF’s økonomi. Vi ønsker at
nå frem til en bæredygtig økonomi, det vil sige,
at arbejdsgrenenes arrangementer skal kunne
løbe rundt i sig selv, så vi i princippet er
uafhængige af tilskud fra DUF. Dermed ikke
sagt, at MBUF nu er en sparekasse, men vi har
foretaget et grundigt eftersyn og regulering af
mange poster på budgettet, for at kunne lede
så mange midler ud i arbejdsgrenene som
muligt.
Opprioriteret kommunikation
En af de store forandringer på budgettet er
udgifter til magasinet Himmel og Jord. I
samarbejde med landsledelsen har vi i årets
løb truffet beslutning om at nedlægge Himmel
og Jord som trykt blad, for i stedet at bruge
midlerne på at ansætte en webredaktør til at
varetage Metodistkirken’s og MBUFs presse
på kirkens website metodistkirken.dk og
gennem de sociale medier. En ny hjemmeside
er under udarbejdelse, hvor vikan forvente os
at finde alt det indhold, der før fandtes i Himmel
og Jord. Det vil sige interessante temaartikler,
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lejrberetninger og breve, interviews og
nyheder i ord og billeder. Vi vil fortsat udgive et
blad under overskriften ”metodistkirken.dk”,
der skal formidle kirkens værdier og videregive
highlights fra vigtige begivenheder fra
hjemmesiden.
Målgruppen
bliver
hovedsageligt MBUF’s medlemmer og
efterskoleelever, men bladet vil også være
tilgængeligt i den lokale menighed, når det
udkommer en gang om året. Anne Thompson,
som også er præst i Metodistkirken, er ansat til
at varetage dette arbejde. Omkring sig har hun
en referencegruppe af teknikere og
kommunikationsfolk. Vi ønsker dem god
arbejdslyst omkring dette vigtige område at
videregive de gode historier om det levede liv
i kirken og dens organisationer og også i
opgaven at være en nærværende kirke i den
digitale verden og vi glæder os over
samarbejdet.
1-årsarbejder på Idrætsefterskolen
Lægården
Et andet spændende samarbejde har været at
ansætte en 1-årsarbejde på Lægården
sammen med Lægårdens bestyrelse.
Matthias Fassel, som selv er gammel elev på
skolen og rundet af MBUF gennem
spejderarbejdet på Bornholm, har siden
skoleårets start været med til at etablere gode
venskaber mellem eleverne på skolen og
arrangere fælles sportsweekend for elever og
MBUF’ere. Matthias har været med til at skabe
god atmosfære på skolen og at bane vejen for
den næste MBUF’er, der skal være 1årsarbejder på skolen. Målet med ansættelsen
har i første omgang været at udvikle en leder,
der får lov at prøve kræfter med initiativ og
ansvar, men også at skabe et godt bindeled
mellem skolen og kirken, så kirken bliver mere
synlig på skolen og skolen kommer til at spille
en større rolle i kirkens bevidsthed. Vi håber
med den næste 1-års arbejder og den
kommende metodistpræst på skolen at få
endnu mere udbytte af samarbejdet og
forhåbentligt komme til at se en elevforening
med klubaftener og events på Lægården.

Året der kommer
Udviklingsplan
MBUF-styrelsen og MBUF-administrationen
har tilsammen ansvaret for, at vi kommer i mål
i forhold til DUF’s nye tilskudsregler. Vi har lagt
en udviklingsplan frem mod 2019, som vi har
brug for, at alle i MBUF arbejder sammen om
at opfylde og tænker med omkring. I forhold til
DUF gælder det om at øge medlemstallet og at
øge unges demokratiske indflydelse i vores
foreninger ved at sikre valgret i vores
bestyrelser allerede fra 16-års alderen. Vi vil
desuden opfordre alle lokalforeninger og
event/lejrledelser til at tænke i føl- og
mentorordninger, så der altid er unge på vej ind
i ledelse. Der er gennemsigtighed og
demokratisk dannelse i altid at have unge med
ved bordet, når der planlægges og udføres
børne- og ungdomsarbejde. Vi har været og vil
fortsat anstrenge os for at være i dialog med
alle lokalgrupper for at lytte til jeres bud på
fremtidig udvikling, samt at opmuntre jer til at
gribe de muligheder, der opstår for øget
medlemstilgang. Vi forventer flere medlemmer
ved oprettelsen af ny MU-forening i
København 2017 og ved etablering af
elevforening på Lægården i 2018 med 1-års
arbejderen i spidsen, og vi glæder os over
arrangementer, der rækker ud til lokalområdet
rundt omkring som tværkirkeligt samarbejde,
sfo-events,
integrationsog
venskabsaktiviteter mellem nye og gamle
danskere og naturligvis alle vores lejrtilbud og
musikworkshops, der fungerer som løftestang
til lokalt engagement. Vi er stolte af vores unge
MBUF’ere, der udfordrer præsterne til at
tænke nyt omkonfirmandforberedelsen, så
konfirmander fremover vil få en bedre
introduktion
til
fællesskabet
på
ungdomslejrene. Vi vil arbejde for større
synlighed af forbundet bag arbejdsgrenene i
form af bedre PR og vi har påbegyndt en
effektivisering
i
administrationen
af
medlemssystemet, hvor vi fra centralt hold
hjælper den enkelte lokalforening med
medlemsregistreringen og vi arbejder på at få
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flere betalingsformer af kontingent og en
forbedret procedure for rykkere.

udgivelser, og peger på mulige værktøjer og
ideer. Det er et vindue til byernes aktiviteter, og
den fælles informationskilde.

Kirke med hjerte, hoved og hænder
En anden væsentlig del af udviklingsplanen er
MBUF’s indsats i forhold til kirkens visions og
strategiplaner frem mod 2020. Vi er i tæt dialog
og samarbejde med landsledelsen om at nå
vores fælles mål. For MBUF er visionssnakken
blevet konkretiseret i vores arbejdsprogram,
der udtrykker hvordan vi allerede er kirke med
hjerte, hoved og hænder, men også hvordan vi
vil være det i den nærmeste fremtid. MBUF er
intet andet end et forbund af frivillige, der er
begejstrede for arbejdet med børn og unge,
spejder- og musikarbejde i Metodistkirken og
vi glæder os over den enorme indsats, der
bliver gjort landet over i vores arbejdsgrene for
at skabe venskaber børn, unge og voksne
imellem, og mennesker og Gud imellem. Vi vil
ikke bekymre os, men takke og bede Jesus om
at give os tro og gåpåmod ind for et nyt
arbejdsår.
Louise Aaen & Louise Hjort

I 2016 var der for første gang Betweenlejr
samtidig med Børnelejren. Det var en succes
at de lidt ældre børn kunne komme med på lejr.
I løbet af ugen vekslede mellem
programpunkter fælles for de 2 aldersgrupper
og
programpunkter
aldersopdelt.
Betweenlejren var en succes og der arbejdes
frem mod en lejr i 2017. Temaet for årets
Børne- og Betweenlejr var ”Bibelens stjerner”.
Alle børnene var skuespillere og deltog i at lave
film, men det handlede særligt om én
hovedperson, Jesus!

Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde
(MB)
Metodistkirkens børnearbejdes formål er
forkyndelse for børn. Rundt om i
menighederne arbejder ledere sammen for at
inspirere og udvikle børns trosliv. Flere steder
lægges
der
kræfter
i
kreative
børnegudstjenester og gudstjenester på
hverdage, hvor alle aldre kan være sammen
om tilbedelsen. Børnekirke/søndagsskole,
legestuer, børnekor og Tweens klubber er
fortsat på programmet flere steder.
Lederudvikling er vigtig for MB og vi har i år
ydet tilskud, så ledere har kunnet deltage i
BMK,
en
tværkirkelig
medarbejder
konference, der tilbyder et bredt udvalg af
relevante og inspirerende foredrag og
workshops. Konferencen finder sted fredagsøndag hver 2. år.
Bindeleddet for de lokale foreninger er det
fælles elektroniske nyhedsbrev, som alle
medarbejder og involverede blandt børn
modtager. Det samler op på seneste

Kirkens Dåbsklub administreres af MBUF.
Hvert år modtager alle børn (frem til
skolealderen) en lille gave, og et brev til
forældrene. Derved bliver forældrene mindet
om deres løfte ved dåben, om at give den
kristne tro videre til barnet, og det hjælpes på
vej med en alderssvarende bog, cd eller anden
ting.
Christina Bjørn Thomsen
Særligt for Metodistkirkens
Ungdomsarbejde (MU)
2016 blev endnu et begivenhedsrigt år
derude i landet, og vi fortsætter stilen med
gode ledere, nye deltagere, fede lejre og
lokale aktiviteter. Solrød er i gang, Vejle/
Århus er i gang, Strandby eksisterer,
Odense er startet og OnsdagsOasen er
kommet godt i gang og har med stiftende
generalforsamling søgt om optagelse i
MBUF. MU's landsledelse ser det som sin
opgave at blive bedre til det, vi gør. Det vil vi
gøre ved at udfordre ledere lokalt og på
landsplan. Dette skal være overskriften for
det nye arbejdsår.
Andreas Morsbøl & Frederik Kofod
Marqversen
Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)
Som spejder i MS er man en del af noget
større. Man er en del af et hold, en patrulje og
et fællesskab, der sammen arbejder for at
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udbrede det gode arbejde, de gode gerninger
og den gode oplevelse til så mange
mennesker som muligt. Dette gør vi ved at
arbejde lokalt i vores byer og samles til
landsarrangementer, der giver nye energi og
lyst til mere. I 2016 har der været flere større
landsarrangementer:
PlanlægningsWeekend: Her mødes både
patruljefører, ledere eller andre med
planlægningsansvar, til en weekend, hvor
vidensdeling og hygge er nøgleord. Der
planlægges både lokalprogrammer og større
ture.
LPK:
På
LandsPatruljeKonkurencen,
konkurrere MS’ patruljer fra hele landet i
forskellige discipliner. Med campingtema blev
der med camping-habitter og termokrus
kæmpet om hvert eneste point. Endnu engang
tillykke til Skildpadderne fra Strandby, der løb
med den samlede sejr.
SpejderNØRD: MS Sommerlejren, blev der
nørdet igennem. Her blev der blandt andet
bygget vandvarmere og vindmøller til
lejrpladserne, samt lavet blæsebælge og
grydeholdere
til
patruljekasserne.
En
sommerlejr fuld af tossede påfund og glade
mennesker.
USB: UrbanScoutBattle er en anderledes
spejderdyst. En dyst hvor patruljerne landet
rundt for mulighed for at konkurrere mod
hinanden, uanset hvor de befinder sig. Med
over 100 tilmeldte patruljer, slog USB9 i år en
stor og flot deltagerrekord.
PFT: PatruljeFørerTræning blev i år afholdt på
Fyn med stadigt voksende deltagerantal. En
uge der giver mulighed for at patruljefører kan
få testet deres evner og lærer en bunke nye, i
et trygt og hyggeligt miljø, der altid er fyldt med
store grin og trætte spejdere.
MS Julekalender: For tredje år, blev der i den
lange
decemberventetid
afholdt
MS
Julekalender. Her udfordres hver enkelt
spejder i en række daglige opgaver, der holder
hovedet beskæftiget indtil juleaften.
Vi er super stolte af alle vores arrangementer
og både ser og hører, hvordan det bidrager til
en sund udvikling af hele mennesker.

Signe Just Petersen & Emil Morsbøl
Marqversen
Særligt for Metodistkirkens Musikarbejde
(MM)
2016 har været året hvor rigtig mange af vores
gospelkor har kunnet glæde udlandet med
deres sang og musik. Ligesom det også har
givet korene nogle gode oplevelser for livet og
en fornyet energi og gejst til at fortsætte deres
fantastiske
arbejde.
Lovsangsarbejdet
blomstrer og fylder vores kirker med Guds
gode budskab. YCGF har igen glædet dygtige
og talentfulde børn med livsbekræftende
sange og musik.
I vores menigheder og lokalforeninger
fungerer sang og musikarbejdet rigtig godt, og
er under kyndig ledelse af professionelle
musikere og sangere, hvilket er så dejligt at se.
Vi takker Gud for, at vi er så privilegerede at
have dem blandt os og beder til, at vi forstår at
hjælpe nye talenter på vej.
Musikken er en vigtig og vital del af
menighedernes arbejde. Derfor vil vi rigtig
gerne være med til at give de unge musikere og
sangere, som er i vores lokalforeninger rundt
om i landet, et skub i den rigtige retning, så de
får lyst til at udvikle og bruge deres talenter –
også (eller især) i det lokale arbejde. Vi vil også
gerne vil være med til at styrke musikarbejdet
i den lokale forening/menighed, ved at hjælpe
til med at lave arrangementer, både lokalt og
nationalt.
MMs formandskab ser frem til et år med nye og
spændende udfordringer i håbet om et godt
samarbejde med alle jer skønne musikalske
kræfter i vores kirke.
God is good – all the time
Brit Bjerno & Bjørn Thomsen
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Langtidskalender MBUF
Langtidskalenderen findes på hjemmesiden, og det er der man skal holde øje med hvad der sker
og hvilke krydser man skal huske at sætte i kalenderen, fordi man bare ikke vil gå glip af det næste
MBUF-arrangement.
Det er også muligt at abonnere på kalenderen, så den kan vises i din smartphone. Læs mere om
dette på hjemmesiden.

Arbejdsprogram MBUF
MBUF vil arbejde for at organisationen udvikles og får flere medlemmer under 30 år ved
at:
”Være kirke med hjerte, hoved og hænder – i relation til Gud, mennesker og verden”
Vi vil sætte følgende mål frem mod 2020:
Det åndelige liv
• Fokus på vores formål: discipelskabstræning – vi vil være knalddygtige til at linke vores
aktiviteter til troens verden, så de bagvedliggende formål træder frem
• Fokus på trivsel hos ledere – Vi vil bekæmpe ledertræthed med forkælelse, uddannelse og
godt kammeratskab og ved at arbejde med værdier og formål
• Bygge bro til kirken ved at arbejde med identiteten – vi vil have medlemmer, som er
forankrede og trygge ved at være kristne/metodister i hverdagen og i deres engagement
i MBUF
• Etablere PR gruppe, der kan lave videoer om åndelige emner: discipelskab, medlemskab,
sundhed, diakoni
Lederudvikling
• 30 personer i kirken har gennemført lægprædikantkursus, 20 af dem er selvfølgelig
MBUF’ere
• Vi er med til at etablere ledertræningsprogram i kirken, formet efter kirkens værdier
• Vi tilbyder PFT, TUF, LIW hvert år
• Vi vil etablere et team, som sætter coaching af ledergrupper i gang. Fx den lokale
lederuddannelse, hvor lokalgrupper eller nationale planlægningsgrupper kan få ny
inspiration. Vi stræber efter at alle byer får besøg mindst 1 gang om året og at vi er nået
hele vejen rundt inden 2020
Nye trosfælleskaber og revitalisering af gamle
• 150 bekendende medlemmer i kirken, 75 af dem er MBUF’ere
• Vi arrangerer lejre og ture, hvor trosudvikling og trosfællesskaber opstår
• 5 nye trosfælleskaber/lokalgrupper
• 5 nye smågrupper bestående af unge på tværs af landet og arbejdsgrene via sociale medier
• Kampagne og undervisning om medlemskab, der betoner vigtigheden af bekendelse af
troen og ansvar
• Vi ønsker os udnævnelse af en ungdomspræst og spejderpræst
Tjeneste med fattige
• Vi vil støtte unges initiativ og engagement med socialt udsatte, flygtninge og fattige
• Vi vil opfordre unge til at tage på missionsprojekter og international udveksling
• Julehjælp og integrationsarbejde
• Vores kor giver støttekoncerter og synger i fængsler, på hospitaler etc.
• Lede koordinering af indsamlinger til velgørende formål
• Alle konfirmander til MSA i mindre grupper og i forbindelse med undervisning om diakoni
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• Udfordre hinanden på spørgsmålet: hvad gør vi med vores egne udsatte
Global sundhed
• Sportsweekend
• Friluftsliv
• Det sunde alternativ til møder
• Nultolerance overfor rusmidler ved arrangementer
• Bevægelse ved arrangementer
• Kampagne og undervisning om sundhed gennem MBUFS arbejde, ikke bare fysisk,
psykisk, men også socialt og åndeligt: Hvorfor vi er et sundt og relevant tilbud til børn og
unge?
I 2017 vil MB arbejde for

-At der afholdes børne- og betweenlejr på Lægården i uge 26
-At der er aktuelt og interessant materiale tilgængeligt for lokalforeningerne
-At støtte lokale aktiviteter
-At ledere fortsat uddannes og udvikles
-At det fortsat sendes nyhedsbrev ud til alle børnemedarbejdere
I 2017 vil MU arbejde for

- At der bliver påskelejr, sommerlejr, sportsweekend og nytårslejr. Vi gentager succesen
fra sidste år.
I 2017 arbejder MS særligt på følgende arrangementer:
- Planlægningsweekend
- Spejdernes Lejr
- SeniorSommerlejr i Frankrig
- PFT
- MS Julekalender
I 2017 vil MM arbejde for
- at udsende et nyhedsbrev, der kan samle og opmuntre
- at vedligeholde MM’s facebookside til kontakter, til ideudveksling i forhold til bands og lovsang
og til at bygge broer mellem byerne

Forslag
Lovændringsforslag 1
Spejderrådet ønsker at fremsætte nedenstående ændringsforslag til MBUFs vedtægter.
Ændringen begrundes i at der traditionelt er stor interesse i at blive valgt til spejderrådet, og der
derfor typisk er kampvalg til de 5 poster. Det er naturligvis glædeligt, men det betyder også at
der er chance for at hele spejderrådet udskiftes på én gang, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i
forhold til at skabe kontinuitet i arbejdet og få oplært nye medlemmer i spejderrådets opgaver
og arbejdsform. Vi ønsker derfor at ændre vedtægterne, således at medlemmer til spejderrådet
vælges for to år af gangen, forskudt således at der i lige år vælges to og i ulige år vælges tre
medlemmer. Hvis forslaget bliver vedtaget, foreslår vi, at man i 2017 vælger 5 nye medlemmer,
og efterfølgende lader det nyvalgte spejderråd internt udpege tre medlemmer der er valgt for to
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år og to medlemmer der er valgt for ét år. Dermed kan valget fra og med 2018 udføres i henhold
til de nye vedtægter.
På spejderrådets vegne, Signe Just Petersen og Emil Marqversen
Nuværende vedtægter:
§13 Stk. 3. Der vælges op til 5 repræsentanter til spejderrådet. Det er udelukkende delegater
tilmeldt MS’s landsmøde, der har stemmeret til dette valg. Spejderrådet suppleres med
landsleder og vicelandsleder og udgør dermed 7 personer. Såfremt der opstår vakancer mellem
to delegeretmøder kan spejderrådet supplere sig med yderligere medlemmer.
Ændringsforslag:
§13 stk. 3: Der vælges op til 5 repræsentanter til spejderrådet. Det er udelukkende delegater
tilmeldt MS’s landsmøde, der har stemmeret til dette valg. Repræsentanterne vælges for to
år af gangen, forskudt således at der i lige år vælges to og i ulige år vælges tre
repræsentanter. Spejderrådet suppleres med landsleder og vicelandsleder og udgør dermed
7 personer. Såfremt der opstår vakancer mellem to delegeretmøder kan spejderrådet supplere
sig med yderligere medlemmer.
Lovændringsforslag 2
MBUF styrelsen ønsker at fremsætte nedenstående forslag til vedtægtsændring. Forslaget
fremkommer grundet Dansk Ungdoms Fællesråds nye retningslinjer om 16 års valg ret til deres
medlemsorganisationers foreninger og bestyrelser.
På vegne af MBUF, Louise Aaen
Nuværende vedtægter:
§ 18. Alle valgte medlemmer af MBUF-styrelsen skal være lovmæssigt myndige. De skal være
medlemmer af Metodistkirken og MBUF.
Ændringsforslag:
§ 18. Alle valgte medlemmer af MBUF-styrelsen skal være medlemmer af Metodistkirken og MBUF.
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MBUF regnskab
Indtægt

2016

2015

470.675

533.668

1

Tilskud fra DUF

2

Renter og kursgevinster

10.418
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Overskud fra landsmøde

16.311

881

0

2280

Offergave

14.179

19.520

3

Kontingenter

16.175

15.900

4

Øvrige indtægter

141.002

50.000

2372

32.668

671.132

655.023

172.005

235.385

Øvrige udgifter vedr. konsulenter

12.205

9920

5

Styrelse og administration

36.320

47.630

6

Publikationer

193.613

163.473

Mission

14.179

19.520

Revision

60.000

76.110

Revision, rest sidste år

15.000

35.094

8.648

15.015

TUF

Refusion vedr. konsulent
Indtægter i alt

Udgifter
Honorar til konsulenter

Landsmøde
TUF
7

27.855

Bevillinger
Dåbsklubben

8

Kontingenter og forsikringer

9

IT og web
Udgifter i alt

10 Til fordeling mellem arbejdsgrenene
Udgifter i alt
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12.000

47.984

0

7.504

31.681

32.759

7.883

21.976

563.534

740.225

201.813

215.460

765.347

955.685

Årets resultat

-94.215

-300.662

467.882

533.668

2.793

0

Investeringsforening, udbytte

8.643

10.168

Kursgevinst investeringsforening

1.775

-10.062

Note 1: Tilskud
Tipsmidler
Andre tilskud

Note 2: Renter og kursgevinster

Note 3: Kontingenter
Metodistkirkens ungdomsforeninger

1.100

1.125

Metodistkirkens spejdere

7.225

6.725

Metodistkirkens børnearbejde

3.400

3.025

Metodistkirkens musikarbejde

4.450

5.025

Tilskud til Himmel og jord

85.202

50.000

Abonnementer

55.800

0

Kontorhold, porto og gebyr

18.999

17.366

Rejser og diæter

14.183

17.471

3.138

210

0

12.583

4.000

4.000

146.129

158.473

37.593

0

5.891

1.000

Note 4: Øvrige indtægter

Note 5: Styrelse og administration

Gaver
Tab på tilgodehavende

Note 6: Publikationer
Årbogen
Himmel og jord samt hjemmeside
Layout
Redaktionsomkostninger
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Note 7: Bevillinger
MM Saint and sinners jubilæumskoncert

0

6.000

MB århus, legestue

0

5.000

MM Kefas i USA

0

10.000

MU Solrød, Honduras

0

15.000

MM Kefas jubilæum

0

9.000

MBUR school of congregational development, Talinn

0

2.984

10.000

0

2.000

0

18.681

19.759

DUF

4.500

4.500

Danske kirkedage

2.500

2.500

CUR

6.000

6.000

1.208

330

0

10.500

6.675

0

Support og tilretning af software

0

4.875

Donationstjeneste

0

6.271

Metodistkirkens Ungdomsforeninger

49.840

39.448

Metodistkirkens Spejdere

78.270

146.938

Metodistkirkens børnearbejde

39.670

16.574

Metodistkirkens musikarbejde

34.033

12.500

MBUR Strandby, foredrag om mobning
MBUR Strandby, Yogafaith

Note 8: Kontingenter og forsikringer
Erhvervs- og ulykkesforsikringer

Note 9: IT og web
Hosting
Kursusudgifter
Hjemmeside

Note 10: Fordeling mellem arbejdsgrenene
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MU Regnskab
Indtægter

2016

2015

Nytårslejr

21.475

21.475

Påskelejr

17.600

16.600

Sommerlejr

20.550

13.700

Sportsweekend

2.100

3.247

Indtægter i alt

61.725

55.022

1.596

675

Nytårslejr

37.475

38.964

Påskelejr

30.628

32.346

Sommerlejr

40.752

17.501

804

4.984

111.565

94.470

49.840

39.448

0

0

2016

2015

Patruljeførertræning

46.960

41.580

Lejre og kurser i øvrigt

95.130

94.237

9.228

10.100

151.318

145.917

MS landsråd

8.802

16.713

Kontingenter

8.498

14.768

0

9.972

Udgifter
MU landsråd

Sportsweekend
Udgifter i alt

Overført fra MBUF
Årets resultat

MS Regnskab
Indtægter

Salg fra depot
Indtægter i alt

Udgifter

Gaver og bevillinger
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Sommerlejr

114.283

150.402

Planlægningsweekend

5.316

0

Indkøb til depot

8.977

2.677

49.782

83.218

Seniornatløb

0

1.240

Lederguf

0

3.095

27.665

3.313

6.265

7.457

229.588

292.855

78.270

146.938

0

0

2016

2015

Børnelejr

26.773

12.800

Indtægter i alt

26.773

12.800

MB landsråd

1.724

4.859

Kurser

2.500

7.376

Inspirationsmateriale

4.778

3.119

10.000

0

BMK

8.450

0

Lederuddannelse, netværk

6.538

3.605

Udgifter i alt

66.443

29.374

Overført fra MBUF

39.670

16.574

0

0

Patruljeførertræning

LPK
Urban Scout Battle
Udgifter i alt

Overført fra MBUF
Årets resultat

MB Regnskab
Indtægter

Udgifter

KOB kontingent

Årets resultat
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MM Regnskab
Indtægter

2016

2015

MM landsråd

1.596

0

Bevillinger

32.437

12.500

Udgifter i alt

34.033

12.500

Overført fra MBUF

34.033

12.500

0

0

Årets resultat
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MBUF budget
INDTÆGTER

2016

2017

2018

DUF
Renter
§ 44-midler
Kontingenter
Landsmøde
Indsamling til mission
lejre og lederudvikling
Publikationer

Budget
735.000
10.000
10.000
20.000
0
15.000
0
50.000

Budget
465.000
0
0
17.500
0
20.000
0
0

Budget
500.000
0
37.500
20.000
0
20.000
10.000
0

INDTÆGTER I ALT

840.000

502.500

587.500

320.000
50.000
160.000
25.000
50.000
20.000
30.000
40.000
15.000
35.000
40.000

115.000
35.000
65.000
25.000
50.000
12.500
20.000
0
5.000
15.000
0

85.000
35.000
65.000
25.000
50.000
17.500
40.000
50.000
5.000
15.000
0

785.000

342.500

387.500

264.000

160.000

200.000

1.049.000

502.500

587.500

-209.000

0

0

150.000
5.000
5.000

45.000
10.000
5.000

45.000
10.000
5.000

160.000

60.000

60.000

-65.000
-102.000
-47.000
-50.000

-50.000
-50.000
-30.000
-30.000

-60.000
-60.000
-40.000
-40.000

-264.000

-160.000

-200.000

UDGIFTER
Ansatte og medarbejderrelaterede udgifter
Styrelsen og administration
Publikationer
Mission
Revision
Landsmøde
Lejre og lederudvikling
Udlandsaktiviteter
Dåbsklub
Diverse forsikringer og kontingenter
Bevillinger

UDGIFTER FØR ARBEJDSGRENENE
Til fordeling mellem arbejdsgrenene

UDGIFTER I ALT
RESULTAT
Note 2: Publikationer og it
Profilblad
Hjemmeside
Foldere og agitationsmateriale

Publikationer og it i alt
Note 3: Fordeling arbejdsgrene inkl bevillinger fra 2017
MU (fra 2016 incl. TUF)
MS
MB
MM

Arbejdsgrenene i alt
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Metodistkirkens Unge

INDTÆGTER

2017

2018

MBUF tilskud
lejrbetaling

Budget
50.000
50.000

Budget
60.000
50.000

INDTÆGTER I ALT

100.000

110.000

35.000
35.000
10.000
10.000
5.000
3.000
2.000

35.000
35.000
10.000
10.000
15.000
3.000
2.000

UDGIFTER

100.000

110.000

RESULTAT

0

0

UDGIFTER
Nytårslejr
Påskelejr
TUF
Bevillinger
Sommerlejr
Sportsweekend
YFC medlemskab
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Metodistkirkens Børn
INDTÆGTER
MBUF tilskud
Børnelejr

INDTÆGTER I ALT

2017

2018

Budget

Budget

30.000
30.000

40.000
30.000

30.000

30.000

2.000
10.000
40.000
2.000
6.000

2.000
20.000
40.000
2.000
6.000

30.000

30.000

0

0

UDGIFTER
MB-landsråd
Bevillinger
Børnelejr + Betweenlejr
Inspirationsmateriale
Lederudvikling

UDGIFTER I ALT
RESULTAT

Metodistkirkens Spejdere
INDTÆGTER
MBUF tilskud
PFT
MS Lederguf
Spejderguf
Senior natløb
Senior sommerlejr
Sommerlejr
LPK
Salg fra depotet

2017

2018

Budget

Budget

50.000
37.500
4.000
3.750
0
30.000
0
2.500

60.000
37.500
4.000
3.750
0
0
75.000
10.000
2.500

127.750

192.750

14.000
5.000
45.000
3.500
3.750
4.000
0
28.000
0
1.000
250
2.000
8.000
3.000
0
0

14.000
5.000
45.000
3.500
3.750
4.000
75.000
0
10.000
1.000
250
2.000
8.000
3.000
0
0

117.500

174.500

10.250

18.250

0

INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER
Kontingenter
Kurser og andre bevillinger
PFT
Planlægningsweekend
Spejderguf
Lederguf
Sommerlejr
Seniorsommerlejr
LPK
Senior Natløb
Julekalender
Indkøb til depot
Spejderråd
USB
Lederpleje
Diverse

UDGIFTER I ALT
RESULTAT
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Metodistkirkens Musik

2017

2018

INDTÆGTER

Budget

Budget

MBUF tilskud
Diverse

30.000

40.000

INDTÆGTER I ALT

0

0

30.000

40.000

20.000
10.000

30.000
10.000

30.000

40.000

0

0

UDGIFTER
Bevillinger
YCGF

UDGIFTER I ALT
RESULTAT

Liste over lokalforeninger i 2016

REGION
Nordjylland:
Strandby
Midtjylland:
Aarhus
Syddanmark:
Esbjerg
Vejle
Odense
Hovedstaden:
København
Rønne
Sjælland:
Solrød
Total:

MB MS

MU MM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
5
116

6

3

1

1

4

8

117

2015

0
15
0
0
10
52
28
14
119

til-afgang

0
-2
0
0
0
-11
1
0
-12

2016

0
13
0
0
10
41
29
14
107

Under30

0
10
0
0
10
38
25
13
96

2015

2
82
41
20
0
107
0
21
273

til-afgang
1
6
7
-7
0
2
0
2
11

MS

3
88
48
13
0
109
0
23
284

2016

Note 1: Antal betalende medlemmer af MBUF.
Note 2: Odense MS indeholder både medlemmer af MS og MB, dette ændres fra 2017.

Esbjerg
København
Odense
Rønne
Solrød
Strandby
Vejle
Århus
Total

FORENING

MB
Under30
0
71
43
10
0
82
0
12
218

2015
0
0
0
0
5
16
0
22
43

til-afgang
0
0
0
0
4
-7
5
-4
-2

MU
2016
0
0
0
0
9
9
5
18
41

Under30
0
0
0
0
9
9
5
13
36

2015
0
97
0
0
31
19
19
35
201

til-afgang
0
13
7
0
10
-1
-3
-4
22

MM
2016
0
110
7
0
41
18
16
31
223

Under30
0
16
3
0
6
0
4
14
43

2015
(unik)
2
194
41
20
46
194
46
92
635

til-afgang
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
207
55
13
55
161
40
80
614

Unikke
2016

MBUF I ALT
Unik
under30
0
94
46
10
20
119
26
47
362

Unik
over30
3
113
9
3
35
42
14
33
252

MBUF statistik

MBUF’s offergave 2017
MBUF’s offergave går i år til børn i Honduras.
Solrød Frikirke har endnu engang arrangeret en
teamtur til Honduras, hvor en gruppe unge bl.a.
skal besøge børnehjemmet Renacer. Temaet
for turen er ”Global ansvarlighed” og går ud på
at uddybe emnet, at vi alle er medborgere i
verdenssamfundet

og har ansvar for hinanden. Pengene vil blive
brugt til gavn for børn i Honduras og teamet
forpligter sig efter turen til at være
ambassadører for projektet. De vil fortælle
omderes tur og være med til at udarbejde
forskelligartet materiale, som kan bruges til
spejdermøder/børnekirker og i smågrupper.
Giv en god gave på landsmødet.

Referat fra MBUF’s delegeretmøde 2017
Afholdt 11.-14. maj i Jerusalemskirken, København.

DM-1 Navneopråb
Jf. liste. MS delegat fra Strandby: Katrine
Olesen tilføjes. Bjørn Thomsen fra
Frederikshavn blev syg i går, men håber på at
komme til konferencen i løbet af dagen. Han
var fraværende under hele konferencen.
DM-1 Konstituering
Dirigent: Christian Alsted. Sekretær: Karen
Ærenlund Brogaard. Stemmetællere: Birgitte
Strand, Mogens Hansen, Mathias Flinck,
Kristian Skram. Justeringsudvalg: Louise
Aaen, Christian Alsted, Charlotte Strand.
DM-2 Optagelse af nye grupper
MBUO – Metodistkirkens børn og unge i
Odense – er godkendt og optaget.
MU ungdomsoase – København – er
godkendt og optaget.
DM-3 Beretning og arbejdsplaner
Gennemgang af beretningen indledes med
bibelhistorien om 4 venner, der bringer en
lam mand til Jesus, fortalt af Klaus Hønnicke.
Med en stærk tro, båret af venskaber, kan der
ske store ting i MBUF.

Ang. ændrede tilskudsregler: MBUF har fået
dispensation til at nå op på 500 medlemmer i
løbet af 2017 og 2018. Så der kommer stadig
tilskud fra DUF de næste to år.
Kommentarer til Året der gik:
Rasmus Aaen, Strandby: Ros til Styrelsen for
at nedbringe underskuddet, på en måde så det
næsten ikke har kunnet mærkes i det lokale
arbejde.
Carsten Bjerno, København: Har I gjort jer
nogle tanker om hvordan hjemmesiden bliver
synlig for de familier der har børn i vores
aktiviteter?
Louise Aaen, MBUF: Der vil være artikler på
hjemmesidens forside om vores børne- og
ungdomsarbejde, nyhedsbreve, aktivitet på
sociale medier og et årligt blad som sendes til
MBUFfamilierne, Lægården mv.
Mathias Flinck, København: Det er ærgerligt at
Himmel og Jord sløjfes, men det er også en
modig beslutning som MBUF-styrelsen og
Landsledelsen skal have ros for. Det er godt, at
der er flere, der arbejder med kommunikation
i det daglige, som står for at
sætte
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hjemmesiden op. Det er ikke kun
kommunikationsmedarbejderen,
der
er
ansvarlig for at formidle historier, det skal vi
alle være med til. Det vil også være nødvendigt
hvis vi skal nå nogle af de mål som kirkens
visions- og strategiplan har sat op.
Præsentation af MB’s indberetning ved
formand Christina Bjørn Thomsen.
Præsentation af MU’s indberetning ved
Andreas Morsbøl.
Andreas inviterer til
samtale om at lave en strategi for MU’s
fremtidige arbejde.
Poul Brendes, København: Tak til de unge
fordi I er der. Det er jeres fortjeneste, at der nu
er kommet to nye foreninger.
Andreas Morsbøl, MU: Tak til lokale ledere og
lejrledere.
Virginia Hønnicke, Solrød: Tak fordi I bruger
jeres tid og energi på vores unge.
Christian Madsen, Vejle: Kommer der en rigtig
sommerlejr, nu hvor tilskuddet fra DUF er
sikret?
Louise Aaen, MBUF: Der er i MUs budget sat
penge af til transportgodtgørelse til EMYC
sommerlejr i Kiel med andre europæiske unge.
MU bestemmer selv hvordan de vil budgettere.
Præsentation af MS’s indberetning ved Signe
Just Petersen.
Christian Mikkelsen, København: Jeg synes,
at det er uheldigt, at der er lagt op til landslejr
i 2018. Sidst vi havde et år uden der på
landsplan var en anbefalet lejr var i 2008. Altså
til næste år 10 år siden. Der vil altså være 2-3
generationer af spejdere der ikke prøver en
lokal sommerlejr. Jeg mener en lokal
sommerlejr har rigtig mange gode ting.
Spejderne kan her få direkte indflydelse på
hvad der skal ske og vil få erfaring med at
planlægge en sommerlejr. Jeg var så heldig at
prøve det 3 gange (2002, 2004 og 2006). Det
gav mig virkelig meget ballast til at skulle lave
landslejre senere. Samtidig kan man lave

noget andet når der bare er få patruljer, der er
med. Derudover synes jeg, at der sendes
meget uheldige signaler med årets spejderlejr.
Oprindelig var der et budget der hed 30.000 kr
(som jeg husker det), det er skåret ned til 0. Der
er lavet seniors sommerlejr samme år. Mit
indtryk er at der kommer meget få ledere med
på spejdernes lejr, fordi lederne skal på senior
sommerlejr. Her vil jeg meget gerne have lidt
tal. Jeg har uden held spurgt spejderrådet hvor
mange af dem der skal med på sommerlejr.
Når vi taler om vores patruljeførere, skal de
være gode for billeder for deres spejdere. Så
de skal selvfølgelig med på spejdernes lejr.
Men hvad med vores ledere? Skal de ikke
være forbillede for vores patruljeførere? Og
hvad med spejderrådet skal de ikke være
forbilleder for vores ledere? Jeg kan godt
forstå, at ledere ikke har ferie til to lejre og de
gerne vil med på seniorsommelejr. Sikker på
det bliver en vildt fed oplevelse. Men hvorfor
man ikke har sagt 2018 bliver lokal sommerlejr
og så har vi seniorsommerlejr der? Det synes
jeg havde været fint. Nogle vil måske synes det
er sent jeg kommer med dette. Det er det også.
Men jeg har skrevet mine synspunkter på dette
spørgsmål før til landsledelsen. De har valgt
noget andet, det må jeg respektere. Det
ændrer ikke ved at jeg synes vi skal lære af det.
Præsentation af MM’s indberetning ved Brit
Bjerno.
Signe Just Petersen, København: Kunne det
ikke være en ide med et musikråd ligesom
spejderne har glæde af spejderrådet?
Brit Bjerno, MM: Jo, det kunne være godt med
et råd på en 5 stk. på tværs af byerne. Så det
må man gerne melde sig til.
Christian Madsen, Vejle: Det er rigtigt, at vi
godt kunne blive bedre til at bruge vores egne
musikere. Er måske for ung til at komme i et
Musikråd, men er villig til at stille op.
Brit Bjerno, MM: Gode ideer og tips er
velkomne uanset alder.
Sara Aarenstrup, København: Tak på Kefas’
vegne for at vi måtte repræsentere
119

metodistkirken
og
MBUF
ved
Generalkonferencen i Portland, Oregon. Det
var en stor oplevelse som rørte mange
mennesker. En anden ting er at vi er et Børneog Ungdomsforbund, så unge må også gerne
stille op til ting.
Brit Bjerno, MM: Enig med hvad Sara siger.
Kom endelig og stil op. Vil gerne stille sig til
rådighed som hjælp til nye kræfter.
Christian Alsted: I betyder så meget for rigtig
mange børn og unge. Selvom vi er et lille
arbejde, så har vi et højt niveau. Vi har grund
til at være stolte af vores børn og unge og vore
ledere.
Kommentarer til ”Året, der kommer” blev
behandlet ved samtale i grupper.
Christina Thomsen, MBUF fremlægger
samtalen om Åndelighed: God ide at arbejde
med nådegaver i MBUF, så vi hver især kan
finde ud af hvad vi er gode til og bruge det i
MBUF. Smågrupper er trygge fællesskaber,
hvor det åndelige liv udvikler sig rigtigt meget.
Vi har også brug for værktøjer til hvordan man
som forældre deler tro i familien eller hvordan
man som ungt menneske kommer hjem fra en
lejr og er vildt begejstret og har åndelige
oplevelser med i baggagen, hvordan får man
det formuleret videre til sin familie? Hvad gør
man egentlig hvis man har oplevet, at det giver
rigtig meget mening at synge bordvers inden
maden? Hvordan tager man det med hjem og
præsenterer det for sin familie? Der er mange,
der har oplevet, at forældre kan være
uforstående over de unges oplevelser med
deres trosudvikling og måske med mødet med
Gud. Kan vi udvikle nogle værktøjer til hvordan
man kan tale om den slags efter en lejr eller
noget materiale, som forældrene kan læse om
hvordan man støtter sit barn i sit åndelige liv.
Indimellem er der forældre der kommer og
spørger, og det er jo rigtig fedt for så har vi en
mulighed for en åben samtale.
Louise Hjort, MBUF fremlægger samtalen om
lederudvikling: Der var rigtig stor enighed om,
heldigvis, at lederudvikling og lederpleje også
er rigtig vigtigt og at det er med på vores

dagsorden. Vi fik også nogle konkrete gode
ideer, som vi kan tale videre om, ud fra vores
arbejdsprogram, bl.a. at fremhæve de her
lægprædikanter
og
måske
vores
undervisningstilbud (TUF og PFT og LIW) for
de yngre ledere, der kan ruste dem med at
svare på de store spørgsmål som hvorfor tror
du på Gud? Hvad er Metodistkirken? Hvad er
det der er særligt ved Metodistkirken frem for
folkekirken? Og også noget undervisning i
hvordan er det, at jeg bliver bedre til at holde
andagter og sådan noget. Kunne man lave et
kortere lederkursus end lægprædikant? Fx en
uge på Främnäs? Hvor man får mulighed for at
fordybe sig og konkret at lære at give det
videre, man har lært. Kunne det hjælpe noget
at lave forløb med fokusgrupper, så man får
praktisk hjælp til lederudvikling lokalt, så
gruppen kan få et boost. Så kom der også et
forslag omkring det at komme hjem fra
ledertræning, at få et konkret projekt at arbejde
med lokalt, så man kan blive en rigtig god leder
med tiden.
Signe Just Petersen, MBUF fremlægger
samtalen om global sundhed: Vi talte om, at
dette emne er det vigtigste overhovedet, fordi
vi har en masse masse masse unge som har et
problem med deres psyke og hvordan kan vi
hjælpe dem? Vi tror det er en rigtig vigtig
MBUFopgave at tage op, det her, med vores
børn og unges stress og pres omkring deres
skole, uddannelse, deres udvikling, hvordan
er man rigtig voksen, hvordan er man rigtig
leder, hvordan gør man alle de her ting? MBUF
kan være et sted hvor man får støtte hele vejen
igennem. Så var der det her med nul-tolerance
overfor rusmidler, at det er et meget vigtigt
princip at holde fast i. Her tilbyder vi et frirum og
et alternativ. Sportsweekenden, indeholder
alle de ting, vi er gode til: at dyrke sport, ingen
alkohol, venskaber og en masse forkyndelse.
Frederik
Kofoed
Marqversen,
MBUF
fremlægger samtalen om Trosfællesskaber:
Det er ikke underligt, når vi nu lige har stået og
snakket om antallet af medlemmer, at det så
blev bragt op nede i vores hjørne, i form
hvordan vi lægger strategi for at starte op nye
steder, fx på Lægården. Men det vigtigste af
det hele, tror jeg, er hvordan vi så sørger for at
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holde de her fællesskaber i gang. Vi skal sørge
for regelmæssig og hyppig kontakt. Hvis ikke vi
ses ofte, så har vi ikke fællesskaberne eller
venskaberne. Vi skal være opmærksomme på
hvem der har evnerne til at lede, det vi laver på mange forskellige måder. Klovnen har også
en vigtig funktion. Præster skal selvfølgelig
være med, fordi de kan lære os noget nyt og
noget mere om tro. Det er simpelthen for ringe,
når det ikke lykkes at få dem med. Det er nok
det absolut vigtigste der kom frem i vores
samtale, for vores trosfællesskaber fungerer
ikke hvis vores præster ikke fungerer sammen
med vores trosfællesskaber. Vi skal også
arbejde med hvordan vi er trosfællesskaber,
altså hvordan troen kommer med ind i billedet.
Vi talte om at i spejderarbejdet bliver troen
udlevet meget praktisk i form af de værdier der
er vigtige.
Emil Marqversen, MBUF, fremlægger
samtalen om tjeneste med fattige: Vi kom ind
på rigtig mange emner og fik kommentarer på
at vores arbejdsprogram er en lille smule
ambitiøst, men det kan vi godt lide. Særligt
ideen med alle konfirmander til MSA i mindre
grupper er vi vilde med, fordi det giver mening
allerede fra en tidlig alder at give unge et indblik
i hvordan verden kan se ud, udenfor deres
egen lille boble, så de oplever hvordan nogen
mennesker i Danmark eller i resten af verden
kan have det. Man kan altid lære noget af at
møde mennesker, som ikke præcis ligner en
selv, for så brister boblen og man kan se hvad
det er for en verden vi lever i. Det er i det hele
taget vigtigt at få historierne med, at dele de
historier, når det rent faktisk sker at unge i
MBUF er i tjeneste med fattige. At høre om
turen til Honduras er vildt spændende. Vi skal
gøre mere i den retning, så informationerne
kommer ud.
Louise Aaen, MBUF-formand: Tak for jeres
arbejde med vores mål. Vores lejre og
arrangementer fremgår af kalenderen på
metodistkirken.dk
Er
der
yderlige
kommentarer til arbejdsprogrammet.
Christian Mikkelsen, København: Ambitiøst
program. Hvis vi skal arbejde frem mod 2020,
så skal vi have valgt færre punkter ud, så vi kan

arbejde mere seriøst med dem. Ønske at der
arbejdes hen mod at have færre mål til næste
år.
Arbejdsprogram for det kommende år er
godkendt.
DM-4 Regnskab, budget og statistik
Maria Aaskov fremlægger regnskabet som
ligger på hjemmesiden.
Der er i løbet af året justeret på udgifterne, så
det passer bedre sammen med de indtægter,
der er kommet via tilskud. Revisor har
bemærket, at vi er sparsommelige, men det er
også rart at høre at det ikke mærkes meget i
det lokale arbejde.
Christian Mikkelsen, København: MS
regnskab er misvisende fordi der burde været
et overskud og ikke et underskud, idet nogle
indtægter ligger under depot i stedet for der
hvor de burde ligge.
Maria Aaskov, kasserer: Det får vi ryddet op i.
Maria Antorini, København: MU har måtte
spare en sommerlejr væk, så MU har mærket
sparsommeligheden. Vi oplever, at de unge
gerne vil deltage i div. åndelige aktiviteter på
lejrene. Jeg vil opfordre kirken til at investere i
de unge i MU, TUF og MS. Vi har rigtig mange
præster mv. som har udviklet deres tro i MU og
MS.
Maria Aaskov, kasserer: Kommentarer ang.
den interne revision: De ville gerne have haft
længere tid til at se på regnskabet, så de har
regnskabet lidt længere.
Emilie Holm, Århus: Når vi taler om at investere
og være ansvarlige vil jeg gerne sige at det er
flot det vi kan skabe med de få midler vi bruger.
Regnskabet er godkendt.
MBUF-formand Louise Aaen fremlægger
budget for 2017. Administrationsudgifter og
udgifter til ansatte er sat ned idet
kommunikationsmedarbejder
fremover
betales af Landsledelsen. Derudover slutter
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konsulent. Maria har nu fået arbejde hos KOB
- Kristne Organisationers Børneudvalg, hvor
hun skal distribuere børnekirkemateriale og
være projektleder på BMK. Vi er stolte over at
have en metodist til at lede sådan et arbejde.
Det vil sige, at vi alt i alt har haft mulighed for at
fordele 160.000 til arbejdsgrenene som
driftstilskud. Der er sneget sig en fejl ind i
budgettet, da det ikke fremgår af 2017, at der
er udgifter til spejdernes seniorsommerlejr i
Frankrig på 40.000. Bevillingen til lejren
fremgår som indtægt i 2018 under §44-midler,
da vi kan søge ekstra tilskud hos DUF til
udlandsaktiviteter. Vi beder altså om
godkendelse til 40.000 i underskud for 2017,
som udlignes i 2018, hvor tilskuddet fra DUF
indbetales.
Christian Mikkelsen, København: Uheldigt at
spejdernes sommerlejr ikke bliver støttet i
2017
.
Carsten Bjerno, København: Invitation til at
spejderne kommer ned til Jerusalem for at
holde påske i 2018.
Louise Aaen, MBUF-formand: Invitation må
gerne sendes på en mail, så ser vi på
økonomien.
Maria Aaskov fremlægger statistikken som
ligger på hjemmesiden.
Revisor har gennemgået statistikken og har
godkendt 335 medlemmer under 30 år, som
unikke medlemmer, der har betalt deres
kontingent rettidigt. Vi skal i løbet af de næste
to år op på 500 medlemmer under 30 år, for at
få tilskud fra DUF. Der er over 150 medlemmer
som ikke har betalt for deres aktiviteter i år. De
ville have kunne tælle i statistikken hvis de
havde betalt deres kontingent. Det er vigtigt at
have med hjem til de lokale foreninger.
Poul Brendes, København: Vil det sige at hvis
folk betaler deres restance for 2016 i 2017, så
tæller de ikke med?
Maria Aaskov, kasserer: Det er rigtigt at
pengene skal betales i indeværende år, for at
kunne tælle. Men selvfølgelig er pengene
gode at få ind for de lokale pengekassers

skyld.
Christian Mikkelsen, København: Det kan
være en udfordring at få pengene ind. Nogle
familier hævder at de ikke får girokort tilsendt.
Kunne man ikke f.eks. bruge mobilepay?
Maria Aaskov, kasserer: Vi har gjort os mange
tanker om det og arbejder på at effektivisere
vores procedure for rykkere og forskellige
betalingsmetoder. Pengene skal dog ind på en
måde så det kan tælles i vores system.
Mogens Hansen, Århus: Vi har brug for at de
lokale kasserere får et lettere samarbejde.
Maria Aaskov, kasserer: Hvis folk kun er med
i forårssæson skal de meldes ud inden
efterårssæson for at tælle som aktive.
Jonatan Steinvig, Solrød: Der er flere
kormedlemmer som ikke har fået girokort, og
det kan være svært for de lokale kasserere at
holde styr på, fordi de ikke har mulighed for at
have overblik over hvem der skulle være sendt
girokort til.
Maria Aaskov, kasserer: Det er vigtigt, at der er
dialog med MBUF kasserer og lokalkasserer.
Poul Brendes, København: Det er let at se på
medlemslisten, når medlemmer har betalt.
Statistik er godkendt.
DM-5 Fastsættelse af lokalgruppernes
kontingent til forbundet samt diverse
iligninger
Kontingentet det forbliver det samme i både
2017 og 2018. 25 kr. halvårligt
DM-6 Behandling af fremsatte forslag
Forslag på tavle til orientering: Hvis vi ikke når
op på 500 medlemmer kunne vi måske lægge
os sammen med et andet børne- og
ungdomsforbund.
Der sluttes af med bøn ved Louise Aaen,
MBUF-formand.

DM-7 Fremsatte lovændringsforslag
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Lovændringsforslag 1: Forslaget er vedtaget.
Tekst: Spejderrådet ønsker at fremsætte
nedenstående ændringsforslag til MBUFs
vedtægter. Ændringen begrundes i at der
traditionelt er stor interesse i at blive valgt til
spejderrådet, og der derfor typisk er kampvalg
til de 5 poster. Det er naturligvis glædeligt, men
det betyder også at der er chance for at hele
spejderrådet udskiftes på én gang, hvilket ikke
er hensigtsmæssigt i forhold til at skabe
kontinuitet i arbejdet og få oplært nye
medlemmer i spejderrådets opgaver og
arbejdsform. Vi ønsker derfor at ændre
vedtægterne, således at medlemmer til
spejderrådet vælges for to år af gangen,
forskudt således at der i lige år vælges to og i
ulige år vælges tre medlemmer. Hvis forslaget
bliver vedtaget, foreslår vi, at man i 2017
vælger 5 nye medlemmer, og efterfølgende
lader det nyvalgte spejderråd internt udpege
tre medlemmer der er valgt for to år og to
medlemmer der er valgt for ét år. Dermed kan
valget fra og med 2018 udføres i henhold til de
nye vedtægter. På spejderrådets vegne, Signe
Just Petersen og Emil Marqversen
Nuværende vedtægter: §13 Stk. 3. Der vælges
op til 5 repræsentanter til spejderrådet. Det er
udelukkende
delegater
tilmeldt
MS’s
landsmøde, der har stemmeret til dette valg.
Spejderrådet suppleres med 45 landsleder og
vicelandsleder og udgør dermed 7 personer.
Såfremt der opstår vakancer mellem to
delegeretmøder kan spejderrådet supplere sig
med yderligere medlemmer.
Ændringsforslag: §13 stk. 3: Der vælges op til
5 repræsentanter til spejderrådet. Det er
udelukkende
delegater
tilmeldt
MS’s
landsmøde, der har stemmeret til dette valg.
Repræsentanterne vælges for to år af gangen,
forskudt således at der i lige år vælges to og i
ulige år vælges tre repræsentanter.
Spejderrådet suppleres med landsleder og
vicelandsleder og udgør dermed 7 personer.
Såfremt der opstår vakancer mellem to
delegeretmøder kan spejderrådet supplere sig
med yderligere medlemmer.
Lovændringsforslag 2: Forslaget er vedtaget.

Tekst: MBUF styrelsen ønsker at fremsætte
nedenstående forslag til vedtægtsændring.
Forslaget fremkommer grundet Dansk
Ungdoms Fællesråds nye retningslinjer om 16
års valg ret til deres medlemsorganisationers
foreninger og bestyrelser. På vegne af MBUF,
Louise Aaen
Nuværende vedtægter: § 18. Alle valgte
medlemmer af MBUF-styrelsen skal være
lovmæssigt myndige. De skal være
medlemmer af Metodistkirken og MBUF.
Ændringsforslag: § 18. Alle valgte medlemmer
af MBUF-styrelsen skal være medlemmer af
Metodistkirken og MBUF.
Kommentar: Bettina Pedersen, Rønne: Har
man gjort sig nogle tanker omkring det
lovpligtige medansvar.
Maria Aaskov, MBUF: DUF har lovet at hjælpe
i sådanne tilfælde.
Christian Alsted: Vi skal være opmærksomme
på at dette er et krav fra DUF, som man skal
sige ja til hvis vi vil have tilskud.
Christina Bjørn Thomsen, MB: Der er talt om
det i MBUF, men det er krav fra DUF
Rasmus Aaen, Strandby: DUF har gjort klart at
man kan indsætte værge.
Der afsluttes med Brain break ved Christian
Madsen.
DM-8 Valg
Formand og næstformand for MBUFstyrelsen: Formand: Louise Aaen (enstemmigt
valgt).
Næstformand:
Louise
Hjort
(enstemmigt valgt).
8 medlemmer til MBUF-styrelsen
MS: Formand: Emil Morsbøl Marqversen.
Næstformand: Jonas Hjørne.
MB:
Formand:
Anne
Thompson.
Næstformand: Line Bertelsen
MU:
Formand:
Andreas
Morsbøl.
Næstformand: Daniel Steinvig.
MM: Formand: Brit Bjerno. Næstformand:
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Bjørn Thomsen.
2 revisorer samt suppleanter for disse: Interne
revisorer: Charlotte Morsbøl og Johannes
Thaarup. Suppleanter: Vakant.
En repræsentant til Dansk Ungdoms
Fællesråds delegeretmøde: Vakant indtil
Styrelsen kan finde en delegat.
Repræsentant til EMYC og DMYP: Vakant
indtil Styrelsen kan finde en delegat.
5 personer til spejderråd: Sandra Hørby stiller
ikke op, men Rikke Suhr Christensen, Sofie
Wrona Holgersen og Katrine Olsen stiller i
stedet op. Se resten af de opstillede i
håndbogen. Valgt: Rasmus Aaen, Anna
Digebjerg, Anne Hastrup, Sofie Wrona
Holgersen og Katrine Olsen.
Forslagskomité: MM: Karen Ærenlund
Brogaard. MB: Charlotte Strand. MU: Line
Thomsen. MS: Jeppe Hjørne.

Lægården i Holstebro (31. maj) 1.-3. juni 2018
DM-10 Eventuelt
Intet under eventuelt

DM-9 Hvor skal næste konference holdes
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Idrætsefterskolen Lægården
Generalforsamling fredag den 12. maj 2017 kl. 13.30
INDKALDELSE
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære
generalforsamling, i år i:
Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K. i kirkesalen.
Dagsorden:
1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:
Bestyrelsesmedlem på valg:
Eivind Triel
Inge-Lise Kofoed Beck
Henrik Carlsen, suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være
bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Indkomne forslag bekendtgøres på skolens hjemmeside senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udgøres af:
- skolekredsens medlemmer.
Skolekredsens medlemmer udgøres af:
- alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark
- den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens Bestyrelse
Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter.
På bestyrelsens vegne
Eivind Triel
Bestyrelsesformand
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Bestyrelsens beretning
Endnu et godt år er gået her på Lægården.
Arbejde med vores projekter skrider fremad,
men desværre ikke helt så hurtigt som vi kunne
ønske. Vi havde planer om, at der skulle have
været kunstgræs på engen i efteråret 2016
men således gik det ikke. De prøveboringer
som var lavet før arbejdet gik i gang, viste sig
ikke at være repræsentative og det var
nødvendigt at grave længere ned før vi havde
fast grund. Dette gav mere muld som skulle
væk og derved noget mere sand som skulle
lægges på plads og stampes til. Jeg ved, at
dette har berørt hele skolen. Nogle har hjulpet
til med arbejdet for at reducere ekstra
udgifterne og rigtig mange har været generet
af vibrationer som har varet i længere tid end
planlagt. På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne
takke hele personalet for det arbejde, som er
udført og for at stå de ekstra gener igennem.
Projektet omkring ændring af den gamle
boldspilhal er igangsat. Dels giver det en
håndboldbane i internationale mål og dels
baner det vejen for det fremtidige projekt
omkring
nybygning
af
spisesal
og
køkkenfaciliteter. Ombygningerne kræver
også at vi skal have nye lokaler til pedel mv.
Over sommeren og efteråret blæste de
politiske vinde også over efterskoleverdenen.
Der var mange forskellige forslag i spil om
hvordan tilskuddene kunne reduceres. Et af
instrumenterne,
som
var
fremme
i
diskussionerne var reduktion i antallet af
kursusuger. I bestyrelsen havde vi en del snak
om dette. Det skærer i vores hjerter når de
politiske magthavere overvejer at pille ved den
økonomiske struktur på denne måde. Det
tager nu engang et år, at gå et år på efterskole
og hvis der reduceres i antallet af kursusuger,
så er det ikke længere det samme produkt vi
leverer. Ved en reduktion ville vi miste den del
af tiden med eleverne som netop bruges til
samvær, fordybelse, ”fri leg” og det sjove. I
bestyrelsen havde vi truffet beslutning om, at
hvis reduktionen af kursusuger blev
gennemført, så ville vi

fortsætte med 42 kursusuger i skoleåret
2016/17 trods manglende statstilskud fra 1
eller 2 uger. Efterskoleforeningen gjorde i den
forbindelse et meget stort lobbyarbejde og der
kom heldigvis en aftale på plads hvor antallet
af kursusuger blev opretholdt på de
eksisterende 42 uger.
Regnskabet viser indtægter for 26.4 mill kr og
et overskud på 2.2 mill kr. Dette må siges at
være meget tilfredsstillende. Vi havde via
budgettet forventet et mindre overskud end det
realiserede, men det har ikke været muligt at
gennemføre så mange af de planlagte
vedligeholdelsesopgaver
idet
projektarbejderne som bekendt har taget mere
tid.
Vi har i år haft Mathias Fassel som 1-års
arbejder på skolen. Vi er rigtig glade for dette
samarbejde med MBUF. Dette har givet gode
oplevelser for både Mathias og for eleverne.
Bestyrelsen ønsker, at samarbejdet fortsætter
og vi vil gerne arbejde for at det kan blive endnu
tættere.
Desværre døde vores meget respekterede og
elskede præst i det forløbne år. Det er et meget
stort tab for skolen. Ditte Marqversen Owens
havde en helt unik evne til at være sammen
med eleverne, så de følte sig talt med og ikke
talt til. For hende var de ikke elever, de 105 var
mennesker. Hun hjalp dem der havde det
svært og hun udfordrede dem, som havde brug
for det. Ditte nød at være på skolen og
prioriterede at komme selv om hun havde det
svært. Hun er savnet på skolen og vi får ingen
som hende igen.
Skolen står stadig med et behov for at have en
præst tilknyttet. Duncan Thompson har sagt ja
til at være præst for skolen og han starter
sammen med elevholdet efter sommerferien.
Vi glæder os rigtig meget til at have Duncan
tilknyttet og vi kan mærke på ham, at han
brænder for at være sammen med de unge
mennesker og for at blive en del af miljøet på
skolen.
På baggrund af generalforsamlingens ønske
sidste år har bestyrelsen undersøgt
muligheden for at ændre vedtægterne, så der
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sker direkte valg af formanden. Vores jurister i
Efterskoleforeningen mente ikke, at der kunne
dispenseres for standardvedtægten på dette
punkt. For at være helt sikker fik vi
Efterskoleforeningen til at spørge i ministeriet.
Her var tilbagemeldingen den samme, nemlig
at standardvedtægten ikke kan fraviges på
dette punkt.
I forbindelse med valg til bestyrelsen har jeg
haft en del overvejelser. Jeg har nu siddet i
bestyrelsen i 12 år og været formand i 9 år. Jeg
synes, det er vigtigt at skolen fortsat fornyer sig
og fornyes. Jeg kan mærke på mig selv, at
tiden er ved at være inde for at afslutte mit
engagement i bestyrelsen. Skolen så meget
anderledes ud da jeg i sin tid startede i
bestyrelsen og det har været en fantastisk
rejse frem mod den skole vi har i dag. Egentligt
ville det være nemt blot at fortsætte, men jeg
ved med mig selv, at det

blot vil resultere i faldende engagement og
entusiasme fra min side, og det sidste jeg
ønsker, er at blive en formand, der sad på
taburetten i lidt for mange år - det fortjener
skolen ikke. Jeg ønsker dog heller ikke, at
overdragelsen til en ny formand bliver en
hovsa-løsning eller et "quick-fix". Det skal
gøres ordentligt, vi sidder og bestyrer en
virksomhed med en omsætning i omegnen af
25 mill kr, og en arbejdsplads som mange
medarbejdere er glade for. Jeg har derfor valgt
at opstille til bestyrelsen, men at næste
valgperiode også bliver den sidste. Der skal i
perioden findes en kandidat til at tage min
plads i bestyrelsen.
På det årlige møde med landsledelsen har jeg
gjort rede for mine tanket på dette punkt og det
er aftalt vi hver især overvejer egnede
kandidater.
Guds fred.
På bestyrelsens vegne.
Eivind Triel

Ledelsens beretning
Udvikling i aktiviteter og økonomiske
forhold
I det afsluttede og det igangværende skoleår
har vi haft en belægningsgrad uden ret meget
frafald. Det har været med til at give et meget
tilfredsstillende antal årselever, og dermed
været skabt grundlag for en god økonomi. Vi
har stor opmærksomhed gennem vores
kontaktlærer ordning, og tæt samarbejde med
forældrene, om at fastholde elevernes trivsel
og lysten til efterskolelivet.

som vores elever og personale er glade og
stolte af. Derfor vil vi forsat være nødt til at
investere i fremadrettede løsninger. Vi er i
øjeblikket
i
gang
at
etablere
en
kunstgræsbane
til
vores
mange
fodboldaktiviteter, samt udvidelse af længden
på vores ”gamle” hal, og ny opførelse af
service bygning til pedel aktiviteter. Vi har også
et stort ønske om at skolen i højere grad skal
bindes sammen med glasgange og
sammenbygninger. Dette ønskes påbegyndt i
2017-18.

Vi har stor fokus på udvikling af skolens
Redegørelse vedrørende
faciliteter. Vi nyder meget, at vi har så gode
inklusionstilskud
faciliteter på stort set alle områder, men stadig
med plads til forbedringer.
Idrætsefterskolen Lægården har i skoleåret
2016/17 13 inklusionselever. Skolen har
modtaget 172.714 kr. i inklusionstilskud i 2016.
Inklusionsforanstaltningerne er tilpasset den
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enkelte elevs behov og består udover
undervisningsdifferentiering og holddannelse,
som er en naturlig del af skolens tiltag med
henblik på at inkludere elever, af supplerende
undervisning og lektiehjælp, støtte i den
almindelige undervisning, tolærerordning,
undervisning på særlige hold, ekstraordinære
holddannelser,
udvidet
støtte
ved
kontaktlærer og kompenserende it-støtte.
Nogle af eleverne har behov for særlig støtte
udover i undervisnings sammenhænge bl.a. til
overbliksdannelse i samværssituationer.
Denne støtte gives ved ekstra ordinær støtte
ved kontaktlærer.
Derudover er der efter behov givet støttende
psykologsamtaler ved skolens egen psykolog.
Skolens psykolog giver endvidere supervision
til de lærere, der har inklusionselever. I nogle
tilfælde har skolens psykolog medvirket ved
henvisning af inklusionselever til yderligere
udredning
ved
bl.a.
Børneog
ungdomspsykiatrien.
Forud
for
henvisningerne, er der efter aftale med
forældrene, lavet en psykologisk vurdering af
den pågældende elev for at opkvalificere
henvisningen.
Der er udarbejdet skriftlige inklusionsplaner på
samtlige inklusionselever af skolens psykolog.
Planen er drøftet med elev og forældre ved
opstart af skoleåret og efterfølgende løbende
efter behov og som et minimum ved skolehjemsamtalerne. Skolens psykolog deltager i
disse
evalueringssamtaler.
Forud
for
evalueringerne med elev og forældre har
lærerne i samarbejde med skolens psykolog
vurderet
elevens
udbytte
af
inklusionstilbuddet.

vil også fortsat komme så bredt ud, så de unge
i vores målgruppe har et godt kendskab til
Idrætsefterskolen Lægården, inden de skal
vælge deres fremtidige skole. Vi arbejder på at
stå så stærkt som muligt i konkurrencen om
fremtidens elever.
Reduktion af elever, der forlader skolen før
skoleafslutning, er også et betydeligt
parameter. Vi ønsker at alle vores elever føler
sig godt tilpas på skolen fra skolestart til
skoleafslutning, også selv om der kan komme
udfordringer på den ene eller anden måde i
tilværelsen. Når vi har fremgang på dette
punkt, vil det også give et højt antal årselever
og dermed en attraktiv økonomisk situation for
skolen.

Ole Dommer

Fremtiden

Vi forventer i det kommende skoleår at starte
med en helt fyldt skole på 178 elever.
Derudover vil vi i højere grad styrke
markedsføringen, så de unge fra skolens
bagland får kendskab til skolen og alle de
muligheder som ligger i et efterskoleophold. Vi
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Idrætsefterskolen Lægården
Regnskab 2016
2016 (kr.)

2015 (t.kr.)

Indtægter
Statstilskud
Skolepenge
Andre indtægter
Indtægter i alt

10.224.565
15.274.926
939.559
26.439.050

11.114
14.969
720
26.803

Udgifter
Lønomkostninger undervisning
Andre omkostninger undervisning
Undervisning i alt
Lønomkostninger ejendomsdrift
Andre omkostninger ejendomsdrift
Ejendomsdrift i alt
Lønomkostninger kostafdeling
Andre omkostninger kostafdeling
Kostafdeling i alt
Lønomkostninger administration
Andre omkostninger administration m.m.
Administration i alt
Omkostninger vedrørende drift i alt

10.548.159
2.851.885
13.400.044
1.061.012
4.079.515
5.140.527
1.729.218
1.479.786
3.209.004
558.870
1.314.935
1.873.805
23.623.380

10.177
2.737
12.914
1.181
4.456
5.637
1.477
1.665
3.142
520
1.263
1.783
23.476

2.815.670

3.327

-6.274
595.031
588.757

-19
710
691

2.226.913

2.636

46.890.550
502.144
5.000
720.965
208.932
6.558
10.110.152
58.444.301

45.382
383
5
627
201
9
10.858
57.465

29.482.459
19.831.889
9.129.953
58.444.301

27.182
21.971
8.312
57.465

Resultat før finansielle poster
Renteindtægter
Renteomkostninger m.v.
Finansielle poster
Årets resultat
Aktiver
Grunde og bygninger
Inventar og udstyr
Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavender m.v.
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger

Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld, prioritetsgæld
Kortfristet gæld
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Referat fra Lægårdens generalforsamling 2017
Velkomst v. Helge Munk
Konstituering
Dirigent: Ole Birch
Sekretær: Christina Kjær Preisler
Generalforsamlingen er indkaldt på skolens
hjemmeside d. 24. marts, altså rettidigt.
Bestyrelsens indberetning
Oplæg
Det overordnede i beretningen om 2016: Det
har været et godt år. Mere end tilfredsstillende.
Der har selvfølgelig været udfordringer, men
sådan er det jo.
Efterskoler er reelt udfordret af, at politikeren
diskuterer om man overhovedet skal kunne gå
i 10. klasse.
I år har der pludselig været tale om at trække
tilskud til skolerne i forhold til antal uger på
skoleåret.
Det
endte
dog
godt
i
finanslovforhandlingerne.
Ombygninger: Der bliver arbejdet meget på at
holde skolen up-to-date.
Fodboldbanen med kunstgræs er færdig. Den
indvies på mandag d. 15. maj. Lige nu er der
lidt sager med naboerne om kunstlysene, som
de synes skal slukkes, når det bliver mørkt.
Den gamle hal skal laves om, så den har de
internationale mål for håndbold.
Der skal også et nyt køkken og en ny spisesal.
Forholdene er ikke optimale.
Planen er, at faglokaler skal ned i den
nuværende spisesal.
Og gange til at binde skolen sammen.
Der
skal
også
været
et
nyt
administrationsområde, hvor skolens nye
centrum bliver, altså ved hallerne.
I alt er vi oppe i et beløb omkring 26 millioner.
Skolen har de 12. Det er svært at låne som en
skole, så det er besluttet, at det hele tages i
faser, så økonomien ikke presses.
Skolekredsen: Mange menigheder ligger langt
fra skolen, hvordan holder vi

forbindelsen. Det er en overvejelse, der ligger
bestyrelsen og skolen meget på sinde.
Landsledelsen og bestyrelsen holder møder
sammen, og det er godt og konstruktivt.
Forståelserne kommer til at hænge sammen.
Jørgen Thaarups besøg på skolen:
Bestyrelsen har fået megen positiv respons fra
lærestaben. De vil meget gerne lære noget om
den kirke, der driver skolen eller står bag
skolen. Inden for de seneste år er der sket en
positiv udvikling mellem kontakten og
samarbejdet mellem kirke og skole.
Bestyrelsen: Bestyrelsen har siddet der i 8 år.
Eivind har udtrykt, at han mener, at det er ved
at være tid til at stoppe. Så skolekredsen skal
begynde
at
tænke
over
en
ny
formandskandidat.
Der
er
forskellige
arbejdsområder i bestyrelsen og i forslagene
skal der tænkes kompetencer. Bestyrelsen
synes, at der trænger til fornyelse.
Indberetningen blev godkendt.
Forstanderens indberetning
Oplæg
Livet på skolen: 157 elever på skolen som det
ser ud lige nu. Det er meget forskellige elever.
Når de begynder stiller de sig på midten og
siger: Hvad kan I gøre for mig? Øvelsen er, at
de skal forstå, at de er landet i et forpligtende
fællesskab, hvor det ikke handler om, hvad der
kan gøres for mig lige nu.
Det bruges der megen energi og tid på. Her har
medarbejderne en vigtig rolle.
For at et år skal blive godt, så skal hver enkel
ville det. Og det tager tid at få det hele med.
Der er et rummeligt personale. Hver i sær kan
bidrage og rumme noget forskelligt.
Der er kommet en ny madmor på skolen.
Henny er gået på efterløn.
At kører en moderne efterskole kræver en
markant profil. Og det har Lægården: Idræt.
Der er kommet et nyt tilbud med en ro linje. Den
er med til at trække nogle helt fra Sjælland.
Der kommer også en fitness linje for at
tiltrække piger lidt mere.
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Siden 69 har der været gymnastik på
Lægården. Den første skole med en sådan
linje. Den lukker efter sommerferie. Kampen
om gymnastikken er tabt. Det betyder så ikke,
at der ikke er gymnastik på Lægården.
Der er et valghold, der har taget ud på lokale
asylcentre og banket på dørene. Det var
grænseoverskridende, men også en rigtig god
oplevelse. De har fået hilst på nye mennesker
og skabt nye kontakter.
Ud af huset aktiviteter ved juletid. Lucia optog
ned på sygehuset og synger for dem, og også
på det lokale plejehjem.
Det er ikke noget de unge mennesker
efterspørger, men når de bliver ført derhen,
kan de godt lide det.
Individuel elevstøtte. Forstanderen har
mulighed for at hjælpe nogle familier, der ikke
selv har råd til at sende deres børn på
efterskole.
I år har der været en grønlandsk elev på
skolen, der bliver i Holstebro og tager sin
ungdomsuddannelse. Når man har været elev
på skolen kan man altid komme og spise.
8. klasse: Der er ingen 8. klasse på skolen nu.
Der er ingen, der søger den.
Indklusionstilbud: Hanne Urup tager sig af
skriftligheden og laver planer for hver enkel
elev for at hjælpe dem. Det er meget vigtigt, at
det er en god kvalitet og man holder det man
lover. I år er der 11 inklusionselever. Men der
er flere behovselever af forskellige typer.
Fodboldbanen: Et spændende og fint projekt.
Der har været et reelt behov. Næste år er der
74 elever, der skal spille fodbold.
Mange muligheder har været overvejet, f.eks.
at leje noget jord af kommunen og lave den der,
men det kunne ikke lade sig gøre, så derfor
ligger den, hvor den gør.
Et års arbejder: Mathias Fassel har i år været
1-års-medarbejder. Der fortsættes med denne
ordning. Jeanne har sagt ja.
Præst på skolen: Ditte Marqversen Owens er
der jo ikke længere og der er et savn. Den nye
præst bliver Duncan Thompson.
Velkommen til både Jeanne og Duncan.
Indberetningen blev godkendt.

Samtale om indberetningerne
God ny hjemmeside.
Bedsteforældredag: Skolen kommer helt ned i
gear. Der er gode samtaler med
børnebørnene. Næste år bliver et fokus at
have mere tid til ro.
Et døgn på efterskole: Forældre bliver taget
igennem børnenes hverdag på efterskolen, så
forældrene får en forståelse for, hvad der sker.
Der udtrykkes tak.
Kan der komme efternavn på de tre nævnte
navne i bestyrelsens indberetning?

Godkendelse af det reviderede regnskab
2,2 millioner i overskud men med alle
byggeplanerne er der rigeligt at bruge
pengene på.
Der forventes 177 elever til start i år var det
165.
Sammenlignet med andre skoler ligger
Lægården godt, også i forhold til omkostninger
til læreløn. Lønniveauet er altså godt med.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag i år.
Valg af bestyrelsens medlemmer og
suppleanter
Inge-Lise Kofoed Beck og Eivind Triel blev
genvalgt.
Henrik Carlsen blev valgt som første
suppleant.
Elisabeth Flinck blev valgt som anden
suppleant.
Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt.
Eventuelt
Er det muligt at udsende nogle nyhedsbreve
fra skolen?
Man
vil
gerne
kommunikere,
men
hjemmesiden og de sociale medier er i fokus.
Kirkens kommunikationsmedarbejder og
skolens ledelse er i kommunikation.
Landsledelsens formand udtrykker stolthed
over at kirken har så god en skole og
taknemmelighed for dem, der begyndte skolen
og for deres mod og dem op gennem tiden, der
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har overtaget ansvaret. Tak til bestyrelsen for
det gode samarbejde.
TUF på Lægården d. 22-24 september
sammen med konfirmandlejren.
Erik Depner var en af dem, der var med til at
starte skolen i 68-69. Han døde i dette år.
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Retningslinier vedrørende personvalg
Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg (Se side 5 ff)
omhandler bestyrelser og personvalg af forskellig art. Hvor valgene vedrører bestyrelser, der
er omfattet af egen vedtægt eller selvstændige organisationer og selvejende institutioner,
følger valgene allerede angivne retningslinier. For andre er der ingen skreven valgregel.
Hvor der henvises til "BoD" er det "The Book of Discipline of The United Methodist Church
2012".
Hvor intet andet er anført, er det forslagskomiteen, der nominerer.
Kvadrienniet dækker den bestemte 4-års-periode, der starter ved årskonferencen efter
generalkonferencen.
Distriktsforstanderne
Ny distriktsforstander udpeges af biskoppen efter indstilling fra Landsledelsen, der modtager
oplæg fra de hidtidige distriktsforstandere. Normal periode 6 år, dog max 8 år.
Landsledelsens formand
Se under Landsledelsen.
Evangelisationssekretær
Evangelisationssekretæren udpeges af biskoppen for en 4 års periode (Kvadrienniet)
Missionssekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen.
Konferencelægleder
Konferencelæglederen vælges af årskonferencen på forslag af forslagskomiteen for en 4 års
periode (Kvadrienniet).
Hovedkasserer
Hovedkassereren vælges af årskonferencen på forslag af Landsledelsen for en 4 års
periode (Kvadrienniet). (Se endvidere BoD §619).
Statistisk sekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere BoD § 603 stk. 7).
Årskonferencens sekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere BoD § 603 stk. 7).
1. Metodistkirkens Landsledelse
Metodistkirkens Landsledelse består af 9-13 personer: Kabinettet (biskoppen og distriktsforstanderne), evangelisationssekretæren, konferencelæglederen og hovedkassereren
samt et antal medlemmer valgt af årskonferencen. Ud over biskoppen skal der være lige
mange lægfolk og præster i landsledelsen. 130
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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, evangelisationssekretæren, konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af årskonferencen.
Valgene foregår ved skriftlig afstemning efter forslag af årskonferencens forslagskomité efter
følgende orden:
Der vælges en formand.
-Der vælges en næstformand.
Øvrige medlemmer vælges.
Valgperioden er 3 år.
Som suppleanter vælges for 1 år 1 præst og 1lægperson.
2. Metodistkirkens Verdensmission
Missionsrådet består af den på årsmødet valgte Missionssekretær, der tillige er formand for
rådet, samt af 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 vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Spejdere. Det er udelukkende
delegater tilmeldt MSs landsmøde, der har stemmeret til dette valg.
Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Musikarbejde. Det er udelukkende
delegater tilmeldt MMs landsmøde, der har stemmeret til dette valg.
Disse 8 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. Kommunikationsmedarbejder
Denne (disse) udpeges af Landsledelsen og MBUF-styrelsen.
5. 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 Jerusalemskirken.
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6. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg
Danske Kirkers Råd.
Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Danske Kirkers Råd. Valgperioden er
3 år. Nomineres af Landsledelsen blandt Landsledelsens medlemmer.
Økumenisk Forum, der tillige omfatter Danske Kirkedage.
Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Økumenisk Forum. Valgperioden er 3
år. Nomineres af Landsledelsen.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger de 2 repræsentanter fra Danske Kirkers Råd.
Danmarks Økumeniske Kvindekomité
Nomineres af de lokale MK-foreninger og vælges af årskonferencen..
Evangelisk Alliance.
Årskonferencen godkender Metodistkirkens kontaktperson til Evangelisk Alliance. Indstilles
af Landsledelsen.
Det Danske Bibelselskab.
Metodistkirken har ret til direkte at besætte 1 plads i repræsentantskabet. Desuden er der
indenfor hvert stift et stiftsudvalg, hvortil Frikirkerådet tilsætter en person, som også er i
DDBs repræsentantskab. Det betyder, at Metodistkirken kan være repræsenteret på flere
måder. I 1996 besluttede Årskonferencen at minimere kirkens repræsentation.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger en repræsentant. Det tilstræbes, at valget foretages blandt dem, der i stifterne allerede er indvalgt i de mellemkirkelige stiftsudvalg.
7. 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.
8. 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.
9. 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 bestyrelsesmedlem af hver af de københavnske metodistmenigheder. Menighedsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference
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10. Idrætsefterskolen Lægården
Vælges af skolekredsens generalforsamling. 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, valgperiode 4
år. Metodistkirkens Landsledelse og MBUF-styrelsen er forslagsstillere til Lægårdens generalforsamling. Forslagspraksis: Metodistkirkens Landsledelse foreslår personer til 3 pladser i
bestyrelsen, MBUF-styrelsen foreslår personer til 2 pladser i bestyrelsen.
11. 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.
12. Den selvejende Institution “Marielunds Ældreboliger”, Vejle
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer og 1 beboerrepræsentant.
Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde
Centralmissionen udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget
af Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde
Centralmissionen skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen
konstituerer sig med formand og sekretær.
13. 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 sammenhængende valgperioder. Se BoD § 635.
14. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 636.
15. 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 følgende procedure, der blev besluttet i 2017: Skriftlig nominering afleveres til sekretariatet
senest 24 timer før valget og offentliggøres løbende undervejs i konferencen på en plakat,
projekter eller lign. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af
Kabinettet. Genvalg er ikke mulig.
Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år.
16. Centralkonferencens Råd & Biskopskomite
Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Centralkonferencen. 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.
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17. Delegater til Generalkonferencen
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves
flest stemmer for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer.
1 præst vælges. Valgbare er diakoner og ældste i fuldforening med den vælgende
årskonference.
1 lægperson vælges. Valgbare er medlemmer af kirken, som har været medlemmer i mindst
2 år og aktive deltagere i kirken i mindst 4 år forud for valget.
Anbefaling fra Centralkonferencens Råd: Det anbefales, at mindst en af de valgte har
erfaring med Generalkonferencens arbejde.
Samme krav gælder suppleanter.
Ved valg af den præstelige delegat har præstelige medlemmer af årskonferencen som er
ældste og diakoner i fuld forening, associerede medlemmer, prøvemedlemmer som har
opfyldt alle de uddannelsesmæssige krav, og lokalpastorer som har gennemført deres studie
forløb og som minimum har været i tjeneste og under udnævnelse i to på hinanden følgende
år umiddelbart forud for valget stemmeret.
Ved valg af den læge delegat har kun de læge medlemmer af Årskonferencen stemmeret.
Se BoD §§ 34, 35 og 36.
18. Delegater til Centralkonferencen
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves
flest stemmer for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer.
3 præster vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til
Centralkon- ferencen og er delegationens leder. De 2 øvrige præster, der vælges til
Centralkonferencen, er suppleanter til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene
viser.
3 lægpersoner vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til Centralkonferencen. 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).
19. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen.
20. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke
sidde i udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. Rådet består af præster og
lægfolk. Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælges mere end 2 perioder, ingen over 70 år kan vælges. Se BoD § 547.3.
21. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomite
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke
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sidde i udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen.

22. Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Råd.
23. Medlem af Centralkonferencens komite for arbejdet med narkotika- og
alkoholmisbrug
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen.
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Mindeord
Pastor Ejler Busch Andersen

Pastor Benedicte Marqversen Owens

Ejler Busch Andersen, pensioneret præst i
Metodistkirken, døde 24. maj 2016, i en alder
af 72 år.
Ejler var i gang med at slå græsset udenfor sit
sommerhus. Hans kone, Ingrid, undrede sig
over, at græsslåmaskinen ikke blev startet
igen efter at være stoppet. Hun fandt Ejler
liggende ved siden af, sandsynligvis død af
hjerteslag.
Ejler kom som ung med i Metodistkirken i
Rønne. Her var han stærkt engageret i
spejderarbejdet og ungdomsforeningen. På et
højskoleophold mødte han Ingrid, som han
blev gift med og fik tre børn. Ejler kom til
Esbjerg, hvor han først arbejdede på Vestfrost
og dernæst blev ansat som KFUM sekretær og
arbejdede med unge mennesker. Det var også
i Esbjerg, at Ejler blev lægprædikant i
Metodistkirken.
Ejler fik kald til præstetjeneste og begyndte
som lokalpastor i Silkeborg. Derefter kom Ejler
til Rønne, hvor han var præst i sin
hjemmenighed i Zionskirken. Efter tiden i
Rønne kom Ejler til København, hvor han dels
har været medarbejder og præst i
Metodistkirkens
Sociale
Arbejde,
Centralmissionen på Østerbro.
Ejler havde en særlig evne til at se, rumme og
knytte forbindelse til de svage og
marginaliserede i samfundet, og det var særlig
på det område hans faglighed og
menneskelige varme udfoldede sig. De sidste
år på arbejdsmarkedet var Ejler ansat i
Københavns Kommune, hvor han arbejdede
med hjemløse og socialt udsatte mennesker.
Ejler var udnævnt som præst ved
Betaniahjemmet på Frederiksberg, da han
døde på Aldersgatedagen den 24. maj.
Bisættelsen foregik lørdag, 28. maj kl. 13.00 i
Jerusalemskirken i København.

Benedicte Marqversen Owens, præst i
Metodistkirken døde 17. september 2016, i en
alder af 50 år.
Benedicte, der bedst var kendt som Ditte, fik
under en ferierejse til Sydafrika samen med sin
familie en stor hjerneblødning. Hun blev
erklæret for hjernedød og sov stille ind efter et
par dage.
Ditte var en sej kvinde, der livet igennem har
kæmpet med sygdom. Hun var i flere omgange
alvorligt syg og hendes kræfter var
begrænsede. Rejsen til Sydafrika vidner om
Dittes gåpåmod og jernhårde vilje til at opleve
og være med.
Ditte kom som barn i forbindelse med
Metodistkirken gennem det store børne- &
spejderarbejde i Strandby. Hun blev personlig
kristen og blev medlem i kirken.
Menigheden gav sin støtte til hendes kald til
præstetjenesten. Hun begyndte som præst i
Horsens og Vonge menigheder i 1990. Her
mødte hun Josva, med hvem hun fik sine to
børn. Hun tryllebandt sine tilhørere og var
meget afholdt under sin deltidsansættelse på
kirkens Efterskole Lægården i Holstebro.
Efter nogle år som præst uddannede hun sig til
pædagog og virkede en årrække blandt
mennesker med store udfordringer i
tilværelsen. Ditte blev gift igen med Ole
Marqversen og bosatte sig i Aarhus. Hun måtte
pga. sin sygdom nødtvungent acceptere et
flexjob, og vendte tilbage som præst i kirken,
hvor hun igen med sin store personlighed, sin
tro og sin efterfølgelse af Jesus Kristus satte
tydelige og dybe spor i mange menneskers liv,
ikke mindst gennem de sidste år blandt lærere
og elever på Metodistkirkens Idrætsefterskole
Lægården.
Ditte blev 50 i februar. Hun blev begravet
lørdag den 8. oktober fra Strandby
Metodistkirke.

Æret være Ejler Busch Andersens minde!
Æret være Benedictes minde!
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Pastor Ulf Rosenqvist
Pastor Ulf Rosenqvist, født i Härnösand
udenfor Sundsvall i Sverige den 15. juni 1936,
døde den 17. februar 2017 i Göteborg, i en
alder af 80 år.
Ulf voksede op i en præstefamilie i
Metodistkirken, hvor både hans far, farfar og
onkel var præster. Han dimitterede fra Överås
som 25 årig og blev prøvemedlem i
Årskonferencen i 1961. Han var i udnævnt som
præst i mindre Metodistkirker på landet en
årrække. Ulf mødte Ingrid Falkman og de fik 4
børn. Han var lærer på ”Högstadiet” i Henån, i
nærheden af Udevalla, nord for Göteborg i
næsten 30 år. Som præst i lokaliseret forhold
til Årskonferencen var han tilknyttet Ljungskile
Økumeniske Forsamling. I perioder var han
udsendt som feldtpræst og sygehuspræst i
Libanon. Han tog videregående studier ved
Göteborgs Universitet og var tilknyttet
Metodistkirkens Teologiske Seminarium
Överås som timelærer. Ulf blev medlem i fuld
forening med den svenske Årskonference i
2001. Hans hustrus døde i 2002.
I forbindelse med at Metodistkirken i Sverige
med
udgangen
af
2012
indgik
i
Equmeniakyrkan, fik Ulf Rosenqvist sit
medlemskab overflyttet til den danske
Årskonference. Ulf havde en særlig evne til at
møde nye venner.
Han deltog i 2013
engageret i Årskonferencen på Lægården.
Her indgik han på naturlig vis i fællesskabet og
levede sig med åbenhed ind i forholdende i
kirken i Danmark. Med stor interesse stillede
han opklarende og udfordrende spørgsmål om
kirkens liv og tjeneste.
Ulf var en meget taknemlig person, som på en
enkel og ligefrem måde delte sin kristne tro på
Jesus. Også gennem de svære fysiske
prøvelser, som hans sygdomme påførte ham,
holdt han fast ved troen.
Æret være Ulf Rosenqvists minde.
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Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer

Navn

Dødsår

Sted

Andersen, Ejler B.
Bhutho, Hans K.
Biellstein, S.Hiell
Bjerno, Carl
Bjerno, L.P.
Bjerno, Mogens
Christensen, J.J
Christensen, Laust
Collin, Lars
Folden, S.C.
Gaarde, S.N.
Hansen, Hans
Iversen, J.C.
Jacobsen, Harald
Jacobsen, Herman
Jensen, Chr.
Jensen, P.M.S.
Johansen, Freddy
Jørgensen, Vilh.
Kofoed, Johannes
Kristoffersen, Erik
Kyst, Ejner
Kyst, Erik
Larsen, Emil
Larsen, L.C.
Lorenzen, Ludvig
Lylloff, Andreas
Mann, Niels
Møller, Erik
Møller, M.
Nielsen, C.
Nielsen, Emil
Nielsen, Jens
Nielsen, N.P.
Nielsen, Robert
Olesen, Ole
Owens,Benedicte M.
Pedersen, Berger
Pedersen, Rasmus
Petersen, Carl
Poulsen, Harry
Poulsen, Poul

24.05.2016
26.10.1986
06.11.1937
21.03.1955
06.02.1957
03.11.2001
29.07.1904
20.11.1934
16.12.2014
14.05.1924
22.05.1939
20.06.1911
23.12.1944
19.10.1999
31.05.1943
08.11.1928
01.08.1927
03.10.2009
11.07.1959
06.07.1965
17.05.2006
30.03.1970
26.03.1991
11.09.1992
09.04.1956
22.12.1966
02.12.1978
13.11.1982
22.07.1983
10.07.1939
18.07.1946
19.06.1936
11.05.1928
03.09.1942
14.05.2005
28.10.1993
17.09.2016
11.06.1948
11.06.1927
01.09.1959
25.05.1952
28.01.2005

København
Vejle
Odense
Randers
København
Frederikshavn
Svendborg
Hjørring
Västerås
Vejle
Randers
Svendborg
København
Frederikshavn
Svendborg
Aarhus
Kalundborg
Roskilde
Odense
Holstebro
København
Holbæk
København
København
Aarhus
Hjørring
Frederikshavn
København
Randers
Løkken
Horsens
København
Aarhus
Aarhus
Aarhus
København
Strandby
Aalborg
Kerteminde
Odense
København
København
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Opta
get
i
Konf.
1983
1944
1899
1919
1911
1968
1874
1890
1952
1901
1892
1878
1901
1939
1882
1892
1878
1970
1919
1927
1949
1919
1948
1923
1890
1927
1927
1913
1981
1909
1892
1898
1885
1891
1955
1923
1992
1919
1892
1914
1930
1950

Stilling
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret

Ald
er
72
69
75
63
70
62
59
86
90
49
72
69
73
90
91
64
79
68
70
65
86
75
69
92
88
65
77
93
67
68
79
66
78
80
77
96
50
59
72
73
55
92

Navn

Dødsår

Sted

Rasmussen, P.
Ried, Engelbrecht
Rogert, A.
Rosendahl, S.S.
Rosenqvist, Ulf
Schou, Karl
Særmark, Herman
Sørensen, Ejler
Thaarup, Chr.
Thaarup, Fletcher
Thomsen, Lilli
Willerup, Chr.
Ørsnæs, Chr.

02.04.1950
27.03.1964
24.01.1949
28.03.1947
17.02.2017
31.07.1889
04.05.1949
24.11.1976
02.11.1918
05.08.2006
16.12.2010
18.05.1886
14.10.1937

Strandby
Vonge
Svendborg
Svendborg
Göteborg
Aarhus
København
Sønderborg
Odense
Strandby
Frederiksberg
København
Rudkøbing
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Opta
get
i
Konf.
1899
1909
1903
1908
1963
1872
1911
1914
1878
1955
1970
1850
1911

Stilling

Ald
er

Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Tjenstg.
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret

79
78
71
66
80
48
65
91
67
82
93
71
55

Oversigt over årskonferencer
År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

1878
1879
1880

Th. Bowmann
J.W. Wiley
S.M. Merril

København
København
København

C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz

24. juni
3. juli
2. sept

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

J.T. Peck
W.L. Harris
R.S. Foster
J.F. Hurst
J.F. Hurst
C.D. Foss
W.X. Ninde
W.F. Mallalieu
H.C. Fowler
H.W. Warren

Vejle
Odense
Svendborg
Frederikshavn
København
København
Vejle
Svendborg
Frederikshavn
Odense

C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz
C.F. Eltzholtz
J.J. Christensen
J.J. Christensen
J.J. Christensen
C. Thaarup

26. aug
16. juni
14. juni
1. aug
18. juni
17. juni
2. juni
28. juni
3. juli
26. juni

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

J.M. Walden
J.W. Joyce
J.H. Vincent
J.H. Newmann
J.N. Fitzgerald
D.A. Goodsell
D.A. Goodsell
J.M. Walden
J.M. Walden
J.H. Vincent

Vejle
Svendborg
København
Frederikshavn
Odense
Vejle
Aalborg
København
Randers
Frederikshavn

C. Thaarup
C. Thaarup
C. Thaarup
C. Thaarup
C. Thaarup
C. Thaarup
S.N. Gaarde
S.N. Gaarde
S.N. Gaarde
S.N. Gaarde

1. juli
14. juli
29. juni
19. juli
25. juli
12. aug
11. aug
13. juli
19. juli
18. juli

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

A. Leonart
C.C. McCabe
J.H. Vincent
Wm. Burt
Wm. Burt
Wm. Burt
Wm. Burt
Wm. Burt
Earl Cranston
Wm. Burt

Svendborg
Aarhus
Nexø
Varde
Odense
Horsens
Kalundborg
København
Frederikshavn
Vejle

S.N. Gaarde
S.N. Gaarde
S.N. Gaarde
L.C. Larsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen

3. juli
30. juli
29. juli
20. juli
21. juli
3. juni
28. juni
21. juni
24. juni
9. juni

1911
1912
1913
1914

Wm. Burt
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen

Svendborg
Odense
Randers
Nexø

C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen

29. juli
10. juni
4. juni
17. juni
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År:
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Formand:
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
Anton Bast
Anton Bast
W.F. Anderson
Anton Bast

Sted:
Aalborg
København
Horsens
Aarhus
Vejle
Esbjerg

Sekretær:
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen
C. Nielsen

Dato:
23. juli
13. juni
29. juni
21. Juni
17. juni
14. juni

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Anton Bast
Anton Bast
Anton Bast
Anton Bast
Edgar Blake
Edgar Blake
Edgar Blake
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade

Frederikshavn
Holstebro
Kalundborg
Odense
Silkeborg
Vejle
Varde
Svendborg
Nexø
Randers

C. Nielsen
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno

15. juni
14. juni
13. juni
15. juli
1. juli
30. juli
6. juli
25. juli
19. juni
25. juni

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
Raym. J. Wade
A. Rogert

Horsens
Aalborg
København
Rønne
Vejle
Aarhus
Holbæk
København
Frederikshavn
Odense

L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
L.P. Bjerno
Niels Mann
L.P. Bjerno
Niels Mann
Niels Mann

1. juli
20. juni
22. juni
20. juni
26. juni
17. juni
16. juni
15. juni
14. juni
8. aug

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

A. Rogert
S.S. Rosendahl
A. Rogert
A. Rogert
Th. Arvidson
Th. Arvidson
Th. Arvidson
Th. Arvidson
Th. Arvidson
Th. Arvidson

Esbjerg
Silkeborg
Kalundborg
Odense
København
Aalborg
Varde
Randers
Holstebro
Odense

Niels Mann
Niels Mann
Niels Mann
Ejner Kyst
Ejner Kyst
Ejner Kyst
Ejner Kyst
Ejner Kyst
L. Eskildsen
L. Eskildsen

19. juni
18. juni
24. juni
22. juni
23. aug
11. juli
4. juni
16. juni
15. juni
21. juni

1951
1952
1953
1954

Th. Arvidson
Th. Arvidson
Odd Hagen
Odd Hagen

Nexø
Svendborg
Odense
Løkken

L. Eskildsen
G. Særmark
A. Lylloff
A. Lylloff

30. maj
9. juli
10. juni
26. maj
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År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

1955
1956
1957
1958
1959
1960

Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen

Vejle
Horsens
Odense
Silkeborg
Nexø
Frederikshavn

A. Lylloff
P.E. Bjerno
Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt

8. juni
6. juni
19. juni
28. maj
3. juni
15. juni

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Fr. Wunderlich

Randers
Strandby
Varde
Hjørring
Kalundborg
København (J)
Aarhus
Rønne
Odense
København (B)

Frede Brandt
Eigil Carlsen
Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt
Eigil Carlsen
Erik Kyst
Erik Kyst
Erik Kyst

7. juni
30. maj
5. juni
17. juni
23. juni
8. juni
24. maj
6. juni
4. juni
3. juni

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen

Skåde
Frederikshavn
Holstebro
Silkeborg
Horsens
Holstebro
København (J)
Strandby
Holstebro
Nexø

Erik Kyst
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno

22. juli
15. juni
28. juni
27. juni
26. juni
24. juni
2. juni
22. juni
5. juli
5. juni

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Ole E. Borgen
Hans Växby
Hans Växby

København (J)
Holstebro
Aarhus
Holstebro
Odense
Aarhus
Holstebro
Strandby
Holstebro
Holstebro

Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno

28. maj
1. juli
23. juni
21. juni
27. juni
8. maj
2. juli
23. juni
22. juni
4. juli

1991
1992
1993
1994
1995

Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby

Vejle
København (J)
Holstebro
Frederikshavn
Gladsaxe

Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno

20. juni
18. juni
8. juli
30. juni
29. juni
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År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

1996
1997
1998
1999
2000

Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Vâxby
Hans Vâxby

København
Holstebro
Strandby
Holstebro
Aarhus

Henning Bjerno
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen

20. juni
26. juni
25. juni
1. juli
29. juni

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Finn Uth/Jørgen Thaarup
Øystein Olsen
Christian Alsted
Christian Alsted

Holstebro
Vejle
Holstebro
København
Rønne
Holstebro
Strandby
Aarhus
København
Holstebro

Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Flinck Hansen
Mogens Flinck Hansen
Mogens Flinck Hansen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen

28. juni
27. juni
25. juni
23. juni
29. juni
28. juni
27. juni
2. juli
7. Maj
21. maj

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Christian Alsted
Christian Alsted
Christian Alsted
Christian Alsted
Christian Alsted
Christian Alsted
Christian Alsted

Strandby
Holstebro
Holstebro
Holstebro
Holstebro
Holstebro
København

Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Nielsen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Nielsen
Mogens F. Hansen/Emilie J. Nielsen
Christina K. Preisler

19. maj
25. maj
25. april
15. maj
13. maj
21. april
11. maj
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Adresser
Biskop:
Alsted, Christian
Kontor: Rigensgade 21A, 1316 København K.
Tlf 51 33 14 77. E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Privat: Bachersmindevej 5D, 2791 Dragør. Tlf 27 20 46 96.
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk
Tidligere biskopper:
Växby, Hans, Myrbackavägen 4 D 73, FI-01600 Vanda. Finland.
Tlf 00358 40 081 1873.
E-mail: hans.vaxby@gmail.com
Olsen, Øystein, Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22.
Mobiltlf 48 18 89 31. E-mail: oeol@online.no
Præster :
Andersen, Dean, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69.
E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk
Birch, Ole, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Carlsen, Eigil, Havnefronten 14, 9970 Strandby. Tlf 23 72 50 25.
E-mail: eigil.carlsen@metodistkirken.dk
Ireblad, Tord, Badhusgatan 10, S-435 50 Mölnlycke, Sverige. Tlf 0046 70 942 39 61.
E-mail: tord.ireblad@metodistkirken.dk
Jørgensen, Knut Bjarne, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
Kyeremeh, Joshua, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk
Lewis, Mark, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Munk, Keld, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24.
E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk
Nielsen, Claus Kofoed, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65.
Mobiltlf 22 33 11 15. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk
Preisler, Christina Kjær, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62.
E-mail : christina.preisler@metodistkirken.dk
Rasmussen, Poul, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
E-mail: poul.rasmussen@metodistkirken.dk
Risager, Thomas, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk

Sørensen, Ove, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Thaarup, Charlotte, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Mobiltlf 21 38 00 71.
E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk
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Thaarup, Jørgen, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 24 23 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Thompson, Anne, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Thompson, Duncan, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk
Tvilling, Mai-Brit, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74.
E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk
Uth, Finn, Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup.
Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Aaen, Louise, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.
E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk
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Menigheder
Lprd = lægprædikant
ML = menighedens lægleder
MF = menighedsrådets formand
MKa = menighedens kasserer
MKv = menighedens kirkeværgeformand
Mission = kontakt til missionsarbejdet
MBUR = formand for børne- og ungdomsarbejdet
MB = leder af børnearbejdet
MS = leder af spejderarbejdet
MU = leder af ungdomsarbejdet
MM = leder af musikarbejdet

Esbjerg: Skt. Johannes Kirken, Norgesgade 38, 6700 Esbjerg.
www.metodistkirken-esbjerg.dk
Kontor: Norgesgade 38, 6700 Esbjerg. Tlf 75 12 19 78
E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk
Præst: Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N.Tlf 29 82 12 62
E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk
Lprd: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15
E-mail: info@grandelag.dk
ML: Gurli Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 28 87 06 22
E-mail: brinch.andersen@gmail.com
MF: Anne Hedegaard, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12
E-mail: annehaldan@gmail.com
MKa: Britta Ørfjell, Storegade 191, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 12 12 13
E-mail: britta@orfjell.dk
MKv: Kaj Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 26 70 06 22
E-mail: brinch.andersen@gmail.com
Mission:
Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15
E-mail: info@grandelag.dk
MBUR:
Vakant.
Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
www.frederikshavn-metodistkirke.dk
Præst:Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24
E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk
Lprd: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 61 27 76 32
E-mail: henningclausen@mail.dk
Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 22 62 49 59.
E-mail: laila.horby@mail.dk
Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73.
Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk
ML: Vakant.
MF: Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73.
Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk
MKa: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 61 27 76 32.
E-mail: henningclausen@mail.dk
MKv: Vakant. (kontakt Keld Munk)
Mission:
Elsebeth Rasmussen, Højrupsvej 98, st. tv., 9900 Frederikshavn.
Tlf 98 42 54 34.
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E-mail: E-mail: elsejud@gmail.com
MBUR:
Vakant.
MB:
Karen Marie Thomsen, Fregatvej 129, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 24 45 98 55.
E-mail: karenmariethomsen@live.dk
Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.
Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
ML:
Lisbet Andersen, Lavhedevej 34, 7500 Holstebro. Tlf 97 40 37 50.
MF:
Niels Urup Nielsen, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
E-mail: nurup.n@gmail.com
MKa: Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
Mobil 40 46 92 66. E-mail: engbjerg@post8.tele.dk
MKv: Niels Urup Nielsen, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
E-mail: nurup.n@gmail.com
Mission: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
København: Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K.
www.jerusalemskirken.dk
Kontor:
Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk
Præster: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
Mobil: 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
Mobil: 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Claus Kofoed Nielsen, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse.
Tlf 35 10 90 65. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk
Lprd:
Georg Kronborg Christensen, Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73.
E-mail: gkc@mek.dtu.dk
Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21.
E-mail: jkah@tdc.dk
Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdsvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26.
E-mail: madska@kff.kk.dk
Peter Michael Nielsen, Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn@fuga.nu
Mai Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hylling. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: mai.rasmussen@post.tele.dk
Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk
Maria Thaarup, Ole Jørgensens Gade 13 4. th., 2200 København N. Tlf. 22 80 10 02.
E-mail: mariaharetproblem@hotmail.com
Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum. Tlf 25 77 43 34.
E-mail: c2msen@gmail.com
Jens Chr. Tvilling, Gefionsbakken 5 B, 2.tv., 3060 Espergærde. Tlf 49 70 99 26.
ML:
Menigheden har en anderledes struktur og ingen valgt lægleder
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MF:

Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21.
E-mail: jkah@tdc.dk
MKa:
Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7,Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 50 12 28 44.
E-mail: beatrice@kirkestien.dk
MKv:
Peter Johansen, Hammersholt Byvej 13, Hammersholt, 3400 Hillerød.
Tlf 48 14 25 04. E-mail: lbp.johansen@mail.dk
MFinans:Tommy Laursen, Marievej 39. 2740 Skovlunde. Tlf. 44 92 08 60.
E-mail: t-laursen@schoch.dk
Mission: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, 4200 Slagelse. Tlf 50 12 28 44.
E-mail: beatrice@kirkestien.dk
MBUR Ingen.
MB:
Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum.
Tlf 25 77 43 34. E-mail: c2msen@gmail.com
MS:
Anna Hastrup, Livøgade 11, 4. tv., 2100 København Ø.
Tlf 26 25 71 39. E-mail: thaarup4@gmail.com
MM:
Kefas: Sara Alsted Aarenstrup, Borgmester Christiansensgade 45, 1. th.,
1450 København SV. Tlf 60 24 39 46. E-mail: saraeaf@gmail.com
Revelation: Karsten Munk, Bøgehegnet 60, 3. th. 2670 Greve. Tlf 24 29 56 97.
E-mail: karsten@trafikprodukter.dk
Saints and Sinners, Anette B. Birch, Stokhusgade 2, 1. 1317 København K.
Tlf 42 42 97 06. E-mail: anette.hemmingsen@gmail.com
København, Den Internationale Menighed: Jerusalemskirken, Rigensgade 19,
1316 København K.
Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk
Præst: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
Mobil 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk
ML:
MF:
Hannah O'Rielly, Murskeen 39, 2tv., 2630 Taastrup. Tlf 43 71 43 22.
Mobil 26 17 23 66. E-mail: phebiana@hotmail.com
MKa:
Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7,Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 50 12 28 44.
E-mail: beatrice@kirkestien.dk
Mission: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
Mobil 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk
MU:
Mavis Boateng, Vigerselvvej 269 B, 2500 Valby. Tlf 26 73 16 85.
E-mail: mavisboateng@hotmail.com
Odense: Emmauskirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf 63 12 04 09.
www.metodistkirken-odense.dk
Præst: Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.
Mobil 29 78 60 88. E-mail: odense@metodistkirken.dk
Lprd:
Helge Munk, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04.
E-mail: hm@munkholding.dk
Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
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Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 28 76 42 92.
E-mail: mariaaaskov@gmail.com
ML:
Vakant.
MF:
Sine Giverholt Åkerman, Hunderupvej 52, 5200 Odense C. Tlf 22 54 99 32.
E-mail: sine.aa@gmail.com
MKa:
Revision Faaborg v. Karen Marie Pedersen, Registreret Revisionsanpartsselskab,
Mørkebjergvej 3,5600 Faaborg. CVR-nr 32 06 02 42. Tlf 63 61 50 20.
Mobil 25 56 41 08. Fax 63 61 50 30. E-mail: kmp@revisionfaaborg.dk
MKv:
Clyde Jensen (administration), Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev. Tlf 66 15 40 80.
E-mail: clyde@mail.dk
Christian Syversen (praktisk), Skibhusvej 195, 5000 Odense C. Tlf 61 96 26 48.
E-mail: christian@syversen.dk
Mission: Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
MBUR: Vakant.
MB:
Anne Grethe Christensen, Skibhusvej 61 A, 3. tv, 5000 Odense C. Tlf 41 10 45 55.
E-mail: ag1983@gmail.com
MS:
Anne Grethe Christensen, Skibhusvej 61 A, 3. tv, 5000 Odense C. Tlf 41 10 45 55.
E-mail: ag1983@gmail.com
MM:
Julie Killerup Kaae, Drewsensvej 31, 3., 5000 Odense C. Tlf 22 31 44 98.
E-mail: jkillerup@gmail.com
Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.
www.roenne-metodistkirke.dk
Præst: Dean Andersen, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Lprd:
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09.
E-mail: bepedersen@outlook.dk
ML:
Vakant.
MF:
Randi Langskov, Margrethevej 25, 3700 Rønne. Tlf 21 27 45 84.
E-mail: fam_langskov@hotmail.com
MKa:
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09.
E-mail: bepedersen@outlook.dk
MKv:
Menighedsrådet.
Mission: Menighedsrådet.
MBUR: Vakant.
MS:
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09.
E-mail: bepedersen@outlook.dk
Solrød: Solrød Frikirke
www.solrodfrikirke.dk
Præst: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74.
Mobil 28 68 71 74. E-mail: solroed@metodistkirken.dk
MF:
Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55.
Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk
MKa:
Jonatan Steinvig, Ørstedvej 36B, 4622 Havdrup. Tlf 21 12 49 56.
E-mail: jonatansteinvig@hotmail.com
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Mission: Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød Strand. Tlf 40 52 57 94.
E-Mail : steffen@tvilling.dk
MBUK: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55.
Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk
MB:
Anette Steinvig, Ørstedvej 36 B, 4622 Havdrup. Tlf 53 53 85 84.
E-mail: anettesteinvig@hotmail.com
MU:
Daniel Steinvig, Valkyriegade 25 1, tv., 2200 København N. Tlf 31 69 88 93.
E-mail: danielsteinvig@hotmail.com
MM: Lovsangsleder: Katja Bøhling-Petersen, Degnestræde 34, Greve Landsby, 2670 Greve.
Tlf 30 89 71 99. E-Mail: kbtollerup34@gmail.com
Leder af gospelkoret Jacob’s Ladder: Jacob Asmussen. Tlf 29 63 86 61.
E-mail post@jacobasmussen.dk
Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.
www.strandby-metodistkirke.dk
Præster: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobil 50 54 82 93. E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.
E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk
Lprd:
Elisabet Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091.
E-mail: elisabet@post1.dknet.dk
Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06.
E-mail: trofast@post.tele.dk
Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48. Mobil 28 26 05 48.
E-mail: kirkevej1@post.tele.dk
Helle Thaarup Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91.
E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com
Camilla Fredsby, Nørgårdsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 26 80 64 60.
E-mail: fredsby@privat.dk
Kirsten Nygaard, Hegnsvej 22, 9970 Strandby.
E-mail: sorenkir@post1.dknet.dk
Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.
E-mail: rughavendk@gmail.com
Teddy Thomsen, Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06.
Bente Aalbæk, Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 9848 2741.
E-mail: jensmu@newmail.dk
ML:
Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.
E-mail: sogpthaarup@gmail.com
MF:
Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.
E-mail: rughavendk@gmail.com
MKa:
Knud Kreilgaard, Tranevej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 14 91. Mobil 29 67 44 74.
E-mail: kreilgaard@outlook.dk
MKv:
Per Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91.
E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com
Mission: Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50.
E-mail: henningpedersen@post.tele.dk
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MFinans: Alice Morsbøl, Havnevej 22, 1., 9970 Strandby. Tlf 40 63 04 55.
E-mail: alice.morsboel@rn.dk
MSekr: Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. Mobil61 79 25 06.
E-mail: info@tro-fast.dk
Menighedskoordinator: Marianne Pedersen, Tvillingsvej 8, 9970 Strandby. Tlf. 30 30 10 98.
Mobil 21 25 28 66. E-mail: koordinator@strandby-metodistkirke.dk
MBUR: Margit Brink Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf. 29 84 60 24.
E-mail: margitbrink@hotmail.com
MB:
Hanne Krag, Anemonevej 14, 9970 Strandby. Tlf 31 50 25 50.
E-mail: hm.krag@jubii.dk
MS:
Rasmus Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 30 75 47 42.
E-mail: rasmus@aaen.net
MU
Jeppe Hjørne, Svalevej 17, 9970 Strandby. Tlf 41 13 27 29.
MM:
Maggi Pinholt, Tangvej 6, 9970 Strandby. Tlf 24 94 26 32.
E-mail: maggi_pinholt@hotmail.com
Vejle:

Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle.
www.metodistkirken-vejle.dk
Præster: Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: vejle@metodistkirken.dk
Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Lprd:
Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98.
E-mail: mmunk@hotmail.com
Karen Ærenlund Brogaard, Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77.
E-mail: karenbrogaard@gmail.com
ML:
Vakant.
MF:
Birgitte Strand Schultz, Bakkedraget 13, 7100 Vejle. Tlf. 22 46 84 66.
E-mail: bist83@live.dk
MKa:
Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: vbrogaard@hotmail.com
MKv:
Jaco Voorwinden, Vejlevej 14, 7323 Give. Tlf 42 57 26 13.
E-mail: bjerno@tuknet.dk.
Mission: Lili Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf 51 33 66 45.
E-mail: lili.strand@nypost.dk
MBUR: Elsebeth Bjerno Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03.
E-mail: bjerno@tuknet.dk.
MB:
Vakant. Kontakt: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
MM:
Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98.
E-mail: mmunk@hotmail.com
.
MU:
Jeanne Helsinghof, Skovvang 28, 7100 Vejle. Tlf 31 75 01 70
E-mail: Jeanne-h-a@hotmail.com
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Aarhus:Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C.
www.betlehemskirken.dk
Præster: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62.
E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk
Lprd:
Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, 8000 Aarhus C. Tlf 61 60 69 93.
E-mail: tinegjesso@gmail.com
Ulf Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 21 74 22 66.
E-mail: ulf.preisler@gmail.com
ML:
Julie Møller Bie. Tlf 21 43 33 69. E-mail: julie@netfyssen.dk
MF:
Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf 86 16 69 16.
Mobil 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.dk
MKa: Kjeld Ørsted, Laurbærvænget 112, 8310 Tranbjerg. Tlf 28 59 28 55.
E-mail: aarhus.kasserer@metodistkirken.dk
MKv: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Mission: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.
Mobil 23 31 64 60. E-mail: jeanette.info@gmail.com
MFinans:Menighedsrådet
MBUR: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
MS:
Jette Barkholt, Majsmarken 80, 8520 Lystrup. Tlf 86 74 28 27.
E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk

Lejre, hytter m.m.
FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro.
Kontakt: Eivind Triel, Frejasvej 222, Nørlem, 7620 Lemvig Tlf: 41 77 91 93
E-mail: spejderborgenfarmen@gmail.com
www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/492
SOLBORGEN, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. www.solborgen.dk
Kontakt: Metodistkirkens Sociale Arbejde, Rigensgade 21 A, 1316 Købehavn K.
Tlf 33 93 25 96. E-mail: udlejning@solborgen.dk
Tilsynsførende: Jan Larsen, Korevlevej 7, Hønsinge Lyng, 4560 Vig, Tlf 40 62 24 80.
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Metodistkirken i Norden og Baltikum
(United Methodist Church)
Estland
Eesti Metodisti Kirik, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 66 88 497.
E-mail: keskus@metodistikirik.ee www.metodistikirik.ee
Distriktsforstander:
Taavi Hollman, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 66 88 497.
E-mail: taavi.hollman@gmail.com
Finland F
Suomen Metodistikirkko, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland.
Tlf 00358 9 628 135. E-mail: soumen@metodistikirkko.fi
www.metodistikirkko.fi
Distriktsforstander:
Jori Brander, Inkilänmäenkatu 28 A 5, 70340 Kuopio, Finland
Tlf: +358 468108128 E-mail: jori.brander@metodistkirkko.fi
Finland S
Finlands Svenska Metodistkyrka, Apollogatan 5, FIN-00100 Helsingfors, Finland.
Tlf 00358 9 449 874. E-mail: kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi
www.metodist.fi
Distriktsforstander:
Mayvor Wärn-Rancken, Mannerheimgatan 17, FIN-06100 Borgå, Finland.
Tlf 00358 50 357 3548. E-mail: mayvor.warn-rancken@pp.inet.fi
Nils-Gustav Sahlin, Apollogatan 5B 45, FIN-00100 Helsingfors, Finland. (Metodister i Sverige)
Tlf 00358 40 579 3458. E-mail: ng.sahlin@gmail.com
Letland
Latvijas Apvienotas Metodistu Baznica, Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland.
Tlf 00 371 6731 1442. E-mail: gitamednis@aol.com
eller www.metodisti.lv
Distriktsforstander:
Edgars Šneiders Ūdens iela 11-10, Liepāja, LV-3401, Letland
Tlf. + 371 26 401 424 E-mail:esneiders@inbox.lv
Lithauen
Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, J. Naugardo g-ve 8, LT-44280 Kaunas, Litauen.
Tlf 00370 37 323 588. E-mail: whlovelace@gmail.com
www.jmb.lt
Distriktsforstander:
William Lovelace, J Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 373 23 588.
E-mail: whlovelace@gmail.com
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Norge
Metodistkirken i Norge, Postboks 2744, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 33 27 00. E-mail: hovedkontoret@metodistkirken.no
www.metodistkirken.no
Distriktsforstandere:
Øyvind Helliesen, Tyrilia 7, N-1639 Gamle Fredrikstad, Norge. Tlf 0047 23 33 27 15,
Mobil 0047 40 40 15 15. E-mail: oyvind.helliesen@metodistkirken.no
Svein J. Veland, Åalia 7, N-1639 Gml. Fredrikstad, Norge. Tlf 0047 91 39 39 30.
E-mail: sjacobse@online.no
Steinar Hjerpseth, Tuensvingen 14, N-2000 Lillestrøm, Norge. Tlf 0047 63 89 20 11.
E-mail: steinar.hjerpseth@metodistkirken.no

Nazaræerens Kirke (en anden Metodistkirke i Danmark)
www.nazarene.org
Greve
Greve Frikirke, Solhegnet 2, 2670 Greve.
www.nazarene.dk
Præst: Kaj Ove Bollerup, Fasanvej 25, 2680 Solrød. Tlf 51 92 50 16.
Email: kob@nazarene.dk
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1441
2347
14-37
17-15
5--4

-7

Difference

1996

15
22

I alt i 2016
I alt i 2015

Medlemstal (bekendende)
Samlet meto.befolk.
Optaget -døde
Tilflyttet - Fraflyttet
Udmeldt- slettet

0
0
0
3
0
4
0
0
6
2
0
0

Esbjerg
Frederikshavn
Holstebro
København
København Int.
Odense
Rønne
Solrød
Strandby
Vejle
Århus
Præster

Oversigt:

Døbt

12

Menigheder:

2016

1432
2345
44-34
25-25
14--3

1997

12

28
16

0
0
0
6
2
5
0
1
13
0
1
0

1400
2321
17-29
27-29
16--3

1998

9

1239
1230

22
69
8
229
60
113
29
30
491
71
94
23

året

Primo

Over-

hørt

1

43

1

4
3

0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0

Tilflyttet

3

4

4
0

0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0

5

1386 1351 1351 1349 1294 1293
2297 2276 2300 2310 2248 2261
33-32 25-27 37-27 33-23 24-29 41-30
26-23 11-13
5-7 23-15 20-16 10-6
17--1 26-0
6-3
17-1
54-1
14-2

8

1276
2213
47-24
32-33
36-0

2005

18
10

0
1
0
1
0
3
0
0
5
1
7
0

Udmeldt

-5

0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Slettet

6

1253
2029
36-27
69-61
41-12

1252
2006
36-22
34-22
9-20

2006 2007

Bekendende medlemmer
fraflyttet

4

1999 2000 2001 2002 2003 2004

-6

28
34

0
8
0
2
0
3
0
10
5
0
0
0

Optaget

2

Medlemsstatistik 31 / 12 2016

1246
2022
27-11
13-11
24-0

2008

0

19
19

0
0
0
7
0
0
0
0
6
1
3
2

1262
2045
44-25
13-7
10-0

2009

Døde

7

1262
2057
36-21
8-14
9-0

2010

-5

1228
1233

22
76
8
225
60
111
25
40
485
71
84
21

året

Ultimo

10

16

30
Samlet
antal
Tilslut.

40

1244
2027
25-13
5-4
27-04

2011

5

372
367

0
12
1
89
7
49
6
9
139
22
38
0

1242
1981
40-13
5-2
21-13

2012

-18

368
386

0
20
4
127
7
50
9
7
115
3
26
0

3-0
9-2

10-05

4-1

2-1
22-0

-7

3765
3772

99
151
173
900
100
655
100
140
973
190
284
0

Kreds

2015
1233
1986
34-19

2

7
5

0
1
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0

130
Reel
Kontakt

2014
1230
1979
22-16

2013
1232
1960
25-14

-18

1968
1986

39
108
13
441
74
210
40
56
737
97
148
21

< 18 år > 18 år medlemmer medl.

Døbte
Medlemmer

15

1228
1968
28-19
4-4
18-0

2016

2

30
28

1
3
0
9
0
3
1
0
9
2
2
0

præd.

Læg-

100

0,

-0,

0,
10,
0,
-1,
0,
-1,
-13,
33,
-1,
0,
-10,
-8,
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98.485

4.769.161

4.864.166

-95.005

I alt i 2015

Difference

432.194

Århus

I alt i 2016

325.078

Vejle

1.331.596

249.331

Solrød

Strandby

175.781

Rønne

80.546

719.125

Odense

København Int.

44.709

984.901

København

327.415

Holstebro

Frederikshavn

Esbjerg

Menigheder:

1

Kollekter
Indsaml.
gaver

1B

93.734

244.273

124.802

421.938

42.800

136.385

409.334

0

318.841

18.444

207.992

-247.119

199.609

2.637.718 1.818.934

2.390.599 2.018.543

187.921

176.718

811.623

175.322

36.470

269.262

0

625.204

24.911

83.168

0

Heraf
Forpligt.
lign. lov
erklæring
§8A

1A

2

-233.233

1.196.353

963.120

4.900

69.735

138.953

0

163.300

288.763

0

216.238

3

53.428

27.800

Leje
Renter
m.v.

-14.247

209.008

194.761

0

0

112.761

0

48.000

34.000

0

0

0

0

0

Heraf
fra arbejds
grene

2A

0

41.105

524.681

565.786

57.760

147.082

136.101

0

3.349

16.695

0

94.741

2.700

107.358

Andre
aktiviteter

3

Indtægter 2016

-287.133

6.585.200

6.298.067

494.854

541.895

1.606.650

249.331

342.430

1.024.583

80.546

1.295.880

47.412

488.201

126.285

Samlede
Indtægter

0

0

0

-112.119

409.470

297.351

0

0

0

0

120.000

0

0

177.351

Præsten
løn mm.

4A

4B

4C

0

99.996

99.996

0

0

0

0

0

0

0

99.996

0

0

0

16.050

12.650

28.700

0

17.550

0

0

0

0

0

10.000

1.150

0

0

Modtaget fra hovedkassen
EjenAktividomme
teter

0

0

-96.069

522.116

426.047

0

17.550

0

0

120.000

0

0

287.347

1.150

I alt

-383.202

7.107.316

6.724.114

494.854

559.445

1.606.650

249.331

462.430

1.024.583

80.546

1.583.227

48.562

488.201

126.285

Totale
indtægter

160

90.000

18.316

341.269

Århus

Difference

301.919

Vejle

2.709.023

670.969

Strandby

2.727.339

136.907

Solrød

I alt i 2015

208.836

Rønne

I alt i 2016

311.896

Odense

0

København

København Int.

28.320

386.777

Holstebro

250.446

Esbjerg

Frederikshavn

Løn

Menigheder:

5

0

-6.835

54.000

47.165

0

0

42.598

0

0

0

0

483

0

4.084

7

0

0

-38.132

194.471

156.339

10.094

12.766

49.000

0

41.637

12.155

0

21.903

8.784

Øvrigt

Præsten

Bolig

6

58.333

111.591

82.846

121.079

0

96.741

244.163

0

537.861

0

134.800

-70.004

119.871

3.000.847 1.267.543

2.930.843 1.387.414

351.363

314.685

762.567

136.907

250.473

324.051

0

409.163

37.104

254.530

90.000

I alt

9

10

-72.264

121.696

49.432

5.992

0

28.080

0

1.700

11.328

0

2.332

0

0

0

173.517

16.660

190.177

0

0

190.177

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejendomme
Vedligehol.
Nye
Andre
kirken
investering bygninger

8

Udgifter 2016

221.124

1.405.899

1.627.023

117.583

82.846

339.336

0

98.441

255.491

0

540.193

0

134.800

58.333

I alt

11

-206.976

1.461.174

1.254.198

69.861

52.507

203.000

132.283

28.746

549.826

2.000

128.380

1.408

73.700

12.487

Andre
Aktiviteter

12B

12C

11.281

399.519

410.800

31.950

22.050

162.700

0

10.050

41.400

0

107.100

3.000

24.000

8.550

-79.360

167.385

88.025

1.270

5.390

40.000

12.050

1.729

2.885

1.500

15.360

3.000

1.841

3.000

10.190

172.236

182.426

22.890

10.180

25.556

18.118

0

65.759

1.000

26.485

0

9.679

2.759

Ydelser ud af menigheden
HovedAndre
Iligninger
Kassen
Formål

12A

-57.888

739.139

681.251

56.110

37.620

228.256

30.168

11.779

110.044

2.500

148.945

6.000

35.520

14.309

I alt

-113.743

6.607.058

6.493.315

594.917

487.658

1.533.159

299.358

389.439

1.239.412

4.500

1.226.681

44.512

498.550

175.129

Totale
Udgifter

161

14

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

8

8

0

Frederikshavn

Holstebro

København

København Int.

Odense

Rønne

Solrød

Strandby

Vejle

Århus

I alt i 2016

I alt i 2015

Difference

Lejede

0

7

7

1

1

1

0

1

0

0

2

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

boliger

præste- præste-

Egne

Kirker boliger

Esbjerg

Menigheder:

13

0

3

3

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

ejendom

Anden

15

-800.000

9.011.529

8.211.529

700.000

3.500.000

1.500.000

0

235.000

0

0

290.000

0

1.536.529

450.000

Kirker

13A

0

5.743.750

5.743.750

2.696.000

2.000.000

25.000

0

750.000

0

0

0

0

170.000

102.750

Inventar

Kirkens

14A

0

0

0

0

6.665.700

6.665.700

4.265.700

0

500.000

0

0

0

0

1.900.000

boliger

Præste-

Friværdier

13B

0

0

0

0

0

0

0

0

-342.000

1.069.066

727.066

497.066

0

230.000

ejendom

Andre

15A

Ressourceopgørelse 2016
17

Disponibel

Ikke

451.507

3.069.818

3.521.325

150.090

372.276

521.696

44.728

20.551

915.899

130.753

958.351

43.361

253.089

110.531

97.283

7.060.199

7.157.482

994.082

57.154

0

1.250.804

233.907

490.000

0

2.271.036

0

1.706.529

153.970

Beholdning Beholdning

Disponibel

16

18

110.546

579.686

690.232

113.095

29.708

0

0

0

364.580

72.000

0

0

110.849

0

ejendoms.

undtaget

Gæld

333.766

10.605.667

10.939.433

1.031.077

399.722

521.696

1.295.532

254.458

1.770.479

58.753

3.229.387

43.361

2.070.467

264.501

excl. ejend.

formue

Netto

19

0

-311.645

846.798

535.153

75.698

0

193.567

0

0

0

0

242.703

0

23.185

beholdn.

grenenes

Arbejds-
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Menigheder:
Esbjerg
Frederikshavn
Holstebro
København
København Int.
Odense
Rønne
Solrød
Strandby
Vejle
Århus
I alt i 2016
I alt i 2015
Difference

10
24
10
66
40
82
15
43
97
30
33
450
450
0

total

10
25
0
135
0
60
10
59
103
30
37
469
488
-19

Smågrupper

Gudstj. besøg

(Gennemsnit)

50

140

84
151
0
550
0
172
75
0
200
100
120
1452
1622
-170

Siddepladser

151

0
0
0
6
0
0
0
1
2
0
0
9
6
3

Vielser

41

Øvrig statistik for 2016

0
0
0
8
0
2
0
0
8
1
4
23
20
3

Begravelser

42

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
13
13
0

Prædikepladser

150

60
42
165
300
10
425
15
23
235
65
145
1485
1474
11

kontaktkreds

Ikke registreret

90

0
6
0
10
12
0
10
3
50
0
0
91
105
-14

75
Børn & unge
ikke registreret i
MBUF

Totale

126.285
488.201
48.562
1.583.227
80.546
1.024.583
462.430
249.331
1.606.650
559.445
494.854
6.724.114
7.107.316
-383.202

indtægter

Totale

175.129
498.550
44.512
1.226.681
4.500
1.239.412
389.439
299.358
1.533.159
487.658
594.917
6.493.315
6.607.058
-113.743

Udgifter

-48.844
-10.349
4.050
356.546
76.046
-214.829
72.991
-50.027
73.491
71.787
-100.063
230.799
500.257
-269.458

Difference

Økonomisk

Aldersstatistik

Bekendende
Alder
procent
0-6 år
0,0
7-17 år
1,6
18-24 år
8,1
25-29 år
4,9
30-39 år
11,1
40-49 år
20,9
50-59 år
18,4
60-69 år
15,1
70-79 år
12,0
80-89 år
5,7
90- år
2,3

Døbte
Alder
0-6 år
7-17 år
18-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90- år

procent
16,6
30,3
16,2
6,1
9,4
8,2
5,5
3,7
2,4
0,7
0,9
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Vejledninger
Rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelse
i
forbindelse
med
udvalgsmøder i kirkens og MBUF's
landsarbejde
(Årskonferenceudvalg og MBUF's udvalg)
- Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder på
en sådan måde, at rejseomkostningerne bliver
lave. Fællesrejse i bil eller togrejse benyttes,
hvor det er muligt. De faktiske omkostninger
dækkes efter regning.

- Hvor rejsemåde ud over ovenstående er
nødvendig eller fordelagtig i forhold til den
pågældende bestyrelses samlede udgifter til
det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen
godkendes af formanden for den pågældende
bestyrelse.
(Menighedsforstandernes
kørsel
i
menighedens tjeneste godtgøres efter regning
med statens højeste takst.)
Satserne kan ses på Skats hjemmeside

- Rejsegodtgørelse på op til standard togbillet
kan altid udbetales, når den rejsende har valgt
anden rejsemåde og ønsker at betale resten
selv.

www.skat.dk under skattesatser og
erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. (I
2017 er den høje takst kr. 3,53 og den lave
takst kr. 1,93 pr. km.)

- Hvor biltransport er hensigtsmæssig betales
godtgørelse efter statens lave takst.
- Forplejning til rejsen kan udbetales efter
statens takster når transporttiden er over 4
timer.

Hvordan man kan sikre eftertiden med et testamente
Ved at oprette et testamente sikrer man sig, at
tingene efter ens død bliver ordnet, som man
ønsker sig, og at der ikke opstår misforståelser
om, hvordan arven skal fordeles.
Opretter man ikke et testamente, vil arven blive
fordelt efter arvelovgivningens almindelige
regler, hvilket vil sige, at hvis man er goft og har
børn, arver ens ægtefælle halvdelen og
børnene til lige deling den anden halvdel. Har
man ikke ægtefælle, børn eller børnebørn, går
arven til ens forældre, hvilket i de fleste tilfælde
vil sige til ens efterlevende søskende og ens
afdøde søskendes efterkommere. Har man
ingen forældre eller søskende/søskendebørn,
arver ens nulevende mostre, morbrødre,
fastre og farbrødre, men har man ikke
nærmere slægtninge end fætre og kusiner, går

arven til staten, med mindre man opretter et
testamente.
Efterlader man sig ikke tvangsarvinger
(ægtefælle og/eller børn/børnebørn), kan man
ved testamente frit bestemme over hele sin
formue. Efterlader man sig tvangsarvinger,
kan man bestemme over 3/4 af sin formue.
Af arv betales boafgift (tidligere kaldet
arveafgift). Ægtefæller er fritaget for boafgift.
Det samme er Metodistkirken i Danmark.
Børn, svigerbørn, børnebørn samt ens
forældre betaler 15% med et bundfradrag på
264.100 kr. pr. arvelader (2011 & 2012). Alle
andre betaler udover boafgift tillægsboafgift,
således at man i alt kommer til at betale
36,25% af arven. Størrelsen af bundfradraget
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kan ses på www.skat.dk
Det er afgiftsfrit at betænke kirken!
Efterlader man sig midler til søskende, nevøer,
niecer eller andre, som betaler tillægsboafgift
(i alt de førnævnte 36,25%), kan det med fordel
overvejes at gøre en afgiftfritaget institution
som f.eks. kirken til medarbing (legatar).
Hvis man nemlig lader en del af arven tilfalde
kirken på betingelse af, at kirken betaler
boafgiften for de øvrige arvinger, kan de øvrige
arvinger rent faktisk få udbetalt en større del af
arven, end hvis pengene blev givet direkte til
disse (såkaldt 30% regel).
Er arvebeholdningen eksempelvis på
1.000.000 kr., og man testamenterer 30%
heraf til kirken på betingelse af, at kirken
betaler de øvrige arvingers boafgift, vil de
øvrige arvinger modtage ca. 33.000 kr. mere
end ellers. Kirken vil modtage ca. 76.000 kr.
Man kan oprette testamente for vidner eller for
notaren. Ved at oprette et notartestamente
sikrer man sig, at testamentet altid kommer
frem ved dødsfaldet, ligesom gyldigheden af et
notartestamente normalt ikke vil kunne
anfægtes.

Skal ens testamente kun indeholde få og enkle
bestemmelser, kan man selv skrive dette (se
nedenstående
paradigma
til
et
standardtestamente) og underskrive dette på
dommerkontoret.
Testamentet
skal
underskrives i to eksemplarer, hvoraf det ene
gerne må være en fotokopi, og på fotokopien
skal forsiden være et udfyldt skema, som
hentes på www.domstol.dk. Der skal ved
underskriften
medbringes
legitimation
(sygesikringskort samt pas eller kørekort).
Er der i ens familie mere indviklede
slægtsforhold, og ønsker man bestemmelser
indføjet, som kræver et indgående kendskab til
arvelovgivningen, må det anbefales, at man
retter henvendelse til en advokat, så man
sikrer sig, at testamentet bliver korrekt
udfærdiget. Man kan aftale en fast pris med
advokaten forud for arbejdets udførelse.
Det koster et gebyr på 300 kr. til staten at
oprette et notartestamente.
Landsledelsen er gerne behjælpelig med
yderligere vejledning. Ring til kontoret i
Stokhusgade på telefon nr. 33 12 96 06.
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Navn
Adresse
Tlf.nr.

TESTAMENTE

Undertegnede navn, adresse, cpr.nr., der ikke tidligere har oprettet testamente, og som ikke
efterlader mig livsarvinger, adoptivbørn eller sådannes afkom, eller som efterlader mig
følgende livsarvinger……., bestemmer herved som min sidste vilje:
1.

Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (der hører under Metodistkirken i
Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve kr. ……………… efter mig.
Eller:
Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (der hører under Metodistkirken i
Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve X/del af min formue.
Eller:
Alt, hvad jeg måtte efterlade mig, skal tilfalde Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i
X-by (der hører under Metodistkirken i Danmark, som er fritaget for boafgift).
---oooOooo--Dette testamente underskriver jeg i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres
opbevaret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf skal have samme gyldighed
som originalen.

X-by, den

…………………………….
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Resolutioner i Metodistkirkens tradition
Indledning
Kristendommens formål er ikke et politisk
program. Alligevel kom de første kristne i
konflikt med statsmagten, fordi de nægtede at
anerkende kejseren som Kyrios (Herre). Der
er kun en Kyrios (Herre), og det er Jesus
Kristus.
John Wesley, Metodismens grundlægger, var
præst og vækkelsesprædikant. Det sidste
brev, John Wesley skrev, seks dage før sin
død i 1791, var et brev til William Wilberforce,
som stod ganske isoleret i den politiske kamp
mod slaveriet. John Wesley skrev:
“Min
kære
herre!
Medmindre
den
guddommelige kraft har oprejst Dem til at være
som Athanasius contra mundum (mod
verden), kan jeg ikke se, hvordan De kan
gennemføre Deres glorværdige foretagende
at opponere imod den afskyelige ondskab,
som er en skandale for religionen, for England
og for menneskenaturen. Medmindre Gud har
oprejst Dem netop til denne sag, vil De blive
slidt op af modstanden fra mennesker og
djævle, men hvis Gud er for Dem, hvem kan så
være imod Dem? O, bliv ikke træt af at øve
godt. Gå i Guds navn og i hans kraft til selv
amerikansk slaveri, det ondeste, solen
nogensinde så, forsvinder for den.”
Der skulle gå over 40 år efter Wesleys død før
slaveriet ved lov blev ophævet i England.
Metodistkirken vedtog i 1908 en social
bekendelse, som udtrykker kirkens forståelse
af Bibelens grundlæggende holdninger og
værdier.
I 1972 blev De Sociale Principper for første
gang formuleret. Hvert fjerde år siden 1972 er
De Sociale Principper blev revideret og
nyformuleret i forhold til tidens aktuelle
problemstillinger.
De Sociale Principper har lige fra begyndelsen
udgjort en ramme for og en teologisk
præcisering af kirkens holdning til den aktuelle
verdens kultur.
De Sociale Principper er formuleret principielt
og uden henvisning til konkrete begivenheder,

tider eller aktører.
Hvad er en resolution?
Resolutionen er den form, det redskab, kirken
har anvendt til at udtrykke sig konkret og
direkte i forlængelse af De Sociale Principper.
Resolutionen har en større aktualitet og kan
knytte an til faktuelle begivenheder i tiden.
Ligeledes kan resolutionen lægge op til
handling, enten forslag til det enkelte medlems
handling eller kirkens kollektive handling. I
samme grad aktualiteten gøres præcis er
resolutionen begrænset og bundet.
Metodistkirkens Generalkonference vedtager
resolutioner, som er gældende i hele den
globale Metodistkirke (UMC). Book of
Resolutions indeholder de til enhver tid
gældende og opdaterede resolutioner. Det er
kun Generalkonferencen, som kan vedtage
resolutioner på hele kirkens vegne. Enhver
resolution i Book of Resolutions er et
gældende udtryk for Metodistkirkens holdning
i alle dele af Metodistkirken uanset om den
enkelte Årskonference har behandlet
pågældende resolution eller ej.
En resolution er ingen lov og ingen
trosbekendelse.
Den
status
har
resolutionsteksten ikke.
Resolutionen er derimod kirkens officielle
holdning vedtaget via kirkens besluttende
strukturer. Det er kirkens bedste bud på en
kristen holdning til en given sag. Det bedste
bud kan nogle gange betyde, at kirken senere
reviderer, justerer, nuancerer eller udbygger
sin stillingtagen, når kirken er kommet til
dybere indsigt og klarsyn. Resolutionen har
foreløbighedens karakter. Kirken forlanger
ikke at det enkelte medlem skal være enig i
kirkens officielle holdning.
Hvordan bliver en resolution til?
1. Emne. En resolution kan handle om et
hvilket som helst aktuelt emne, hvortil Guds
ord har noget at sige.
2. Indhold: Resolutionen skal behandle
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pågældende emne i kirkens sprog og
udtryksformer. Kirkens sprog er ikke politisk.
Kirkens sprog er derimod forkyndelsens,
liturgiens, bønnens og teologiens sprog.
Resolutionens indhold skal bæres igennem af
det, der kan udtrykkes i kirkens eget sprog.
3. Forankring: Det, som resolutionen skal lede
frem til, skal have en bibelsk forankring.
4. Autoritet i traditionen: Det er i
Metodistkirkens tradition, at De Sociale
Principper netop er principper, retningsgiver,
guide, manual for kirken. Derfor bør enhver
resolution afspejle indhold og udtryksform i de
aktuelle afsnit af De Sociale Principper, som
resolutionens emne hører under. Ingen
resolution kan vedtages, som er i konflikt med
senest godkendte De Sociale Principper.
5. Hvem taler resolutionen til: Resolutionen
taler altid først til Metodistkirken i det
afgrænsede område, som er underlagt den
myndighed, der vedtager resolutionen.
Dernæst kan resolutionen tale til de
mennesker, som de lokale Metodistkirker er i
berøring med via gudstjenester, aktiviteter og
institutioner. Endelige kan resolutionen tale til
den almene offentlighed og til offentlige
myndigheder, herunder politiske partier og
valgte politikere i embedsfunktioner og med
sæde i besluttende organer.
6. Handling: En resolution kan identificere et
problemområde, oplyse og sætte ord på.
Desuden kan resolutionen opfordre til
handling, enten individuelt eller kollektivt.
Ligeledes kan en resolution anbefale at
bestemte handlinger ikke udøves.
Resolutioner i Årskonferencen
Årskonferencen fastsætter selv sine regler for
behandling af og beslutningsproces frem til
resolutioner.
Forslag til regler for beslutningsproces:
1. Forslag til resolutionstekst skal fremsættes,
så
forslaget
kan
offentliggøres
i
Konferencehåndbogen
forud
for
Årskonferencen.
2.
Fremlæggelse
af
resolutionstekst.
Forslagsstilleren gives tid til at fremlægge og

begrunde resolutionens indhold. (Når dette er
sket,
er
resolutionen
ikke
længere
forslagsstillerens, men Årskonferencens,
hvilket betyder, at al videre bearbejdelse
foretages efter Årskonferencens beslutning)
3. Ændringsforslag til resolutionsteksten:
Afsnit for afsnit gennemgås resolutionsteksten
med mulighed for fremsættelse af forslag til
ændringer, tillæg og slettelser. Ved hvert
forslag træffes straks beslutning, og teksten
justeres. Ved hvert forslag: højst to taler for og
to taler imod, derefter afstemning. Når alle
resolutionens afsnit er gennemjusteret træffes
beslutning om redaktionelle forandringer,
herunder omrokering af afsnit.
4.
Afstemning
om
det
færdige
resolutionsforslag: Når resolutionsteksten har
den form, som flertallet af Årskonferencens
medlemmer ønsker, at den skal have, er
resolutionsforslaget klar til vedtagelse.
Vedtagelser i Årskonferencen følger, når ikke
andet
er
bestemt,
almindelig
flertalsafgørelser.
Årskonferencen
kan
pålægge sig selv ved endelig beslutning om
resolutioner, dels at kræve skriftlig afstemning,
og dels at kræve absolut majoritet for at
resolutionsforslaget er gjort til gældende
resolution.
5. En resolution er i princip gældende indtil den
enten bliver ophævet eller mister sin aktualitet.
Det betyder, at en resolution, som har
aktualitet ud over det år, den er vedtaget, enten
kan gennemgå redaktionelle forandringer eller
genfremsættes
til
behandling
i
Årskonferencen. Redaktionelle forandringer
skal
godkendes
af
Metodistkirkens
Landsledelse.
Redaktionelt
justerede
resolutioner og resolutioner, som er
genbehandlet i Årskonferencen, forsynes med
årstal for resolutionens første vedtagelse,
samt årstal, hvor efterfølgende forandringer af
resolutionen har fundet sted.
Eksempel
Årskonferencen i 1992 behandlede og vedtog
en resolution med titlen “Fremmedhad,
racisme
og
selvtilstrækkelighed.”
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Konferencehåndbogen
forud
for
Årskonferencen
1992
indeholder
resolutionsforslag samt forslag til regler for
behandling i Årskonferencen. Årbogen 1992
indeholder side 101 - 102 den vedtagne
resolution.
Centralkonferencen i 1993 genbehandlede og
vedtog i justeret form resolutionen
“Fremmedhad,
racisme
og
selvtilstrækkelighed.”
Se
Centralkonferencens protokol 1993 side 175 178.
Dette eksempel på resolution er stadig
gældende og kan anvendes i oprindelig eller
opdateret form med både Årskonferencens og
Centralkonferencens autoritet.

Liste i Årbogen
Årbogen skal have en liste over aktuelle og
justerede resolutioner, som har været
behandlede og besluttede af den danske
Årskonference.
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Krig er uforenelig med Kristi lære og eksempel
Resolution vedtaget af Metodistkirken 1. juli 2006
“Han skal skifte ret mellem talrige folk,
fælde dom blandt mægtige folkeslag i det
fjerne.
De skal smede deres sværd om til plovjern
og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk,
og de skal ikke mere oplæres til krig.
Men de skal sidde hver under sin vinstok
og sit figentræ, uden at nogen jager dem bort.”
Mika 4:3-4
“Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber til
sværd, skal falde for sværd!”
Matt 26:52
“Lad dig ikke overvinde af det onde, men
overvind det onde med det gode.”
Rom 12:21
Rundt omkring i verden udkæmpes krige, som
ikke
har
nogen
vinder,
og
hvor
verdenssamfundet accepterer, at tilstanden af
krig efterhånden bliver permanent. Til disse
områder hører Irak, Mellemøsten, Congo,
Tjetjenien, Sri Lanka og Afghanistan.
Truslen om krig anvendes oftere og oftere som
argument i den politiske diskussion
nationerne imellem. Globaliseringen gør, at
det bliver mere og mere kompliceret at
genkende venner og fjender. Uklarheden
forværres
når
konfliktområder
er
sammenfaldende
med
økonomiske
interesser
og
religiøse
og
etniske
forskelligheder.
Vi er bekymrede over, at Danmark involverer
sig i krige og krigshandlinger i verden uden at
gøre sig klart, hvilke konsekvenser det
medfører, dels for befolkningen i de lande,
krigene udkæmpes i, dels for de soldater, som
udsendes, og deres familier. Endvidere tvivler
vi på, at Danmark er klar over, hvilke fjender vi
skaber os i hele verden, efter at vi i moderne tid
igen er blevet en krigsførende nation.
Metodistkirken bygger sin forståelse på
bibelens ord, som lærer os, at det onde skal
overvindes med det gode. Det opfatter vi er

gældende i personlige relationer og i relationer
folkene imellem.
Metodistkirkens internationale tradition har
også betydning for danske metodisters
holdning. Det er vores overbevisning, “at krig
er uforenelig med Kristi lære og eksempel.
Derfor afviser vi krig som middel i den
nationale udenrigspolitik og insisterer på, at
alle nationers første moralske pligt er med
fredelige midler at løse alle meningsforskelle,
som opstår mellem dem, at menneskelige
værdier må veje tungere end militære krav,
når regeringer fastlægger deres prioriteter.”*
Derfor
foreslår
Metodistkirkens
Årskonference:
a) at alle menigheder holder forbøns- og
temagudstjeneste om fred i verden på
søndagen forud for FN-dagen 24. oktober
2006,
b) at alle menigheder i deres nærområde
undersøger, hvad menigheden kan gøre for at
hjælpe mennesker, som har oplevet
krigshandlinger, det gælder flygtninge,
soldater og deres familier,
c) at regeringen og Folketinget tilskrives
direkte og gennem pressen med budskabet,
at Metodistkirken tager afstand fra
Danmarks deltagelse i krigshandlinger
udenfor landets grænser, og at alle danske
soldater bør tages ud af krigsførende
tjeneste umiddelbart, samt at regeringen
skal fremme nødhjælp og udviklingsarbejde i
krigshærgede og krigstruede områder.

* The Book of Discipline of the United Methodist
Church, 2004, § 165.C.
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Vejledende kriterier for organiseringen af en lokal menighed i
Metodistkirken i Danmark
En lokal menighed kan organiseres når
følgende kriterier er opfyldt

D. Økonomi
Menighedsplantningen har en sund og
selvbærende økonomi.

A. Udviklingspotentiale
Menighedsplantningens liv tiltrækker nye
mennesker og har udsigt til at kunne fortsætte
dermed.

E. Lederskab
Menighedsplantningen har et engageret og
dygtigt lederskab.

B. Gudstjenesteliv
Menighedsplantningen fejrer regelmæssig
gudstjeneste.

F. Lokal forankring
Menighedsplantningen og dens arbejde er
forankret i lokalsamfundet.

C. Medlemskab
Menighedsplantningen har 50 medlemmer
(døbte og bekendende).

Ansvaret for vurdering af om en
menighedsplantning kan organiseres som en
lokal menighed påhviler distriktsforstanderen.
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Retningslinier for ansøgning om tilskud fra hovedkassen
Hvem kan søge?
• Menigheder.
• Enkelt personer kan ikke søge, men skal
sende ansøgning til menighedsrådet, der så
må vurdere om der skal sendes en
ansøgning til landsledelsen.
Hvad kan der søges til?
Præsteløn op til 30% i et givet pastorat.
Løn til andre efter indstilling fra kabinettet (efter
samme retningslinier som præsteløn).
Løn i relation til et konkret tidsbegrænset
projekt.
Kirkebygninger
(Større
renovering,
ombygninger/nybygninger).
Præsteboliger
(Større
renovering,
ombygninger/nybygninger).
Kurser for præster ud over den obligatoriske
efteruddannelse efter anbefaling fra Rådet
for Ordineret Tjeneste.
Kurser for læg.
Projekter (udadrettet og/eller udviklende for
menigheden.
Hvad kan der ikke søges til?
Almindelig løbende drift ekskl. lønninger.
Almindelig vedligeholdelse af bygninger.
Hvem skal ansøgningen sendes til?
Distriktsforstanderen.
Kopi til Landsledelsens formand.
Hvad skal ansøgningen indeholde?
Beskrivelse af den betydning tilskuddet vil få
for menighedens fortsatte udvikling.
Projekt/formålsbeskrivelse.
Forventet økonomi herunder egenandel og
betalingsplan.
Ved bygninger skal der være indhentet
vejledende tilbud fra håndværkere.
Menighedens egen forventning til fremtidig
økonomisk formåen.

Hvor meget kan der søges om?
Vurderes for den enkelte ansøgning.

Hvor lang kan tilskudsperioden være?
Vurderes for den enkelte ansøgning.
Hvad skal ansøgningen vurderes på?
Hensigten med projektet bag ansøgningen.
Menighedens egenandel.
Menighedens økonomi i øvrigt.
Menighedens formue.
Menighedens evne/engagement til at forøge
indtægterne.
Menighedens andre selvvalgte udgifter.
Ved ansøgning til bygninger skal bygningens
egnethed for fremtiden vurderes.
Hvordan skal ansøgningen behandles?
Ansøgningsfrister 15. januar, 1. april, 1.
september under forudsætning af, at
dokumentationen er på plads på dette
tidspunkt.
Distriktsforstanderen modtager ansøgningen
og kontrollerer, at ansøgningen opfylder
kravene til en ansøgning og sikrer, at der er
den
nødvendige
dokumentation.
Distriktsforstanderen tager kontakt til
menigheden for en uddybning og
forhandling.
Distriktsforstanderen
præsenterer
ansøgningen for Landsledelsen, der
beslutter.
Landsledelsen behandler ansøgningen efter
indstilling fra Distriktsforstanderen.
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Forkortelser
B&U:
BMK:
BoD:
CC:
CEC:

Børn og Unge
Børne Medarbejder Konference
Book of Disciplin
Centralkonferencen
Conference of European
Churches
CGF:
Copenhagen Gospel Festival
(MM)
CPCE:
Community of Protestant
Churches in Europe
DDB:
Det Danske Bibelselskab
DF’er:
Distriktsforstander
DKR:
Danske Kirkers Råd
DM:
Delegeretmøde
DMR:
Dansk Missions Råd
DUF:
Dansk Ungdoms Fællesråd
DØK:
Dansk Økumenisk
Kvindekomite
EA:
Evangelisk Alliance
ECOM: European Commission on
Mission
EMC:
European Methodist Council
EMYC: Metodistkirkens Europæiske
Ungdomsråd
GBCS: General Board of Church and
Society
GBHEM: General Board of Higher
Education & Ministry
GC:
Generalkonferencen
GCAF: General Council of Finance and
Administration
H&J:
Himmel & Jord
IL:
Idrætsefterskolen Lægården
KIT:
Kirkernes Integrations Tjeneste
LL:
Landsledelsen (Kirkens)
LPK:
Landspatruljekonkurrence
(MS)
MB:
Metodistkirkens Børnearbejde
MBUF: Metodistkirkens Børne- og
UngdomsForbund

MBUR:

Metodistkirkens Børne- og
Ungdomsråd (lokalt)
MK:
Metodistkirkens
Kvindeforbund
ML:
Metodistkirkens Landsledelse
MM:
Metodistkirkens Musikarbejde
MNYC: Metodistkirkens Nordiske
Ungdomsråd
MS:
Metodistkirkens Spejdere
MSA:
Metodistkirkens Sociale
Arbejde
MU:
Metodistkirkens
Ungdomsarbejde
NEBoD: Northern Europe Book of
Disciplin
NEEBoD: Northern Europe & Eurasia
Book of Discipline of The
United Methodist Church
NKT:
Netværk for kristen tænkning
PBKKK: ProfessionsBachelor i
Kristendom, Kultur og
Kommunikation
PFT:
PatruljeFørerTræning (MS)
ROT:
Rådet for Ordineret Tjeneste
SALT:
Skandinavisk Akademi for
Lederskab og Teologi
SOCD: School Of Congregational
Development
THS:
Teologiska Högskolan,
Stockholm (Teologisk
Højskole, Stockholm)
TUF:
Tro Udvikling Fællesskab
(weekend for tidligere
konfirmander)
UMC:
United Methodist Church
UMTSE: United Methodist Theological
Seminaries Europe
YCGF: Young Copenhagen Gospel
Festival (MM)
ÅK:
Årskonference

173

Kalender
Kalenderen kan findes på www.metodistkirken.dk

Mobile pay
Metodistkirken i Danmark har nu fået mobile pay på nummeret 50 24 03 49.

