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Konferencens bestillingsmænd
Biskop:
Kontor:

Øystein Olsen
Besøgsadresse: Akersbakken 35A, N-0172 Oslo, Norge.
Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10.
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Privat : Prost Hallingsv. 15 B, N-0666 Oslo, Norge.
Tlf 0047 22 63 17 50.
Assistent: Liv Berit Carlsen, Marcus Thranes Vei 88B, N-1472 Fjellhamar.
Tlf 0047 67 90 67 17.
Sekretær: Karin Randsborg Thompson
Kruttmølleveien 14, N-1414 Trollåsen, Norge. Tlf 0047 66 80 17 92.
Distriktsforstandere:
Øerne : Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06,
Fax 33 12 96 04. E-mail: df-oeerne@metodistkirken.dk
Jylland : Keld Munk, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk
Landsledelsens formand:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Evangelisationssekretær:
Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: evu@metodistkirken.dk
Missionssekretær:
Mark Lewis, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby . Tlf 44 44 94 96.
E-mail: mission@metodistkirken.dk
Hovedkasserer:
Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Giro: 5 43 90 86 (Metodistkirkens Hovedkasse)
Statistisk sekretær:
Varetages af årskonferencens sekretær.
Årskonferencens sekretær:
Mogens Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16.
Fax 86 16 69 26. 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: Jørgen Thaarup (3), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Næstformand: Ove Sørensen (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C.
Tlf/fax 86 13 54 25. E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Udvalg vedrørende evangelisation m.v.:
Finn Bræstrup Karlsen (3), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Lilli Uth (2), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Susanne Thaarup (2), Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.
Udvalg vedrørende administration m.v.:
Carsten Thomsen (3), Holmelundsvej 49, 2. tv., 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 75 55.
E-mail: cthomsen@bloomberg.net
Carsten Morsbøl (2), Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 08.
Tlf 66 12 29 53. E-mail: odense@metodistkirken.dk
Mogens Hansen (1) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N.
Tlf 86 16 69 16. Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
Ex officio:
Biskop Øystein Olsen (ex off.), Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10. E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.
Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. E-mail: df-oeerne@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Keld Munk (ex off.), Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle.
Tlf 75 82 06 02. E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk
Evangelisationssekretær Charlotte Thaarup (ex off.), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: evu@metodistkirken.dk
Hovedkasserer Henning Bjerno (ex off.), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Konferencelæglederen (ex off.).
Suppleanter til udvalg vedrørende evangelisation m.v.: (1):
Finn Uth (1), Anette Steinvig (1).
Suppleanter til udvalg vedrørende administration m.v. (1):
Finn Uth (1), Anette Steinvig (1).
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark og for Hovedbestyrelsen findes i "Metodistkirkens Årbog" 1999 side 61ff.
Se tillige Lære- og kirkeordning.
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2. * Metodistkirkens Verdensmission (4)
Formand: Missionssekretær Mark Lewis (ex off.), Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby.
Tlf 44 44 94 96. E-mail: mission@metodistkirken.dk
Valgt af årskonferencen:
Georg Kronborg Christensen (4), Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73.
Karen Anette Nielsen (4), Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk
Hans Ole Carlsen (2), Værebroparken 44, 7. lejl. 3. 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 35 04.
E-mail: jasho.carlsen@vip.cybercity.dk
Suppleant (2): Laila Hørby (1).
Valgt af MK's delegeretmøde og godkendt af årskonferencen:
Vibeke Brogaard (3), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: fam.brogaard@get2net.dk
Jonna Lauridsen (1), Ladegårdsbakken 104, 7080 Børkop. Tlf 75 86 61 88.
Anni Pedersen (1), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800 Hjørring. tlf. 98 97 76 85.
Suppleant: Jonna Rasmussen.
Kasserer: Hans Ole Carlsen, Værebroparken 44, 7. lejl. 3. 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 35 04.
Giro: 1 19 02 61. E-mail: jasho.carlsen@vip.cybercity.dk
Redaktør: Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk
Vedtægter for Metodistkirkens Verdensmission findes i "Metodistkirkens Årbog" 1995 side 40ff.
Se tillige Lære- og kirkeordning § 631.

MK's Landsudvalg:
Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: fam.brogaard@get2net.dk
Jonna Lauridsen, Ladegårdsbakken 104, 7080 Børkop. Tlf 75 86 61 88.
Anni Pedersen, Parallelvej 11, Vidstrup, 9800 Hjørring. tlf. 98 97 76 85.
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3.
Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Formand: Mads Kamp Hansen, Bellmansgade 2, st.th., 2100 København Ø.
Tlf 39 29 13 26. E-mail: mbuf@metodistkirken.dk
Christina Thaarup, Gerdevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 96.
E-mail: christinathaarup@hotmail.com
Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
MU Formand: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: mu@metodistkirken.dk
MS Landschef: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: ms@metodistkirken.dk
MB Formand: (kontaktperson: Marianne Pedersen, Svalevej 17, 9970 Strandby.
Tlf 98 48 21 10. E-mail: marianne.o.pedersen@mail.dk
Gospelrepræsentant: Johannes Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: j.thaarup@worldonline.dk
Redaktør: Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36.
Fax 33 12 96 04. E-mail: himmel-jord.luj@metodistkirken.dk
Ungdomspræst Elina Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: ungdomspraest@metodistkirken.dk
Børnematerialekonsulent: Inge Bhutho Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle.
Tlf/fax 75 83 03 06. E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
MU/MS-konsulent: Bo Lundgaard, Fælledvej 16, 7200 Grindsted. Tlf 75 32 48 85
E-mail: mu-konsulent@metodistkirken.dk
Kasserer: Henrik Nielsen, Vinkelvej 8, 4. th., 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 59 36. E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk
MBUF Giro 7 01 47 40.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1984 side 87ff. Senere rettelser fremgår af MBUF's egne årbøger.
Se tillige Lære- og kirkeordning  646.

MU’s landsråd
Formand: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: mu@metodistkirken.dk
Maria Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: jesus-freak-maria@mail.dk
Louise Munch Christensen, Rigensgade 21, 3. 1316 København K. Tlf 33 13 37 41.
E-mail: lullo84@hotmail.com
Linda Verona Larsen, Erikaparken 29, st. F., 2820 Gentofte. Tlf 39 66 96 65.
E-mail: lvl@paradis.dk
MU-konsulent: Bo Lundgaard, Fælledvej 16, 7200 Grindsted. Tlf 75 32 48 85
E-mail: bl@infogrindsted.dk
Kasserer: Henrik Nielsen, Vinkelvej 8, 4. th., 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 59 36. E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk
MU Giro (som MBUF).
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MS’ landsråd
Landschef: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: ms@metodistkirken.dk
Jette Flinck, Rollosvej 20, 5200 Odense V. Tlf 66 16 96 64.
E-mail: jflinck@image.dk
Louise Just Johansen, Hammerholt Byvej 13, 3400 Hillerød. Tlf 48 14 25 04.
E-mail: ljj@duf.dk
Gitte Thaarup Rasmussen, Bispebjergbakke 3, 6. dør 606, 2400 København NV.
Tlf 35 82 84 34.
Jesper Mandrup Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 82.
E-mail: bubber_hansen@wanadoo.dk
Egon Triel, Vandværksvej 10, 3250 Gilleleje. Tlf 48 36 11 12.
E-mail: dketr@coloplast.com
MS-konsulent: Bo Lundgaard, Fælledvej 16, 7200 Grindsted. Tlf 75 32 48 85
E-mail: bl@infogrindsted.dk
Kasserer: Henrik Nielsen, Vinkelvej 8, 4. th., 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 59 36. E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk
MS Giro (som MBUF).
MB’s landsråd
Marianne Pedersen, Svalevej 17, 9970 Strandby. Tlf 98 48 21 10.
E-mail: marianne.o.pedersen@mail.dk
Poul Larsen, Nordskovvej 12, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41.
E-mail: lispoul@image.dk
Elisabeth Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 20 91.
E-mail: elisabet@post1.dknet.dk
Kasserer: Henrik Nielsen, Vinkelvej 8, 4. th., 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 59 36. E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk
MB Giro (som MBUF).

4. * Udvalget for "Unge Hjem" (3)
Randi og Thomas Rotendahl (3), Ulkjærvej 3, 6771 Gredstedbro. Tlf 75 43 26 16.
E-mail: rotendahl@bigfoot.com
Nia Evans (2), Hohøje 274, 9500 Hobro. Tlf 98 51 05 52.
Charlotte & Preben Hjørnet (1), Nymarksvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 38.
Birgitte Bjerno & Svend C. Hansen (1), Bringekrogen 27, 3500 Værløse. Tlf 44 86 13 18.
E-mail: svend.ha@wanadoo.dk
Udvalgets opgaver omtales i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 43f.
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5. * Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2)
Formand: Knut Bjarne Jørgensen (1), Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk
Karen Marie Thomsen (2) (sekretær), Schmidtsvej 7, 9981 Jerup. Tlf 98 48 32 50.
Teddy Thomsen (2), Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06.
Theodor Pedersen (1) (næstformand), Kirkegade 47, Alslev, 6800 Varde. Tlf 75 26 94 64.
Kasserer: Arne Kofod, Højbjerg Byvej 6, 8840 Rødkjærsbro. Tlf 86 65 84 10.
Fax 86 65 89 55. E-mail: arneelse@post11.tele.dk
Jyske Bank Regnr. 7845, Kontonr. 1070136.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 129.

6.
Forretningsfører for Kurér-Forlaget
Alf Hansen, Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg. Tlf 86 11 20 49. Fax 86 11 07 49.
E-mail: kurerforlaget@metodistkirken.dk Giro 9 04 92 31.
www.metodistkirken.dk/kurerforlaget

7.
Redaktører
"Himmel & Jord"
Carsten Morsbøl (ansvarsh. udgiver), Alexandragade 8, 5000 Odense C.
Tlf/fax 63 12 04 08. Tlf 66 12 29 53. E-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk
Lars Ulrik Jensen (kirkeredaktør), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: himmel-jord.luj@metodistkirken.dk
Laila Hørby (missionsredaktør), Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk
Maria Bræstrup (MU redaktør), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: jesus-freak-maria@mail.dk
Henning Bjerno (nyhedsredaktør), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Inge Bhutho Kristensen (MB redaktør), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Helene Bom (gospelredaktør), Sølvgade 5, 4., 1307 København K.
E-mail: helene_bom@mail.tele.dk
Malika Lynggard (MS redaktør), Kirkepladsen 3, 3. tv., 9900 Frederikshavn.
Tlf 26 41 55 14.
Anne Grethe Christensen (MS redaktør), Niels Tvillings Vej 12, 9970 Strandby.
Tlf 98 48 19 34. E-mail: anne_grethec@hotmail.com
"Dagens Ord"
Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk
Hjemmeside
Carsten Morsbøl (webmaster), Alexandragade 8, 5000 Odense C.
Tlf/fax 63 12 04 08. Tlf 66 12 29 53. E-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk
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8.
Salmebogsudvalg
Formand: Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
Fax 33 12 96 04. E-mail: salmer@metodistkirken.dk
Kirsten Fredsby (sekretær), Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52.
Mogens Bjerno, Koktvedvej 53, 1. th., 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 43 35 55.
E-mail: bjerno@worldonline.dk
Henning Clausen, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk
Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Peter Steinvig, Tofteholmen 18, 2690 Karlslunde. Tlf 42 15 20 55.
1 repræsentant fra teologiudvalg: Jørgen Thaarup.
1 repræsentant fra melodiudvalg: Jørgen Marqversen.
1 repræsentant fra tekstudvalg: Ole Birch.
Teologiudvalg: Formand:
Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Tekstudvalg: Formand: Ole Birch, Lægårdvej 84, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 27 00.
Mobiltlf 21 73 37 54. E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36.
Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk
Anna David, Snebærvej 1, 8270 Højbjerg. Tlf/fax. 86 27 23 04.
E-mail: annahero@mail.tele.dk
Lars Henning Clausen, Niels Tvillings Vej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 29 00.
Melodiudvalg: Formand: Jørgen Marqversen, L. A. Rings Vej 34, 8270 Højbjerg.
Tlf 86 27 20 73. E-mail: jmarqv@mobilixnet.dk
John Berger Pedersen, Lille Elstedvej 225, 8520 Lystrup. Tlf 86 22 48 18.
Produktionsudvalg: Formand:
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
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9. *

Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek (4)
Formand:
Birgit Jensen (3), Konvalvej 25, 2770 Kastrup. Tlf 32 51 01 30.
Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Kirsten Fredsby (1), Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52.
Karen Anette Nielsen (1), Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk
Hans Ole Carlsen (1), Værebroparken 44, 7. lejl. 3. 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 35 04.
E-mail: jasho.carlsen@vip.cybercity.dk
Præsten ved Jerusalemskirken: Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3.,
1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. E-mail: calsted@worldonline.dk
Suppleant (1): Finn Bræstrup Karlsen (1).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88.
Se tillige Lære- og kirkeordning § 638.
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10. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg
Økumenisk Fællesråd (3):
Jørgen Thaarup (2), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk
Lars Ulrik Jensen (2), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk
Elina Bræstrup (2), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: ungdomspraest@metodistkirken.dk
MK's repræsentant (3): Rita Jørgensen (1), Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk
MBUF's repræsentant: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: mu@metodistkirken.dk
Danske Kirkedage (3):
Jørgen Thaarup (2), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk
Lars Ulrik Jensen (2), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk
Elina Bræstrup (2), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: ungdomspraest@metodistkirken.dk
MBUF's repræsentant: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: mu@metodistkirken.dk
Danske Kirkers Samråd (4):
Henning Bjerno (4), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Keld Munk (4), Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk
Danmarks Økumeniske Kvindekomité:
Emma Rasmussen, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
Evangelisk Frikirkeråd (valg i ulige år):
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk
Mogens Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N.
Tlf 86 16 69 16. Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
Keld Munk, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk
Evangelisk Alliance (3):
Stillingen midlertidig ikke besat (se Årbog 1995, side 16).
Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):
Ove Sørensen (4), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Suppleant: Christian Alsted (4).
Lausannekomiteen (1):
Mark Lewis (1), Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96.
E-mail: gladsaxe@metodistkirken.dk
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11. * Betaniaforeningen i Danmark (3)
Formand: Nils Marqversen (3), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.
Fax 86 21 43 01. E-mail: betania@metodistkirken.dk
Gert Nielsen (3), Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50.
E-mail: g-l.gm.nielsen@mail.tele.dk
Thomas Hjorth (2), Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.
E-mail: thomas.hjorth@mail.tele.dk
Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Helge Olesen (1), Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97.
E-mail: hbohome@mail.tele.dk
Michael Nielsen (1), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
Forretningsfører: Susanne Hansen, Brunhøjvej 6, 8881 Thorsø. Tlf 86 96 65 66.
Fax 86 96 68 66. E-mail: bdc6631@vip.cybercity.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1997 side 96f.

LokalCenter Betania i Århus
Hjarnøgade 5, 8000 Århus C. Tlf 89 32 82 00. Fax 89 32 82 83.
Områdechef Møllestien/Betania: Anette M. Poulsen, Grønnegade 10, 8000 Århus C.
Tlf 89 32 82 00. Fax 89 32 82 82.
Ass. områdechef Betania: Edel Haunstrup, Hjarnøgade 5, 8000 Århus C. Tlf 89 32 82 00.
Fax 89 32 82 83.
Bestyrelse:
Formand: Nils Marqversen, Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.
Fax 86 21 43 01. E-mail: betania@metodistkirken.dk
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Helge Olesen, Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97.
E-mail: hbohome@mail.tele.dk

Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1997 side 99f.

Betaniahjemmet på Frederiksberg
Kong Georgsvej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 38 86 78 04. Fax 38 86 78 42.
www.betaniahjemmet.dk
Forstander: Laust Sørensen
Bestyrelse:
Formand: Thomas Hjorth, Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.
E-mail: thomas.hjorth@mail.tele.dk
Gert Nielsen, Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50.
E-mail: g-l.gm.nielsen@mail.tele.dk
Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1997 side 97f.
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12. * Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1)
Formand: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg og godkendt af årskonferencen:
Gert Nielsen (næstformand), Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50.
E-mail: g-l.gm.nielsen@mail.tele.dk
Indstillet af Betaniaforeningen i Danmark og godkendt af årskonferencen:
Nils Marqversen (sekretær), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.
Fax 86 21 43 01. E-mail: betania@metodistkirken.dk
Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Forretningsfører: Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 103.

13. * Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen (3)
Rigensgade 21 A, 1316 København K. Tlf 33 93 25 96.
E-mail: centralmissionen@metodistkirken.dk Giro 8 00 26 06.
Ledelse: Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Bestyrelse:
Formand: Frank Kronborg Christensen (1) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.
Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk
Jette Hørdum (3), Stenhavevej 14E, 2970 Hørsholm. Tlf 45 76 28 62.
E-mail: jette@hoerdum.dk
Anders Kyst (3), Egevænget 17, 2800 Lyngby Tlf 45 93 70 43.
Ritha Lassen (2), Tømmerup Byvej 2, 4400 Kalundborg. Tlf 59 50 74 41.
Bjarne Tønnesen (2), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.
E-mail: bjarne@b-toennesen.dk
Karna Bræstrup (1), Ved Bellahøj 6, 2. lejl. 4, 2700 Brønshøj. Tlf 38 60 16 85.
Valgt af de københavnske menigheder og godkendt af årskonferencen:
Gladsaxe: Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
København: Mogens Hønnicke, Højmarksvej 8, 2690 Karlslunde. Tlf 46 15 08 98.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1993 side 87ff.

Institutioner:
Ungdomskollegiet, Rigensgade 21, 1316 København K. (Værelses-udlejning)
Café Den Varme Stue, Rigensgade 21, 1316 København K.
Bofællesskabet Fællesbo, Rigensgade 21, 1316 København K.
Genbrugsbutikken, Adelgade 55, 1304 København K.
Feriecentret Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig.
Hellerup Vuggestue, Sofievej 26, 2900 Hellerup. Leder: Weny Jensen.
Fremtidshåb, Søster Annas Vej 4, 9900 Frederikshavn.
Bofællesskabet, H. C. Lumbyesgade 57, 2100 København Ø.
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14. * Forårsblomsten (1)
Rigensgade 21 A, 1316 København K. Tlf 33 93 25 96. Giro 5 05 43 03.
Formand: Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74.
E-mail: tvilling@vip.cybercity.dk
Valgt af Årskonferencen:
Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74.
E-mail: tvilling@vip.cybercity.dk
Alland Holm, Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43.
Valgt af Landsledelsen og godkendt af årskonferencen:
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen:
Mogens Hønnicke, Højmarksvej 8, 2690 Karlslunde. Tlf 46 15 08 98.
Povl Brendes, Peter Ipsens Vej 78, 3700 Rønne. Tlf 56 95 58 81. E-mail:
brendes@post.tele.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirken Årbog" 1981 side 39f. § 6 ændret jf. "Metodistkirkens Årbog" 1995 side 90.

15.
Ungdomsskolen Lægården (4)
Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 10 84. Fax 97 40 65 11.
E-mail: laegaarden@metodistkirken.dk Giro 2 11 67 90. www.laegaarden.dk
Forstander: Niels Urup Nielsen.
Bestyrelse:
Formand: Tine Gjessø (3), Helgenæsgade 11, 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61.
E-mail: gjessoe@mail.tele.dk
Andrew Bech (4), Hestehavevej 12, 5792 Årslev. Tlf 65 99 13 87.
E-mail: aab-shrop-aarslev@post.tele.dk
Knud Kristensen (2), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Per Hartman Nielsen (1), Frydsvej 37, 8700 Horsens. Tlf 75 62 10 32. Mobiltlf 21 61 72 22.
E-mail: phn@nti.dk
Henrik Carlsen (1), Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48.
E-mail: kirkevej1@post.tele.dk
Suppleant (1): Charlotte Thaarup.
Valgt af Holstebro Byråd: Erik Lüthje Frandsen, Særkærparken 67, 7500 Holstebro.
Tlf 97 41 31 09. E-mail: erlu@post3.tele.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 126ff.
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16. * Willeruplund, Odense (2)
Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:
Hans E. Stærkind (2), Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14.
Helge Munk (2), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90.
E-mail: helge.munk@munk-edb.dk
Søren Digebjerg (1), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
Fax 66 19 25 14.
Indstillet af MU's landsråd og valgt af årskonferencen:
Alice Morsbøl (2), Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf 66 12 29 53.
Email: alice@e-postboks.dk
Indstillet af MS' landsråd og valgt af årskonferencen:
Anders Flinck (1), Rollosvej 20, 5200 Odense V. Tlf 66 16 96 64.
E-mail: jflinck@image.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 61f.

17. * Marielundfonden (3)
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Formand: Knud Kristensen (3), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Anders Kyst (1), Egevænget 17, 2800 Lyngby Tlf 45 93 70 43.
Suppleanter (3): For Knud Kristensen: Jytte Jensen (3). For Ove Sørensen: Gert Nielsen (2).
For Anders Kyst: Michael Nielsen (1).
Vedtægter (fundats) findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 126.

18. * Den selvejende Institution "Marielunds Ældreboliger", Vejle
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Formand: Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:
Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Suppleant: Jytte Jensen.
Valgt af Betaniaforeningen og godkendt af årskonferencen:
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Suppleant: Gert Nielsen.
Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen:
Anders Kyst (1), Egevænget 17, 2800 Lyngby Tlf 45 93 70 43.
Suppleant: Michael Nielsen.
Beboerrepræsentant: vakant.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123.
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19. * Revisionsudvalg (3)
Formand: Niels Jørn Ramsing (1), Fyrrebakken 13, 5462 Morud. Tlf 65 96 47 46.
E-mail: njr@post6.tele.dk
Poul B. Nielsen (3), Bøgevej 17, 5450 Otterup. Tlf 64 82 13 06.
Hans E. Stærkind (2), Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14.
Udvalgets opgaver fremgår af forretningsorden i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 51.

20. * Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet)
På forslag af biskoppen:
Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04.
E-mail: calsted@worldonline.dk
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36, Fax 33 12 96 04.
E-mail: luj@email.dk
Robert Nielsen, Merkurvej 7, 8270 Højbjerg. Tlf 86 14 91 14.
Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Hero David, Snebærvej 1, 8270 Højbjerg. Tlf/fax. 86 27 23 04.
E-mail: annahero@mail.tele.dk
Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.
Udvalgets opgaver omtales i Lære- og kirkeordning § 633

21. * Undersøgelsesudvalg (Kvadrienniet)
På forslag af biskoppen:
Mogens Bjerno (sammenkaldende), Koktvedvej 53, 1. th., 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 43 35 55. E-mail: bjerno@worldonline.dk
Poul Rasmussen, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
Carsten Morsbøl, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 08.
Tlf 66 12 29 53. E-mail: odense@metodistkirken.dk

22. * Udvalg for administrativ lokalisering (Kvadrienniet)
Ole Birch, Lægårdvej 84, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 27 00. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
Mark Lewis, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96.
E-mail: gladsaxe@metodistkirken.dk
Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
Suppleanter: Mogens Bjerno, Freddy Johansen.
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23. * Distriktskomite, Øerne (Kvadrienniet)
Valgt af årskonferencen:
Tommy Faxholm, Højgårds Vænge 23, 2880 Bagsværd. Tlf. 44 44 09 09.
E-mail: faxholm@post9.tele.dk
Shanti Digebjerg, Colbjørnsensvej 27, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
E-mail: soren@digebjerg.dk
Maria Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: jesus-freak-maria@mail.dk
Valgt af biskoppen:
Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
Valgt af distriktsforstanderen:
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
I 2001 blev alle valgt for et år.
Komiteens opgaver omtales i Lære- og kirkeordning § 662

24. * Distriktskomite, Jylland (Kvadrienniet)
Valgt af årskonferencen:
Lars Henning Clausen, Niels Tvillings Vej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 29 00.
Anne Hedegaard Haldan, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12.
E-mail: haldan111@mail.tele.dk
Anne Robenhagen, Vinkelvej 8, 4. th., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 59 36.
Valgt af biskoppen:
Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Valgt af distriktsforstanderen:
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
I 2001 blev alle valgt for et år.
Komiteens opgaver omtales i Lære- og kirkeordning § 662
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25. * Forslagskomité (4)
Thomas Risager (3), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
Klaus Hønnicke (3), Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30, Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Lene Bræstrup (2), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
Finn Uth (2), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06.
E-mail: trofast@post.tele.dk
Carsten Thomsen (1), Holmelundsvej 49, 2. tv., 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 75 55.
E-mail: cthomsen@bloomberg.net
Distriktsforstander Keld Munk (ex off.), Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk
Konferencelæglederen (ex off.).

26. *

Medlemmer af Centralkonferencens Eksekutivkomité
og Biskopskomité (4)
Jørgen Thaarup (2), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Henning Bjerno (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Suppleanter: Christian Alsted (2), Finn Bræstrup Karlsen (2).
Udvalgets opgaver omtales i Lære- og kirkeordning § 537.stk. 34-35.

27. *

Medlemmer af Styrelsen for
Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium (4)
Danskavägen 20, S-412 66 Göteborg. Tlf 0046 31 40 25 99.
E-mail: overas@metodistkyrkan.se
www.metodistkyrkan.se/overas
Rektor: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Vicerektor: Solveig Högberg, Nonnensg. 3A, S-412 72 Göteborg. Tlf. 0046 31 40 44 09.
Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Henning Bjerno (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Suppleanter: Christian Alsted (2), Finn Bræstrup Karlsen (2).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 95ff.
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28. * Delegater til Generalkonferencen
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Bent Fredsby, Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52.
E-mail: bent.fredsby@private.dk
Suppleanter: Lars Ulrik Jensen, Charlotte Thaarup, Susanne Thaarup, Carsten Thomsen.
Valgt på årskonferencen 1999.

29. * Delegater til Centralkonferencen
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk
Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Bent Fredsby, Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52.
E-mail: bent.fredsby@private.dk
Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.
Carsten Thomsen, Holmelundsvej 49, 2. tv., 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 75 55.
E-mail: cthomsen@bloomberg.net
Suppleanter: Keld Munk, Christian Alsted, Jørgen Thaarup, Finn Bræstrup Karlsen, Lene
Koch Bræstrup, Mads Kamp Hansen.
Valgt på årskonferencen 1999.

30.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk

31.

Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og
Socialt Arbejde
Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04.
E-mail: calsted@worldonline.dk

32.
Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th.,1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk

33.
Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
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34.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Rita Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk

35.
Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite
Lilli Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk

36.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Laila Hørby, Otto Rudsvej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk

37.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd
Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: evu@metodistkirken.dk

38.
Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité
Ole Birch, Lægårdvej 84, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 27 00. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk

39.

Medlem af Centralkonferencens komité for arbejdet med narkotika- og
alkoholmisbrug.
Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk

Udvalg 27 - 36 er valgt på Centralkonferencen 2001.
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Referat
Årskonferencen 2001 blev afholdt på Lægården. Som følge af Fælleslejren nogle få
uger senere samme sted var konferencen afkortet med en dag og bestod fortrinsvis af
forhandlinger. Konferencens tema var "Forandring - ikke en mulighed - men en nødvendighed". Konferencen blev indledt torsdag den 28. juni med en nadvergudstjeneste,
hvor pastor Thomas Risager prædikede. Fredag og lørdag morgen var der en times undervisning af pastor Christian Alsted om

konferencens tema og om, hvordan man kan
gribe det an i menighederne.
Hver aften sluttede med en aftenandagt ligeledes under ledelse af pastor Christian
Alsted.
Årskonferencen blev afsluttet med ordinationsgudstjeneste, hvor Virginia Hønnicke
blev ordineret til ældste. Ved gudstjenesten
prædikede biskop Øystein Olsen og afsluttede med at læse ansættelseslisten for det
kommende år.

Forhandlinger
Referatet fra forhandlingerne følger dagsordenen uden hensyntagen til, at forhandlingerne ikke altid fulgte dagsordenens rækkefølge.
A: Konstituering
A1: Indledning
Jørgen Thaarup bød konferencens deltagere
velkommen. Han bød endvidere velkommen
til den nye Biskop, Øystein Olsen. Selvom
det ville blive en kort konference, ønskede
han, at det blev en god konference.
Biskoppen udtrykte glæde ved atter at deltage i den danske konference. I 1993 deltog
han som taler ved konferencen. Biskoppen
gav udtryk for at han oplevede Guds nåde
stærkt i sit liv. Han har følt sig velkommen i
de forskellige lande, hvor han allerede har
holdt konferencer. Biskoppens bøn til Gud
var konferencens tema; at der må ske en
forandring med vore hjerter. Han mindede
om, at også forhandlingerne er en slags
gudstjeneste. Han så frem til arbejdet.
Eigil Carlsen ledte konferencen i bøn.
A2: Navneopråb
Følgende var til stede:
Præster: Lilly Thomsen, Eigil Carlsen, Erik
Kristoffersen, Robert Nielsen, Poul Ras-

mussen, Knut Bjarne Jørgensen, Freddy
Johansen, Finn Uth, Jørgen Thaarup, Keld
Munk, Christian Alsted, Ove Sørensen, Ole
Birch, Carsten Morsbøl, Lars Ulrik Jensen (
til fredag aften), Karen Anette Nielsen,
Virginia Hønnicke, Klaus Hønnicke, Thomas Risager, Elina Bræstrup, Mikkel Bræstrup, Joshua Kyeremeh, Mark Lewis (udnævnt i Danmark, medlem af Western North
Carolina Annual Conference).
Menighedernes repræsentanter:
Esbjerg: Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: Dorte Bhutho, Henny Thomsen,
Karen Marie Thomsen. Gladsaxe: Mai
Rasmussen, Anette Steinvig (fra fredag
formiddag) Holstebro: Inge-Lise Kofoed
Beck. Horsens: Mogens Hougesen. Kalundborg: Else Johansen. København: Hennie
Stentoft, Thomas Hjorth, Lawrance Ashung.
Odense: Shanti David (fra fredag formiddag), Else Dahl Nielsen. Rønne: Finn
Bræstrup Karlsen. Strandby: Susanne
Thaarup, Birthe Rasmussen (fra fredag formiddag), Lars Henning Clausen (fra fredag
formiddag). Svendborg : Lene Koch Bræstrup. Vejle: Anders Strand Pedersen, Per
Bhutho. Århus: Nils Marqversen, Nia
Evans.
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Landsledelsen: Tommy Faxholm, Lilli Uth,
Susanne Thaarup, Carsten Thomsen, Henning Bjerno, Mogens Hansen.
Konferencelægleder: MK´s formand: Rita Jørgensen
MBUF´s formand: Mads Kamp Hansen (fra
fredag aften til lørdag eftermiddag)
Ungdomsrepræsentanter: Mette Munk,
Ulrik Flugt, Maria Bræstrup.
Medlemmer uden stemmeret:
MB´s repræsentant: Inge Bhutho Kristensen
(efter indstilling fra MBUF og godkendelse
af årskonferencen) (fra fredag aften)
MU´s formand: Mikkel Bræstrup
MS´s formand: Thomas Risager
Betaniaforeningens formand: Nils Marqversen
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth
Gæster:
Solveig Högberg, Sverige
Liv Berit Carlsen, Norge
Ikke til stede:
Præster: Poul Poulsen, Fletcher Thaarup,
Mogens Bjerno, Charlotte Thaarup, Claus
Kofoed Nielsen, Ejler Busch Andersen
Menighedernes repræsentanter: Hjørring,
Løkken, Neksø.
Missionær: Emelia Kyeremeh
A3: Organisering af konferencens arbejde
Stemmetællere: Elina Bræstrup, Klaus Hønnicke, Karen Anette Nielsen, Finn Bræstrup
Karlsen, Lene Bræstrup, Inge-Lise Kofoed
Bech
Justeringsudvalg: Carsten Morsbøl, Nils
Marqversen
Hjælpesekretær: Tine Gjessø.
A4: Hilsner
Biskop Øystein Olsen medbragte en hilsen
fra biskop Ole Borgen og Henning Poulsen.
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Mark Lewis hilste fra Poul Poulsen.
Mogens Hansen foreslog, at der sendtes
hilsner til de ikke tilstedeværende præster.
Mogens Hougesen foreslog, at konferencen
skulle sende en hilsen til tidligere biskop
Hans Växby.
Begge forslag blev vedtaget.
A5: Eventuelt
–
B: Året der gik - Indberetninger som læses
B1:Kabinettet
Keld Munk læste kabinettets beretning.
Han tilføjede en tak til Eigil Carlsen for
dennes tjeneste som ansvarshavende menighedspræst trods sin stand som pensioneret.
Han takkede også Poul Rasmussen for dennes fortsatte tjeneste som pensioneret præst.
Biskop Øystein Olsen gjorde opmærksom
på de tre ungdomsrepræsentanter netop fordi Kabinettets indberetning anførte, hvor
vigtigt det er at give børn og unge i vore
menigheder opmærksomhed. De blev budt
velkommen med klapsalver.
Mikkel Bræstrup fortalte, at Mogens Bjerno,
der nu er bosat med sin kone i Frederikshavn, ikke har det godt. Han opfordrede til,
at konferencen ville have dem i sin forbøn.
Biskop Øystein Olsen ledte konferencen i
forbøn for Mogens Bjerno og hans familie.
Der var ingen yderligere kommentarer til
Kabinettets beretning.
B2: Statistik
Mogens Hansen fremlagde statistikken.
Han anførte det stigende gudstjenestebesøg.
Christian Alsted spurgte til, hvad ”smågrupper” dækker over. Mogens Hansen svarede, at det dækkede over bibelkredse,
vækstgrupper og omsorgsgrupper samt
Alpha-kurser.
Statistikken blev modtaget.
C: Året der gik - Indberetninger
Følgende beretninger blev modtaget og
delvist kommenteret.

C1: Metodistkirkens Landsledelse
–
C2: Metodistkirkens Verdensmission
Mark Lewis omtalte situationen i D.R.
Congo som fortsat meget vanskelig.
Mogens Hansen læste en hilsen fra missionær Claus Kofoed Nielsen, der indeholdt
en kort rapport om situationen i D.R.
Congo. Mark Lewis ledte konferencen i bøn
for den fortsatte fredsproces.
C3:
Metodistkirkens
Ungdomsarbejde
–

Børne-

og

C4: Unge Hjem
–
C5:
Metodistkirkens
Råd
for
Folkesundhed
Knut Bjarne Jørgensen gjorde reklame for
bogen ”Et hjerte for svin – et hjerte fra
svin”, hvor rådet har bidraget med et afsnit
om Metodistkirkens Sociale Principper.
C6: Kurér-Forlaget
–
C7: Metodistkirkens Salmebogsudvalg
–
C8: Metodisthistorisk Selskab
–
C9: Metodistkirkens repræsentation i
Økumeniske Udvalg
Lars Ulrik Jensen nævnte den grønlandske
udgave af Bibelen, der lige er udkommet.
Det har stor betydning, at også vi støtter
arbejdet i Det danske bibelselskab.
Han beklagede, at Metodistkirken holder
fælleslejr samme år, hvor der afholdes
Danske Kirkedage. Det er et dårligt signal,
at der formentligt ikke deltager nogle metodister i Danske Kirkedage.

C10: Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopskomite
Henning Bjerno præsenterede biskoppens
personlige assistent, Liv Berit Carlsen. Hun
har været engageret i forberedelsen af
biskopkontoret i Oslo. Karin Thompson er
ansat som biskoppens sekretær. De nye
kontorer tages formentligt i brug fra
september.
Konferencen takkede med klapsalver.
Liv Berit Carlsen præsenterede sig selv og
ønskede at møde konferencens medlemmer,
så hun kan få sat ansigter på de, der i
fremtiden vil ringe til biskopkontoret. Hun
takkede for forbøn og støtte.
Henning Bjerno bød endvidere Biskop
Øystein Olsen velkommen.
Biskop Øystein Olsen takkede Henning
Bjerno for hans store og aktive indsats i
biskopskomiteen.
C11: Styrelsen for Metodistkirkens
Nordiske Teologiske Seminarium
Solveig Högberg takkede for den danske
årskonferences støtte til seminariet. Hun
fremlagde en oversigt over de mangeartede
aktiviteter på Överås. Der kommer studerende ikke bare fra Norden, men fra hele
verden. Der kommer endvidere studenter fra
mange forskellige kirkesamfund. Uddannelsen bruges til forskellige efterfølgende gerninger.
Hun beklagede, at der heller ikke i efteråret
2001 kan gennemføres bibelskole. Der var
tre tilmeldte danskere. Hun præsenterede
den nye brochure for skolens virksomhed,
og hun gav menighedsrepræsentanterne ti
eksemplarer med hjem til omdeling i menighederne.
Henning Bjerno orienterede om, at rektor
Tord Ireblad har bedt om at blive løst fra sin
stilling, men fortsætter som ansat lærer.
Jørgen Thaarup er ansat som ny rektor.
Konferencen bød ham velkommen med
klapsalver. Henning Bjerno nævnte Jørgen
Thaarup mangeårige arbejde som lærer på
skolen og hans visioner for skolen. Han
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udtrykte tillid til Jørgen Thaarup i den nye
stilling.
Jørgen Thaarup udtrykte glæde over at
arbejde med mennesker i uddannelse. Han
anførte, at skolens arbejde bygger på, at
menighederne sender teologiske kandidater.
Han beklagede, at det er svært at formidle
det mangeartede liv, der foregår på Överås.
Han takkede.
Biskop Øystein Olsen ønskede Jørgen
Thaarup Guds velsignelse i det kommende
arbejde.
C12: Eventuelt
–
D1: Beretning fra Centralkonferencen
Ove Sørensen takkede for muligheden for at
deltage både i Generalkonferencen og Centralkonferencen.
Knut Bjarne Jørgensen beklagede, at man
ikke vil udgive en fælles nordisk kirkeordning.
Lilli Uth svarede, at kirkeordningen vil
foreligge på engelsk grundet de baltiske og
russiske konferencer. Landsledelsen arbejder på at udgive dele af kirkeordningen på
dansk.
Ole Birch bad om en orientering angående
tilpasning af kirkeordningen til de nordiske
forhold.
Jørgen Thaarup svarede, at Judicial Council
har frafaldet alle tidligere beslutninger. Dvs.
at vores ret til at tilpasse ordningen til vore
forhold ikke vil blive anfægtet.
E: Regnskaber 2000
Følgende regnskaber blev fremlagt og
henholdsvis godkendt eller modtaget.
E1: Metodistkirkens Hovedkasse
–
E2: Metodistkirkens Verdensmission
Vibeke Brogård takkede alle de, der har
hjulpet med at sælge missionslodsedler.
Lars Ulrik Jensen takkede for Missionsrådets støtte til arbejdet i Den Internationale
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Menighed. Han gjorde endvidere opmærksom på, at General Board of Global Ministries dækker alle udgifter for missionærparret, Joshua og Emelia Kyeremeh.
Joshua Kyeremeh ledte konferencen i bøn.
E3:
Metodistkirkens
Ungdomsforbund
–

Børne-

og

E4:
Metodistkirkens
Folkesundhed
–

Råd

for

E5: Kurér-Forlaget
–
E6: Biskopskassen,
Centralkonferencen
–

Areakassen

og

E7: Metodistkirkens Nordiske Teologiske
Seminarium
–
E8: Revisionsudvalg
Revisionsudvalget henstillede til at samtlige
regnskaber indsendes rettidigt, så udvalget
kan planlægge sit arbejde optimalt. Desuden
ønskede udvalget, at der indsendes budget,
såfremt de udarbejdes.
E9: Eventuelt
–
F: De sociale institutioner - indberetninger
og regnskaber
F1: Betaniaforeningen i Danmark
Nils Marqversen præsenterede beretningen
for Betaniaforeningen og orienterede om
forhandlingerne med Århus kommune siden
beretningens afslutning. Århus Kommune
har accepteret undersøgelser af, hvorvidt
Betaniaforeningen kan stå for en ombygning
og siden leje ud til kommunen. Carsten
Bjerno glædede sig over denne åbning. Han
fandt, at vi ikke kan acceptere at drive

plejehjem i den stand, som Betaniahjemmet
i Århus pt. befinder sig i. Forholdene svarer
ikke til de generelle boligforhold i
Danmark. Han opfordrede bestyrelsen til at
arbejde for fuld kraft for en renovering. Nils
Marqversen svarede, at hverken bestyrelsen
eller Århus Kommune har ønsket at bremse
en renovering. Spørgsmålet for bestyrelsen
har aktuelt været, hvorvidt vi fortsat kunne
drive plejehjem eller overlade det helt til
kommunen. Spørgsmålet har været, på
hvilke vilkår plejehjemmet skal i standsættes. Thomas Hjorth anførte, hvor vigtig
debatten om vore selvejende institutioner er.
Der er vedtaget en ny lov, der giver
selvejende institutioner ret til at igangsætte
byggeri på samme vilkår som kommuner.
Carsten Bjerno mente, at vi skal passe på, at
kirken ikke bliver en boligadministration.
Han takkede Betaniaforeningen for støtte til
sin diakoniuddannelse på Dianalund. Han
afleverede sin årsopgave, der omhandler
Betaniahjemmet på Frederiksberg til
Betaniaforeningens
bestyrelse.
Han
beklagede i øvrigt, at diakoniuddannelsen
på Dianalund er standset grundet underskud.
F2: Sonja og Albert Henry Sandvangs
Fond
Jørgen Thaarup udtrykte glæde over fondets
oprettelse. Det grunder i et menneskes gode
oplevelse af at bo på Betaniahjemmet på
Frederiksberg. Sonja Sandvang har ønsket
at testamentere sin formue til hjemmets og
hele Betaniaforeningens arbejde. Jørgen
Thaarup takkede forstander Laust Sørensen
for det arbejde han og medarbejderne gør
for de ældre på Betaniahjemmet i Frederiksberg. Valget af Gert Nielsen, Nils Marqversen og Jørgen Thaarup til fondets bestyrelse godkendtes af konferencen.
F3: Metodistkirkens Sociale Arbejde
Finn Uth takkede for støtte fra gospelkoret i
Svendborg. Han glædede sig over de frivillige, der hjælper med det sociale arbejde.
Familielejren kan i år gennemføres med
Elisabeth Flinck og Christian Alsted som

ledere. Biskoppen takkede Finn Uth for
hans arbejde.
Der har været gennemført en ny bevillingspraksis fra offentlige myndigheder, så
regnskabet har skullet ændres i juni måned.
Finn Uth redegjorde for omposteringer i
regnskabet. Overskuddet er et nødvendigt
overskud, da det også indeholder afdrag på
ejendomsgæld og derfor ikke giver likviditetsoverskud.
F4: Forårsblomsten
Finn Uth sendte en hilsen fra formanden
Steffen Tvilling. Der takkedes for indsatsen
med salget rundt omkring i menighederne.
Dorte Bhutho foreslog, at man kunne give et
fast beløb pr. e-mailbesked, som man sender. Finn Uth fortalte, at man er i gang med
nye initiativer, der skal fremme salget af
Forårsblomsten. Man vil lave et skolearrangement, så man får fat i flere skoleelever
til at stå for salget. Poul Rasmussen udtrykte, hvor vigtigt det er at fremme salget af
Forårsblomsten. Det drejer sig om at gøre en
indsats. Susanne Thaarup mente, at der også
er en god mulighed for evangelisation ved at
sælge Forårsblomsten. Her får man
mulighed for at præsentere kirken. Ole
Birch fortalte, at skolens ledelse på Lægården støtter op om salget af Forårsblomsten
ved at give eleverne fri. Han fandt det
vigtigt, at der formuleres korte og klare mål,
som nemt kan kommunikeres videre ved
salget. Det vil også fremme begejstringen
blandt de, der skal sælge mærket.
F5: Marielund/Marielundfonden
Vedrørende Marielund fortalte Knud Kristensen, at det drejer sig om ældreboliger.
Samspillet med beboerne kan være svært,
fordi mange er fysisk dårligt stillede. Man
har derfor haft glæde af Knut Bjarne Jørgensens tjeneste ved ældreboligerne. Knut
Bjarne
Jørgensen
takkede
Betaniaforeningen for støtte til en udflugt.
Beboerne glædede sig over muligheden.
Vedrørende Marielundfonden oplyste Knud
Kristensen, at hovedbygningen er af ældre
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dato og trænger til renovering. Man har
indhentet tilbud.
Knud Kristensen foreslog, at den endelige
godkendelse af regnskabet overlades til
Landsledelsen. Dette blev vedtaget.
F6: Willeruplund
Hans Erik Stærkind orienterede om
forvaltningen af Willeruplund.
Jørgen Thaarup takkede for støtte til kirkens
arbejde fra Willeruplund. Mikkel Bræstrup
gjorde opmærksom på, at der angående
nomination til bestyrelsen bør tages til
efterretning, at MU´s og MS´s landsledelser
ophører fra næste års delegeretmøde,
hvorfor der skal fremlægges forslag til
vedtægtsændring ved næste årskonference.
F7: Eventuelt
–
G: Året der kommer - fremtidsplaner,
initiativer, visioner, forslag og budgetter
G1: Metodistkirkens Landsledelse
Landsledelsen har peget på forskellige
inspirationskilder i arbejdet med at forny
menighederne. Jørgen Thaarup ønskede, at
der vil være trang til at hente inspiration
udefra, men opfordrede også til respekt for
det liv, der er i menigheden.
Landsledelsen har også sat fokus på
prædikanterne som en fællesbetegnelse for
både lægfolk og ansatte præster. Han
anførte, at vi måske vil se en ny type
prædikanter i fremtiden. I dag nyorienterer
flere og flere sig midt i livet. Flere og flere
melder sig til præstetjeneste i en moden
alder. Metodistkirken er nødt til at gøre sig
parat til at modtage sådanne personer.
Angående Lære- og Kirkeordningen er det
nu op til den danske konference, hvor meget
der skal oversættes til dansk. Han nævnte, at
disciplinen oprindeligt var et missionsskrift
i den første danske metodisme.
Landsledelsen ønsker at hjælpe så meget
som muligt angående det musiske element i
menighederne.
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Han nævnte, at der var tre fra Danmark, der
havde søgt Bibelskolen på Överås. Der er
altså nogle i vores kirke, der ønsker at
fordybe sig og forberede sig til en tjeneste.
Knut Bjarne Jørgensen opfordrede Landsledelsen til at oversætte afsnittet i kirkeordningen om kirkebygninger til dansk.
Lars Ulrik Jensen opfordrede til, at afsnittet
om oprettelse af nye menigheder skulle
oversættes til dansk.
Finn Uth takkede for Landsledelsens og
distriktsforstandernes arbejde. Han spurgte
til, hvad man mener i indberetningen med
ordet magtsprog. Endvidere ønskede han
information om menighedsanalysen samt de
økonomiske omkostninger forbundet derved.
Jørgen Thaarup svarede, at forandringen har
den vanskelighed, at den er nødvendig.
Forandringen kan meget let få værdi i sig
selv. Vi bør undgå at oparbejde et stort
forbrug af konferencer og managementmetoder. På den anden side bør vi også
undgå at stagnere. Der bør tilstræbes sammenhæng i det forløb, vi er i. Her bør der
være plads til forskellige udviklinger i
forskellige menigheder. Diagnosen er et
magtsprog, uanset om den er rigtig eller
forkert. Vi bør lytte til kritik, men vi skal
passe på, at vi ikke bliver som patienten
over for lægen. Enhver kirkevækststrategi er
et magtsprog, som vi skal benytte os af, men
vi bør holde fast i, at livet er mere end
metoderne. Keld Munk svarede angående
omkostningerne til menighedsvækst, at de
beløber sig til maksimum kr. 20.000. Der er
forskellige erfaringer med menighedsanalysen. Jerusalemskirken er kommet godt i
gang efter en grundig forberedelse. I Gladsaxe er man i gang med Bibelgrupper, som
analysen påpegede som et svagt punkt. Også
i Århus er der en udvikling i gang. I Vejle
har man været mere usikre på forløbet.
Forberedelsen har her måske ikke været god
nok. Tommy Faxholm nævnte, at han glædede sig til at se resultaterne af menighedsanalyse nummer to. Mark Lewis nævnte, at
menighedsanalysen også er brugt i USA.

Nils Marqversen nævnte, at man i en af
bibelkredsene i Århus har arbejdet med
Nådegavetesten. Han fandt, at det er effektivt at få peget på ømme punkter.
Per Bhutho anførte, at der ikke principielt
bør diskuteres løn ved konferencen. Det er
en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
Jørgen Thaarup anførte, at man i Landsledelsen erkender problemet, men finder, at
det, som foregår nu, er den bedste måde at
gøre tingene på. Hennie Stentoft sagde, at så
vidt hun kunne se, så svarer lønnen til en
kassedames, og hun fandt det usselt. Jørgen
Thaarup præciserede, at også friboligen og
pension skal regnes oveni kontantlønnen for
at give et realistisk billede af præstelønnens
størrelse.
Finn Bræstrup Karlsen mente, at lønnen kan
reguleres efter gældende regler om prisjustering. Per Bhutho gav udtryk for, at man
bør oprette et forum, hvor lønnen kan
diskuteres mellem ligeværdige parter. Ole
Birch gav udtryk for vigtigheden af, at
menigheden fortsat har mulighed for at have
indflydelse på præsternes løn. Nia Evans
anførte, at man kunne forudse lønstigninger
for de næste tre år, så konferencen ikke skal
tage stilling til lønforhøjelser ved hver
årskonference. Mogens Hougesen mente, at
det er et tilbageskridt ikke at forhandle løn
hvert år. Susanne Thaarup mente, at det er
vigtigt, at årskonferencen tager stilling til
lønnen principielt. Diskussionen skal foregå
et andet sted, men beslutningen skal tages
på årskonferencen. For at få en afgørelse
blev der fremsat forslag om, at landsledelsen bemyndiges til fremover at beslutte
den årlige lønregulering for ansatte præster,
men dette forslag var der ikke tilslutning til.
Per Bhutho ønskede, at det ville være muligt
at forhandle funktionstillæg for f.eks. distriktsforstandere. Ole Birch opfordrede til,
at Landsledelsen næste år vender tilbage
med et oplæg til en særlig distriktsforstanderløn, da disse udfylder et krævende arbejde. Lars Ulrik Jensen kunne ikke gå ind
for særlige løntillæg, da der findes en række
særfunktioner for præsterne. Ole Birch

anførte, at det ikke kun drejede sig om
mængden af arbejdsopgaver, men ansvarsbyrden.
Forslag 1-3 blev vedtaget.
Landsledelsen præsenterede forslag til
kollekt til Bøn- og Inspirationsugen og opfordrede til andre forslag. Hennie Stentoft
foreslog, at kollekten skal gå til en Rizky
Biznezz-uge på Solborgen. Ole Birch foreslog, at kollekten går til et evangelisationsfremstød i en menighed, som Lars Ulrik
Jensen præciserede til et teltmissionsprojekt
i Fælledparken 2002. Ingen af forslagene
blev vedtaget.
Nia Evans efterspurgte en opfølgning på
Årskonferencens beslutninger inden næste
årskonference; evt. ved et midtvejsmøde.
Forslag 4-6 blev vedtaget.
Forslag 7-8 blev vedtaget.
Thomas Hjorth foreslog, at kirken overdrager kirkebygningen i Helsingør til MSA
til udnyttelse for arbejde blandt boligløse
familier. Boligsituationen er dårlig både i
København og i Frederiksborg Amt. Jørgen
Thaarup fandt forslaget godt og mente, at
det bør undersøges. Det afgørende bliver,
hvorvidt, der er konkrete mennesker, der vil
gå ind i projektet. Joshua Kyeremeh fortalte
om en familie i den internationale menighed, der måtte flytte fra deres hjem, og har
haft midlertidig bolig i Jerusalemskirken.
Forslag 9 fra landsledelsen erstattedes af
følgende forslag, der blev vedtaget:
”Landsledelsen tilbyder kirkebygningen i
Helsingør til Metodistkirkens Sociale Arbejdes bestyrelse, der kan leje/købe ejendommen til brug i socialt arbejde. Såfremt
Metodistkirkens Sociale Arbejdes bestyrelse
ikke er interesseret, må Landsledelsen sælge
til anden side.”
Forslag 10 blev vedtaget.
Henning Bjerno fremlagde Hovedkassens
Budget. Budgettet blev godkendt.
Nia Evans spurgte, hvorfor budgettet for
evangelisation er faldende. Henning Bjerno
oplyste, at der ikke fra Landsledelsen er
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begrænsninger på dette, såfremt der er
relevante forslag.
G2: Metodistkirkens Verdensmission
Mark Lewis nævnte, at mission drejer sig
om, at vi kommer ud til mennesker, ligesom
saltet, der skal ud af saltbøssen. I Johannesevangeliet står der mange steder, at ligesom
Jesus er udsendt af Faderen, sådan vil han
også sende sine disciple. Situationen i D.R.
Congo har præget vores engagement i landet, men det betyder ikke, at vi har opgivet.
Indsatsen for at hjælpe Letland er øget.
Mark Lewis nævnte, at han har modtaget et
takkebrev fra den lettiske ungdomspræst,
Inise Budnika. Mark Lewis har haft mulighed for at besøge en række missionskredse ud over landet. Vi har ikke altid en
klar forståelse af, hvordan vores missionsengagement skal udfolde sig, men han
oplevede, at vi er på vej. Carsten Thomsen
spurgte til planen om at gennemføre den
lettiske børnelejr. I år har det nemlig ikke
været muligt at finde den fornødne støtte til
at gennemføre lejren. Mark Lewis svarede,
at der er villighed til et samarbejde med
Forårsblomsten om næste års lejr.
Carsten Morsbøl anførte, at en stor del af de
udgifter, vi får ind går til administration.
Han fandt det nødvendigt, at vi slanker
udgifterne. Han fandt det lidt bekymrende,
at formålet for missionsarbejdet ikke udtrykkeligt er at indsamle penge til mission.
Mark Lewis fandt det generelt beklageligt,
men det er en kendsgerning, at administration koster penge; bl.a. at vedligeholde
kontakter ud over hele verden. Lene Bræstrup efterlyste en oplysning om øvrige
projekter og udsendelse af korttidsmissionærer. Mark Lewis oplyste, at Missionsrådet
står til rådighed med de kontakter, de har i
dag. Missionsrådet har ikke i dag konkrete
projekter, men tager gerne imod forslag.
Beretningen blev modtaget.
Budgettet blev godkendt.
Forslag 1 blev vedtaget.
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Christian Alsted anførte, at det er svært
lokalt at motivere til at støtte mission, når
der ikke er et projekt. Mark Lewis svarede,
at der jo faktisk har været et projekt i
Letland i det forgangne år. Det er måske
ikke så spændende eller inspirerende at
følge med i, men der er stort behov for
støtte til Letland. Af ukendte grunde er det
vanskeligt at få folk engageret i Letland,
men et amerikansk missionærpar er taget til
Letland.
Forslag 2 blev vedtaget.
Forslag 3 blev vedtaget.
Mark Lewis nævnte, at der er skaffet to
store kasser tøj fra Novo Nordisk, der skal
sendes til Letland.
Biskoppen udtrykte glæde over sit nylige
besøg til Letland. Her viste man stolt orgelet
fra Danmark frem.
G3:
Metodistkirkens
Børneog
Ungdomsforbund
Mads Kamp Hansen fortalte, at man i
MBUF har talt om strukturændringer i
mange år; nu har man vedtaget det. Det
drejer sig om en forenkling af strukturen.
Strukturforandringen er vedtaget af
Delegeretmødet 2001 og implementeres fra
Delegeretmødet 2002. Endvidere gjorde han
reklame for Fælleslejr 2001. Det handler
ikke kun om at stable et antal lejre oven i
hinanden. Men lejren vil skabe et forum for
aktiviteter, som vi ikke kan gennemføres i
de lokale menigheder. Der er tilmeldt ca.
300 til lejren. Biskoppen udtrykte, at børn
og unge ikke kun er kirkens fremtid, men
også dens nutid. Vi kan ikke være kirke
uden den gruppe. Lilli Uth spurgte, om man
ikke kunne have ansatte, der koncentrerede
sig om en bestemt landsdel. Mads Kamp
Hansen mente, at man må tage udgangspunkt i de ansattes evner, og så må de rejse
rundt i landet. Inge Bhutho Kristensen gjorde opmærksom på, at der er sendt breve ud
til menighedernes ledelse om at sætte fokus
på de 10-13 årige. Ole Birch fortalte om
klubaktiviteterne på Lægården. De unge, der
kommer på skolen har for hovedpartens

vedkommende ikke har en kristen baggrund.
Han efterlyste stævner, hvor indholdet f.eks.
er sportsaktiviteter og andre aktiviteter, der
retter sig mod ikke-kristne. Anders Strand
Pedersen opfordrede til at gøre mere ved
hjemmesiden. Mads Kamp Hansen fandt, at
hjemmesiden er god, men modtager gerne
kritik og gode ideer til hjemmesiden.
G4: Unge Hjem
Nia Evans indbød til weekend 19.-21. oktober på Lægården. Repræsentanterne blev
opfordret til at tage brochurer med hjem i
menighederne. Talere bliver psykolog Lasse
Jensen og psykoterapeut Hans Munk.
G5:
Metodistkirkens
Råd
for
Folkesundhed
Knut Bjarne Jørgensen nævnte, at der
snarligst kommer datoer for konferencer om
familiegruppearbejdet.
Der arbejdes på skolemateriale om misbrugsproblematik. Finn Bræstrup Karlsen
har indvilget i at hjælpe med oversættelse.
Lilli Uth anførte, at det er spild af ressourcer, at udvalget vil arbejde med oversættelse af dele af disciplinen, som
landsledelsen også arbejder med. Knut
Bjarne Jørgensen svarede, at det vil dreje
sig om resolutionerne. Lilli Uth svarede, at
der ved alle oversættelser af hele eller dele
af disciplinen skal foreligge en godkendelse
af oversættelsen.
G6: Kurér-Forlaget
Alf Hansen nævnte positive oplevelser
angående udbredelsen af Dagens Ord. Han
opfordrede endvidere til at klæbe fiskesymbolet samt Korset og Flammen på bilen.
Maria Bræstrup fortalte om venneevangelisation ved hjælp af Dagens Ord. Lars
Ulrik Jensen takkede for Carsten Morsbøl
for hans indsats som redaktør for Himmel
og Jord. Konferencen tilsluttede sig med
klapsalver. Tine Gjessø takkede for, at
bladet også inddrager debat fra andre kirker.
Vores presse har været alt for indadvendt.

G7: Metodistkirkens Salmebogsudvalg
Udsættelsen skyldes det meget omfattende
og krævende arbejde at gennemgå nye
salmer. Der har været et ønske om en
melodilinie i en ny salmebog. Cirka pris på
salmebog vil blive kr. 450.000. Hvis der
skal trykkes en melodilinie vil prisen blive
ca. kr. 700.000, grundet bl.a. copyrightudgifter. Inge Bhutho Kristensen talte
alligevel for, at man prioriterede melodilinie. Organisterne gør deres arbejde gratis,
så det ville være en stor hjælp ikke at skulle
arbejde med mange melodibøger. Lars Ulrik
Jensen opfordrede til at man udsendte en
CD-rom med de salmer, der nu er blevet
samlet. Christian Alsted svarede, at der vil
blive udgivet en melodibog. Der kan godt
kunne produceres en CD-rom for små
omkostninger. Inge Bhutho Kristensen
kunne godt acceptere en samlet metodistmelodibog. Hun opfordrede til at man
forærede organisterne en sådan melodibog.
Christian Alsted anerkendte det store
frivillige arbejde, som organisterne gør. Det
vil være muligt at arbejde på en samlet
indbinding til en melodibog. Per Bhutho
mente, at det bør være en salmebog med
nodelinier og becifringer, da den vil være
nyttig for lægfolk og f.eks. ved lejre.
Endvidere vil der formentligt blive færre og
færre, der vil kunne spille efter melodibog i
fremtiden. Christian Alsted fortalte, at man
for alvor skal i gang med at søge copyright
på salmerne. Hennie Stentoft mente også, at
en melodilinie kunne have en betydning i
evangeliserende øjemed. Thomas Risager
anførte, at det i menigheder med ringe
musisk betjening kunne være en hjælp med
en melodilinie i salmebogen. Forslaget
"Metodistkirkens Landsledelse opfordres til
at der indsættes nodelinier og becifring i
salmebogen" blev vedtaget. Endvidere blev
forslaget "Så snart der er muligt, udgives en
omfattende prøvetillæg med alle anbefalede
salmer med melodier på en prøve-CD-rom"
vedtaget.
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G8: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv
og Bibliotek
Lørdag den 5. september inviteres der til et
historieseminar, hvor tre af forfatterne til
”Metodistkirkens Historie” vil gå mere i
dybden med udvalgte perioder. Der vil
endvidere blive en debat om, hvad vi skal
bruge historien til. Arkivet vil også være
åbent. Repræsentanterne opfordredes til at
tage invitation til dagen med hjem i
menighederne.

sproglige afpudsninger. Finn Uth opfordrede til, at styrelsen overvejer om der bør
indføjes en tilpasning til §8 om at årskonferencen skal godkende budgettet.
Vedtægterne blev vedtaget.

G9: Metodistkirkens repræsentation i
økumeniske udvalg
Vibeke Brogaard fortalte om inspirationsdagen i Århus, og opfordrede til deltagelse
næste år. Lene Bræstrup nævnte Fællesskabets dag. Der mangler metodistiske deltagere ved denne lejlighed. Kirkens projekter har flere gange modtaget penge fra
kollekten fra Kvindernes Internationale
Bededag. Det er vigtigt, at vi også viser
vores ansigt.
Inge Bhutho Kristensen fortalte, at Evangelisk Frikirkeråds børneudvalg fungerer.
Første weekend i september afholder man
tværkirkelig inspirationsstævne i Odense.
Der er tilmeldt 650 heraf 29 metodister.
Mark Lewis anførte angående Lausannekomiteen, at der er tilført stor inspiration til
mange kirkesamfund ved at afholde Willow
Creek-konferencen. Carsten Bjerno takkede
Lausanne-komiteen for, at de fik etableret
en Willow Creek-konference i København.
Jørgen Thaarup spurgte til den samtale om
dåb, der er foregået mellem forskellige
kirker i Lausannekomiteens regi. Mark
Lewis svarede, at der ikke er noget nyt, men
at man afventer mødet i september.

H: Metodistkirkens konstitution

G10:
Centralkonferencens
Eksekutivkomite og Biskopskomite
–
G11 Styrelsen for Metodistkirkens
Nordiske Teologiske Seminarium
Henning Bjerno fremlagde forslaget til nye
vedtægter. Det drejer sig om justeringer og
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G12: Eventuelt
Knut Bjarne Jørgensen fortalte, at klokken
fra Vonge Kirke nu er i brug i en luthersk
kirke i Estland. Y-mensclub har været involveret i denne transaktion.

H1: Forslag til ændring af konstitutionen
Der var afstemning om de 11 forslag til
konstitutionen. De 47 tilstedeværende stemmeberettigede afgav følgende stemmer:
I
ja:46 nej:1
II
ja:46 nej:1
III
ja:47 nej:0
IV
ja:47 nej:0
V
ja:47 nej:0
VI
ja:47 nej:0
VII ja:47 nej:0
VIII ja:47 nej:0
IX
ja:33 nej:14
X
ja:47 nej:0
XI
ja:47 nej:0
I: Valg og nomineringer
I1: Valg af bestyrelser og udvalg
Landsledelsen:
Næstformand:
Ove
Sørensen.
Udvalg
vedrørende
evangelisation m.v.: Finn Bræstrup Karlsen
(1 år). Udvalg vedrørende administration
m.v.: Mogens Hansen.
Suppleanter til udvalg vedrørende evangelisation m.v.: Finn Uth. Anette Steinvig.
Suppleanter til udvalg vedrørende administration m.v.: Finn Uth. Anette Steinvig.
Rådet for Verdensmission: Suppleant: Laila
Hørby.
Følgende er valgt af MK og godkendt af
årskonferencen: Jonna Lauridsen, Anni Pedersen.

Der er ikke valgt en formand hos MK, og
det blev vedtaget, at Landsledelsen skal
godkende, hvem der er MK´s repræsentant i
årskonferencen.
Suppleant. Jonna Rasmussen.
Unge Hjem: Charlotte og Preben Hjørnet,
Birgitte Bjerno og Svend C. Hansen.
Metodistkirkens Råd for Folkesundhed:
Knut Bjarne Jørgensen, Theodor Pedersen.
Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens
Landsarkiv og Bibliotek: Hans Ole Carlsen,
Kirsten Fredsby, Karen Anette Nielsen.
Suppleant: Finn Bræstrup Karlsen.
Danske Kirkers Samråd: Keld Munk (1 år).
Evangelisk Frikirkeråd: Mogens Hansen,
Jørgen Thaarup, Keld Munk.
Lausannekomiteen: Mark Lewis.
Betaniaforeningen i Danmark: Helge
Olesen, Michael Nielsen.
Metodistkirkens
Sociale
Arbejde
Centralmissionen: Karna Bræstrup, Frank
Kronborg Christensen.
Valgt af Gladsaxe menighed og godkendt:
Michael Nielsen.
Valgt af København menighed og godkendt:
Mogens Hønnicke.
Forårsblomsten: Steffen Tvilling, Alland
Holm.
Valgt af Landsledelsen og godkendt: Finn
Uth.
Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde
og godkendt: Povl Brendes, Mogens
Hønnicke.
Willeruplund: Nomineret af Odense menighed og valgt: Søren Digebjerg. Nomineret af MS’ landsråd og valgt: Anders
Flinck.
Distriktskomite, Øerne: Valgt af biskoppen:
Thomas Risager, valgt af distriktsforstanderen: Finn Uth, valgt af årskonferencen: Tommy Faxholm (lægmand), Shanti
Digebjerg (lægkvinde), Maria Bræstrup
(ung). De er alle valgt for et år.
Distriktskomite, Jylland: Valgt af biskoppen: Charlotte Thaarup, valgt af distriktsforstanderen: Ove Sørensen, valgt af årskonferencen: Lars Henning Clausen (lægmand),
Anne Hedegaard Haldan (lægkvinde), Anne
Robenhagen (ung). De er alle valgt for et år.

Marielundfonden: Anders Kyst. Suppleant:
Michael Nielsen, Jytte Jensen.
Den Selvejende institution ”Marielunds
Ældreboliger”: Knud Kristensen, Ove
Sørensen, Anders Kyst blev godkendt.
Suppleant: Jytte Jensen, Gert Nielsen,
Michael Nielsen blev godkendt.
Revisionsudvalg: Niels Jørn Ramsing.
Rådet for Ordineret Tjeneste: Thomas
Risager.
Styrelsen for Metodistkirkens Nordiske
Teologiske Seminarium: Ove Sørensen (3
år).
I2: Forslagskomite
Carsten Thomsen og Dorte Bhutho.
J: Forslag
J1: Forslag om valg af distriktskomite
Jørgen Thaarup præsenterede forslaget om
valg til en distriktskomite. Ligesom der er
en fungerende biskopskomite og pastoralkomite bør der jf. disciplinen også være en
fungerende komite for distriktsforstanderen.
Forslaget drejer sig om, hvorvidt det udvalg,
som disciplinen foreskriver skal arbejde
aktivt. Ole Birch spurgte om, hvorvidt de
medlemmer, der er for distriktet skal være
fra det pågældende distrikt. Biskoppen
svarede, at det er tilfældet. Ole Birch mente,
at der vil være vanskeligt at gennemføre
med de små forhold, der er i den danske
årskonference. Nils Marqversen nævnte, at
der er mange komiteer i vores kirke. Han
foreslog, at der kun bør være en komite for
hele landet. Ove Sørensen pointerede, at
dette forslag ikke fremkommer fra distriktsforstandernes side. Rent principielt er det en
god ide, men rent praktisk vil det være svært
at gennemføre. Han foreslog, at man beder
forslagskomiteen om at forberede valget til
næste årskonference. Robert Nielsen mente,
at vi ikke skal amputere ordningen fra
begyndelsen, hvis det skal gennemføres.
Dorte Bhutho fandt, at forslaget er en god
ide. Der er et stort pres på præsterne og i
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sidste ende distriktsforstanderne blandt
andet på grund af et stort generelt behov for
sjælesorg. Henning Bjerno fandt det vigtigt,
at der er to komiteer. Han fandt det ønskeligt at pastoralkomiteerne også kan hente
hjælp i uvante situationer hos en sådan
komite. Mogens Hansen støttede, at man
forbereder komiteen bedst muligt ved at
vente med at gennemføre valgene til næste
årskonference.
Susanne Thaarup talte for at handle og
dermed nedsætte disse to komiteer ved denne årskonference.
Forslaget om at aktivere distriktskomiteerne
blev vedtaget.
Et forslag om at udskyde valg af personer til
næste årskonferencen blev ikke vedtaget.
Efter afstemning blev det vedtaget, at der
skal være en komite for hvert distrikt.
K: Orientering
K1: Lægården
Lægården afholdt sin generalforsamling i
forbindelse med årskonferencen. (Se side
136)
L: Afslutning
L1: Præsentationer og tak
Mikkel Bræstrup, konferencens yngste
præst, ledte i bøn.
Ove Sørensen oplyste for konferencen, at
pastor Mogens Bjerno har fået bevilget
pension, og Ove Sørensen takkede for
Mogens Bjernos tjeneste gennem 34 år.
Mogens Bjerno kunne grundet sygdom
desværre ikke være til stede ved konferencen. Biskop Øystein Olsen ledte konferencen i bøn for Mogens Bjerno med tak
for Guds kald og Mogens Bjernos villighed.
Biskop Øystein Olsen orienterede om den
historiske prøve, hvorefter Virginia Hønnicke gennemgik prøven. Biskop Øystein
Olsen ledte konferencen i bøn.
Biskop Øystein Olsen takkede Ove Sørensen for hans tjeneste som distriktsforstander.
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Han omtalte Ove Sørensen som en helhjertet
Guds tjener. Han takkede ham for hans
villighed til at stille op til tjenesten. Keld
Munk takkede for arbejdsfællesskabet med
Ove Sørensen som distriktsforstander. Han
betegnede Ove Sørensen som en god lytter,
der altid har stillet sig til rådighed for at
opklare spørgsmål. Han har hele tiden været
opmærksom på, hvordan vi som kirke kan
gå nye veje. Han overrakte Ove et par
cowboybukser og en T-shirt. Det skal være
på linie med temaet for konferencen:
”Forandring – ikke en mulighed – men en
nødvendighed.” Ove Sørensen takkede for
de år, han har været distriktsforstander. Han
takkede kolleger og biskopper. Biskop
Øystein Olsen bød velkommen til den nye
distriktsforstander, Christian Alsted. Han
skal betjene Øernes Distrikt. Biskop Øystein
Olsen ledte konferencen i bøn.
Solveig Högberg, studierektor på Överås,
orienterede om Master of Divinity. Der er
for tiden 7 danske præster, der læser videre
efter grunduddannelsen. Thomas Risager
har gjort sin Master of Divinity færdig. Hun
anførte, at Thomas har gennemført studierne
for at blive bedre til at udføre tjenesten som
præst. Hun overrakte ham diplom. Hun
ønskede ham Guds kraft i tjenesten for Hans
rige.
Solveig Högberg bød også lægfolk velkommen til at deltage i studierne på Överås.
Henning Bjerno nævnte, at Poul Rasmussen
og Eigil Carlsen havde 45 års jubilæum fra
Överås. De indsamlede en kollekt på kr.
3.962,- til Överås. Den har aldrig været
større.
Maria Bræstrup citerede på vegne af ungdomsrepræsentanterne Jeremias´ indvendinger til Guds kald. De unge vil gerne gå,
derhen hvor Gud vil. Temaet for Fælleslejr
2001 har teamet ”Et fremtid og et håb”. De
unge tror på, at der er en fremtid. Ungdomsrepræsentanterne ledte konferencen i
dans og sang.
Mark Lewis præsenterede Valborg og
Immanuel Bitsch-Larsen for konferencen.

De har som gammelt missionærpar mange
års erfaring med mission. Immanuel har
skrevet en bog, som kan bestilles ved KurérForlaget. Valborg fortalte, at de under deres
virke i Congo lærte, at det vigtigste er bøn
og forbøn.
Mark Lewis takkede Rita Jørgensen for
hendes arbejde som MK-formand. Rita
Jørgensen takkede for hjælp og forbøn.
L2: Konferencens årsrapportering
Se side 39.
L3: Hvor skal næste årskonference
holdes?
Repræsentanter fra Jerusalemskirken bød
med sang velkommen til årskonference i
København til 2002.
Repræsentanter fra Vejle bød ligeledes
velkommen til Årskonference i Vejle 2001
og udbredte sig om, hvilke fordele, der ville
være ved at gæste Vejle.

Konferencen vedtog, at næste Årskonference skal holdes i Vejle.
L4: Eventuelt
–
L5: Afslutning
Jørgen Thaarup afsluttede den arbejdsmæssige del af konferencen. Han takkede de
mange, der har gjort tjeneste i de mange
udvalg og råd. Han udtrykte en speciel tak
til alle de, der træder ud af bestyrelser. Han
takkede på vegne af Landsledelsen Tommy
Faxholm for hans tjeneste som næstformand. Han bød ligeledes Finn Bræstrup
Karlsen velkommen i Landsledelsen.
Han takkede Mogens Hansen og Tine
Gjessø for deres arbejde som henholdsvis
Årskonferencens sekretær og hjælpesekretær. Han takkede endvidere biskoppen for
hans ledelse af konferencen.
Biskop Øystein Olsen afsluttede Årskonferencen.

Præsternes Session
Med minder tilbage til årskonferencen for 8
år siden, hvor Øystein Olsen var gæst, bød
han nu velkommen til sessionen som biskop
med ord fra 2. Timotheus Brev 1,6ff.: Gud
har ikke givet os fejheds ånd. Robert
Nielsen ledte i bøn. Liv Berit Carlson, biskoppens assistent og vicerektor Solveig
Högberg deltog også i mødet.
Efter indstilling fra Rådet for Ordineret
Tjeneste valgtes Virginia Hønnicke til ældste i fuld forening.
Spørgsmålene 17-64 og 77-84 i
Årsberetning for Metodistkirkens danske
Årskonference besvaredes.
Efter ansøgning bevilgedes pastor Mogens
Bjerno pensionering, (på efterløn i 2001).
Til efteruddannelsen på Hangø i Finland 610.08.2001 er der fem tilmeldte fra
Danmark. Emnet til dette års nordiske
efteruddannelse er ”Arven fra Østkirken”.
Der orienteredes om efterårsmødet, der
afholdes 24-27.09.2001 sammen med tyske

kolleger på Oeverdick ved Lübeck. Herunder rejstes spørgsmålet om præster, som
har ansættelse uden for kirken kan købes fri
fra deres arbejde for at deltage i efterårsmødet. Kabinettet vil arbejde videre med
dette forslag.
Biskoppen oplyste, at der vil blive nedsat et
udvalg, som kan udarbejde retningslinier
vedrørende tavshedspligt med udgangspunkt
i kirkeordning og lovgivningen i de
nordiske lande.
Aflønning af præster, som har et kortere
undervisningsforløb på Överås drøftedes.
Der nedsattes et udvalg, Lars Ulrik Jensen,
Thomas Risager og Keld Munk, der
skriftligt med forslag rapporterer om dette i
god tid inden efterårsmødet. Det forventes
at kortere undervisningsforløb i efterårssemesteret aflønnes. Nødvendigheden af, at
præsterne deltager som støtte- og ressourcepersoner på ungdomsarrangementer og lejre
blev pointeret.
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Endelig rejstes spørgsmål om ledelsesmæssig profil, udrustning og forvaltning med
henblik på fremtiden.

Poul Rasmussen afsluttede sessionen med
bøn.

Lægfolkets Session
Carsten Thomsen bød velkommen til Lægfolkets møde og opfordrede til at fremføre
emner til dagsordenen.
Tine Gjessø indledte med at læse fra Joh. 3
om Jesu møde med Nikodemus. Vores kirke
er som en Nikodemus-type; vi har vores
autoritet, myndighed og position. Samtidig
søger vi og afprøver nye former ude i
menighederne, men hvad ender det med?
Tager vi endeligt stilling for vores Herre
Jesus? Jesus svarer, at et menneske må
fødes på ny – eller fra oven. Forandring er
nødvendig for at se Guds rige.
Debatoplæg ved Lene Bræstrup fra Svendborg, Susanne Thaarup, Strandby og Lilli
Uth, København:
Lene Bræstrup spurgte, hvad vi gør for at
opleve vækst. Det er vigtigt at fordybe sig i
Guds ord. Endvidere er det vigtigt at være
konkret i bønnen. Vi vil opleve bønhørelse,
hvis vi har mod til at gøre det. Det er ikke
kun præstens opgave at vinde nye
mennesker. Johannes Evangeliet 15,2. Vi
skal være villige til at slippe de gamle ideer
og former. Vi skal turde at forvente vækkelse. Vi skal ikke være bange for at søge
nye fællesskaber, hvor vi kan lære ting, vi
kan bruge i vores egen sammenhæng.
ALPHA og Willow Creek har stærke vidnesbyrd, som vi kan suge til os af. Sjælesorgskursus på Dianalund kan også fint
bruges af enhver kristen; man behøver ikke
være leder i kirken for at have gavn deraf.
Spørgsmålet er, om vi er villige. Det
kommer af sig selv, når vi får nød for andre
mennesker.
Susanne Thaarup opfordrede til at tælle,
hvor mange kontakter, man har i løbet af en
uge. For Susanne drejer det sig om ca. 200
mennesker. (Børneinstitutionen, kolleger,
patienter, pårørende, skolenævn, håndbold-
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klubben, mødregruppen, venner) Hvor
mange har du? Hvorfor så sidde inde i
kirken og vente på, at der kommer to
mennesker, der måske vil høre budskabet?
Hvorfor ikke fortælle de daglige kontakter
budskabet. Men de gider ofte ikke at blive
udsat for missionering. De har brug for at
opleve det i deres liv og i dit liv. Varen er
der ikke noget i vejen med; men måden den
sælges på, kan være afgørende. At aflevere
Jesus og hans frelse er som at servere
jomfruhummere for folk; nogle vil nyde det,
mens andre vil kæmpe en kamp med denne
spise. Andre igen vil helt opgive. Når vi
giver ordet videre, er det vigtigt, at vi finder
sammenhængen naturlig. Der er mange
behov hos dem, som vi møder. Nogle er
afvisende, andre er søgende, nogle er i krise,
andre er åndeligt sovende. Det er vigtigt, at
vi ser deres behov og møder det. Dybest set
er deres behov at møde Jesus som deres
frelser. Gud kan give dem noget gennem dig
og mig. Behøver vi så overhovedet menigheden? Ja, for vi kan ikke stå alene med sin
kristne tro. Muligheden for at gå i stå er
utrolig stor. Men det er vigtigt, at det vi har
at tilbyde vore venner og nære familie er en
kvalitetskirke. Problemet er, at vi ikke altid
er tilfredse med vores kirke. Men vi skal
være kvalitetsbevidste. Kvalitet er at møde
de behov, som de mennesker har, der kommer til kirken. Det er menighedens opgave
at sikre, at medlemmerne er i åndelig vækst.
Tempoet bestemmer Gud. Vi må også passe
på, at vi ikke får en præstationskirke. Resultatet ikke forandringen i sig selv er vigtig. Afgørende er, at det er Gud, der forandrer, ikke os.
Lilli Uth mindede om fortællingen i
Mattæus 18, hvor disciplene diskuterer,
hvem der er den vigtigste. Jesus tager
herefter de små børn og velsigner dem. Så

kommer fortællingen om det fortabte får.
Lilli har altid set sig selv som det får, der er
fortabt og skal frelses. Men det er en
egoistisk og svag holdning. Frelsen skal vi
modtage én gang, herefter rykker vi ind
blandt de 99 får. Fokus skal flyttes fra en
selv og sin egen frelse og over på de ikke
frelste. Det er en alvorlig sag, om et
menneske når at modtage frelsen. På pastoratskonferencen for to år siden spurgte
Lars Ulrik Jensen menigheden om de
ønskede at være en familie og stamkirke
eller en kirke for mennesker ude omkring.
Man valgte det sidste. Det er afgørende at
have hele menigheden med i en sådan
beslutning. Der er produceret små foldere
og bordstandere, der informerer alle om,
hvad menigheden vil. Der er også lavet en
hjemmeside, som kan beses på
www.jerusalemskirken.dk
Menigheden har også hentet inspiration fra
Willov Creek. Her lød det, at det er den
enkeltes ansvar at leve efter Guds ord. Det
er også den enkeltes ansvar, hvorvidt menigheden arbejder som en enhed. Det
betyder ikke altid, at alle mener det samme,
men det drejer sig om at finde frem til en
vej, som alle kan gå. Hvis du er omvendt og
sikker på din frelse, så er du ikke længere i
centrum. Gud elsker alle sine børn, men de
fortabte bekymrer man sig nu en gang mest
om. De fortabte bekymrer Gud sig ekstra
meget om. Det er en vigtig holdningsændring. Skal man formidle Guds kærlighed, er det vigtigt at ære opmærksom på det.
Det kan f.eks. gøres ved at læse i Bibelen
hver morgen inden man går på arbejde og
møder mennesker. Det er vigtigt, at vi har
nogle gode tilbud til mennesker. Sådan som
vi har haft det, skal vi måske ikke blive ved
med at have det. Nye mennesker i vores
menighed skal også have indflydelse.
Nils Marqversen fortalte om oplevelsen fra
Willow Creek-konferencen. Bill Hybels kan
være et eksempel for os til at involvere os i
så mange sammenhænge som muligt, hvor
der er ikke-kristne. Dorte Bhutho møder
mange mennesker i hundeverdenen. Et ven-

skab førte til omvendelse. Shanti Digebjerg
fortalte om et møde med en kristen, der
arbejder med indvandrer-kristne, der for os
kan være et eksempel for, at kristendom
berører hele vort liv. Det er vigtigt, at vi tør
være mere konkrete og tilbyde hinanden
forbøn i svære situationer. Mogens Hougesen fortalte om menigheden i Horsens,
hvor mange gør et stort stykke arbejde. I
kommunen har man nu begyndt byfornyelse
for det område, hvori kirken ligger.
Præsteparret har engageret sig i forskellige
udvalg i forbindelse med dette byfornyelsesprojekt og gør på den måde opmærksom på kirken. Hennie Stentoft
fortalte, hvordan man i vennekredsen kan
tilbyde forbøn på en stille og forlegen måde;
hun efterlyste større frimodighed. Susanne
Thaarup svarede, at det er vigtigt, at have
situationsfornemmelse. Forskellige mennesker har brug for forskellige ting. Dorte
Bhutho nævnte vigtigheden af, at vi lærer at
praktisere sjælesorg; det er det mange
mennesker har brug for. Mai Rasmussen
nævnte, at vi for ofte kommer med visheden
om, at vi har ret. Måske er det vores tro, der
ikke er stor nok. Lilli Uth mente, at vi ikke
skal sidde og vente på at blive rede, for så
bliver vi det aldrig. Målet er ikke, at vores
kirke skal vokse, men at de fortabte mennesker skal få en chance for at høre om Jesus.
Carsten Bjerno anførte, at vi skal begynde
med at bygge venskaber, når vi er usikre på
nye mennesker, vi møder. Det er vigtigt at
sætte mennesker sammen i menigheden, der
har lederevner og visioner, følge dem og
bede for dem. De, der har lederevner bør
læse om lederskab. Nia Evans mente, at
man kan øve sig i at tale til mennesker om
Gud. Det kan endda være sjovt! Indimellem
kommer der reaktioner. Man kan også bede
for sit daglige arbejde, mens man udfører
det. Finn Bræstrup Karlsen nævnte, at hvis
man skal hjælpe sin næste, skal man vide
først og fremmest, hvad han ved, siger
Søren Kierkegaard. Det er væsentligt, at der
er kvalitet i kirken, når mennesker kommer
ind og oplever den. I den forstand skal vi
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være ”servicekirke”. Mogens Hansen opfordrede os til at bede Helligånden om at
lede os gennem hele dagen. Når vi møder
andre mennesker med budskabet, skal vi
have tålmodighed; der kan gå lang tid, før et
menneske er klar til at modtage. Det er
afgørende, at bede Helligånden om at tage
over. Mogens Hansen fortalte om, at han fik
muligheden for at vidne for sine kollegaer
om hans oplevelser på Willow Creek-konferencen.
Carsten Thomsen fortalte om den søndag,
hvor menigheden i Helsingør blev nedlagt.
En af medlemmerne udtrykte glæde over, at
nedlæggelsen skete på en værdig måde. Vi
kan komme til at opleve nye grene skyde. I
kirkebygningen i Helsingør stod der lige,
når man kom ind: ”Bed og arbejd!”

Øystein Olsen
Biskop
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Han nævnte endvidere, at Jerusalemskirken
i forbindelse med pastoratskonferencen udsendte en lille håndbog med indberetninger
fra menighedens arbejde. Det er en idé til at
give videre. Anette Steinvig udtrykte glæde
for at være med på årskonferencen. Lægfolkets session har været præget af åbenhed,
ærlighed og personlighed.
Der blev udtrykt forundring over, at præster
ikke kan oparbejde løn ved ekstra tjenester
indenfor kirken, men at det skal modregnes i
den fulde præsteløn. Det blev oplyst, at
dette emne ligeledes behandles på præstenes
session, hvorfor lægfolket afventer denne
behandling.

Mogens Hansen
Årskonferencens sekretær

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 Metodistkirkens Lære og Kirkeordning 1997.

Del I: Organisation og almindelige forretninger
1.

Hvem er valgt for fireårsperioden til (§§603.7, 616):
a) sekretær? Se side 3.
b) statistisk sekretær? Se side 3.
c) kasserer? Se side 3

2.

Er konferencen lovligt registreret (§603.1)? Ja.

3.

Garantiforsikring og revision.
a) Hvilke tjenestemænd, som forvalter konferencemidler, er forsikrede og for hvilke
beløb (§§615 2511)? Årskonferencen har ansvaret.
b) Er disse tjenestemænds regnskaber reviderede (§§614, 2511)? Ja.

4.

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

5.

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

6.

Hvordan lyder den statistiske sekretærs indberetning? Se side 165.

7.

Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side52.

8.

Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 43.

9.

Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§333, 622.3)? Se Landsledelsens forslag
side 49.

10. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til dækning af
distriktsforstandernes udgifter (§611.1a)? Distriktsforstanderne bliver aflønnet gennem
anden tjeneste i kirken.
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11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§611.1d, 1507)? Se
Landsledelsens forslag side 49. Indgår i den fastsatte iligning til menighederne.
12. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til
a) kirkens globale program? Se regnskab for Metodistkirkens Verdensmission (side 60)
og Hovedkassen (side 52).
b) præsteuddannelsen? Kollekter og gaver.
d) Africa University? Intet.
f) biskopskassen? Iligning.
g) hovedkassen? Iligning, bevillinger, kollekter.
14. Hvem er lægfolkets ledere (§§603.8, 654)
a) for årskonferencen? Ikke valgt.
b) for distrikterne? Vælges ikke.

Del II: Ordinerede præster og lokalpræster
17. Er alle konferencens præster uden anmærkninger, når det gælder livsførelse og udøvelse
af tjenesten (§§604.4, 605.6)? Ja.
18. Hvem er
a) konferencens undersøgelsesudvalg (§2625.3)? Se udvalg nr. 21 (side 16).
b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§634)? Se udvalg nr. 22 (side 16).
19. Hvem har modtaget bevis som kandidat til tjenesten som ordineret (§§306, 307)?
Virginia Hønnicke.
21. Hvem er godkendt og udnævnt som (§344.3) Angiv hvilket år fuldmagt udfærdigedes
første gang.
a) lokalpræst på heltid (§343.1)? Joshua Kyeremeh (2).
c) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt? Elina Bræstrup (heltid) (2), Mikkel Bræstrup
(heltid) (2).
26. Hvem er tilsluttede medlemmer
a) med stemmeret (§559.4)? Mark Lewis (medlem af Western North Carolina Annual
Conference.
30. Hvem er fortsat på prøve ifølge 1996-ordningen, hvor langt er hver enkelt kommet i sine
studier, og hvilket år er de optaget som prøvemedlemmer (§317)?
Elina Bræstrup, fortsætter sine studier i Överås-regi iflg. studieplanen, optaget i 2000.
Mikkel Bræstrup, fortsætter sine studier i Överås-regi iflg. studieplanen, optaget i 2000.
31. Hvem er fortsat på prøve ifølge 1992-ordningen, hvor langt er hver enkelt kommet i sine
studier, og hvilket år er de optaget som prøvemedlemmer (§§417, 424 [1993-udgaven])?
Klaus Hønnicke, 1. årsklasse, optaget i 1996.
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35. Hvem er valgt og ordineret som ældste i fuld forening ifølge 1992-ordningen
(§365.1[1997-udgaven]), (§424[1993-udgaven])?
Virginia Hønnicke.
52. Hvilke prøvemedlemmer eller ordinerede medlemmer har fået udnævnelse i anden årskonference (The United Methodist Church) med opretholdelse af medlemsskab i denne
årskonference (§§322.8, 337.1)? Claus Kofoed Nielsen, Southern Congo Area.
57. Hvilke lokalpræster, prøvemedlemmer og ordinerede præster er bevilget tjenestefrihed på
grund af sygdom (§354)?
Ældste Charlotte Thaarup (fra 17.05.2001).
58. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§355)
- Ældste
a) i år? Mogens Bjerno (på efterløn 2001).
b) tidligere år? Poul Poulsen 1981 (21), Eigil Carlsen 1987 (15), Fletcher Thaarup
1989 (13), Erik Kristoffersen 1990 (12), Poul Rasmussen 1993 (9), Robert Nielsen
1994 (8).
59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§355)
b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (19).
62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.
Hvad er antallet af
d) valgt som ældste i fuld forening (34, 35)? 1
63. Hvad er antallet af
a) pastoratskonferencer? 16.
b) menigheder? 16.
64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§364)? 29.

Del IV: Udnævnelser og afsluttende forretninger
77. Hvilke pastorale medlemmer er bevilget nedsat tjeneste (§§322.5, 329.2, 333.2,
1506.4b.)? Freddy Johansen, Ejler Busch Andersen, Karen Anette Nielsen (6), Klaus
Hønnicke (6).
80. Hvilke ældste, diakoner, associerede medlemmer, lokalpræster og prøvemedlemmer er
ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 42.
81. Hvilke ældste, diakoner og prøvemedlemmer er udnævnt til udvidet tjeneste
a) indenfor Metodistkirken (§§322.1b, 335.1a,c)? Se ansættelseslisten side 42.
85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Vejle.
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Ansættelser
2001/2002
JYLLANDS DISTRIKT:

Keld Munk (3)

Strandby

Charlotte Thaarup (14)
Jørgen Thaarup (6)
Frederikshavn
Mikkel Bræstrup (2)
Elina Bræstrup (1)
Hjørring
Elina Bræstrup (1)
Løkken
En at ansætte. Poul Rasmussen.
Holstebro
Ole Birch (6)
Århus
Ove Sørensen (12)
Horsens (6) og Ældrecentret ”Marielund” (2) Knut Bjarne Jørgensen
Vejle
Keld Munk (14)
Esbjerg
Thomas Risager (2)
ØERNES DISTRIKT:

Christian Alsted (1)

Odense

Thomas Risager (2)
Carsten Morsbøl (7)
Carsten Morsbøl (7)
Karen Anette Nielsen (9)
Freddy Johansen (4)
Christian Alsted (12)
Lars Ulrik Jensen (6)
Ejler Busch Andersen (13)
Den internationale menighed:
Joshua Kyeremeh (2)
Mark Lewis (6)
Virginia Hønnicke (6)
Klaus Hønnicke (6)
Virginia Hønnicke (6)
Klaus Hønnicke (6)

Svendborg
Kalundborg
København

Gladsaxe
Rønne
Nexø

SÆRLIGE ANSÆTTELSER:
Ole Birch (6)
Elina Bræstrup (2)
Mark Lewis (4)
Claus Kofoed Nielsen (8)
Charlotte Thaarup (9)
Jørgen Thaarup (1)
Finn Uth (6)
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Præst på Lægården
Ungdomspræst
Missionssekretær
Udsendt som missionær
Evangelisationssekretær
Rektor på Överås
Leder af og præst ved Metodistkirkens
Sociale Arbejde

Kabinettet
Om aftenen den samme dag, den første dag i
ugen, mens disciplene holdt sig inde bag
lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus
og stod midt iblandt dem og sagde til dem:
"Fred være med jer!" Da han havde sagt
det, viste han dem sine hænder og sin side.
Disciplene blev glade, da de så Herren.
Jesus sagde igen til dem: "Fred være med
jer! Som Faderen har udsendt mig, sender
jeg også jer". Da han havde sagt det, blæste
han ånde i dem og sagde: "Modtag
Helligånden! Forlader I nogen deres
synder, er de dem forladt, nægter I at
forlade nogen deres synder, er de ikke
forladt" (Joh. 20:19-23).
Vi hilser Årskonferencens medlemmer og
gæster velkommen til gudstjeneste, undervisning og arbejde. En ganske særlig velkomst skal lyde til vores nye biskop Øystein
Olsen. Vi er trygge ved at være under din
ledelse ikke blot ved denne Årskonference,
men i hele kirkens liv. Selv om denne konference er kort og er en "arbejdskonference", er vi overbeviste om, at vi har
mulighed for at rejse hjem med ny inspiration efter dagene i Holstebro.
Forandring - ikke en mulighed - men en
nødvendighed
Overskriften over dette afsnit er temaet for
hele Årskonferencen. Vi lever i en forandringens tid. Aldrig før i menneskehedens
historie er forandringer i samfundet, forandringer i menneskers holdninger og værdier
sket med en sådan eksplosiv hast. Sandheden er blevet individuel, det der er sandt
for mig, er ikke nødvendigvis sandt for min
nabo. Teknologi og videnskab er heller ikke
længere faste holdepunkter for mennesker for hvordan forholde sig til et
videnskabeligt resultat den ene dag og så
høre det stik modsatte dagen efter?

Har vi i kirken gjort os det klart, at det er
den virkelighed, vi skal forkynde ind i? Vi
kan nok analysere vores samtid - selvom det
er svært med den hastighed tingene forandrer sig i - men vi er ligesom ikke villige
til at drage konsekvenserne af det i vores
arbejde med at formidle evangeliet. Derfor
er arbejdsformerne med visse justeringer de
samme som de sidste mange årtier. Og
kirken har i forsøget på at møde mennesker,
der synes at kristendommen er kedelig, utroværdig og irrelevant, søgt at tilpasse evangeliets indhold til tankegangen hos tidens
mennesker, uden at ofre formidlingsformerne mange tanker. Det er derfor efter
vores opfattelse af fundamental vigtighed
for kirken, at vi dels besinder os på vores
teologiske arv, tager den alvorligt og er tro
mod de værdier, der ligger i kristendommen,
dels at vi får frimodighed til at forandre
arbejdsformerne, så den måde vi kommunikerer evangeliet på er tidssvarende. Det er
en grundlæggende betingelse for, at mennesker bliver tiltrukket af evangeliets kraft.
Menighedsanalyse
I erkendelse af dette arbejder fire af vore
menigheder stadig med menighedsanalyse
og naturlig kirkevækst. Analysen i de fire
menigheder viste, at vores personlige tro og
livet som kristen i hverdagen behøver at
blive styrket. Det bærende i menighedens liv
er den enkeltes personlige forhold til Gud,
hvorfor vi alle må prioritere vores andagtsog bønsliv og det lovsyngende og
undervisende fællesskab i menigheden.
Willow Creek
Netop betydningen af den enkelte kristnes
liv og "nøden" for de mennesker, der ikke
kender Jesus, var et af de vigtige budskaber
der blev formidlet på Willow Creek konferencen "Kirke for kirkefremmede". Ca.
30 medlemmer fra Strandby, Århus, Vejle,
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Svendborg, Gladsaxe og København kom
tilbage med et fornyet syn på, at alle mennesker er vigtige og er elsket af Gud og at
det er den enkeltes ansvar (altså ikke kun
præstens eller kirkens) at møde kollegaen,
naboen og den handlende med vidnesbyrdet
om, at Gud elsker ham. Det personlige
engagement blev understreget. Den kirkefremmede skal øverst på vores dagsorden!
Ligeledes blev betydningen af kommunikationsformerne understreget. Vi skal ikke
lave små kopier af Willow Creek, men idet
vi sætter de ikke kristne øverst på vores
dagsorden skal vi være villige til at arbejde
med og forandre vore arbejds- og kommunikationsformer. Inspirationen fra Willow
Creek har allerede sat sig spor i nogle
menigheders arbejde, og det er vores håb, at
"ånden fra Willow Creek" fortsat vil inspirere lederne og medarbejderne i menighederne.
Alpha og smågrupper
Der arbejdes stadig med Alpha kurser i
nogle af vore menigheder. Det er vores
opfattelse, at det er en god måde at bygge
relationer til kirkefremmede på og et afslappet og uhøjtideligt forum at fortælle,
hvad kristentro er. Og overgangen fra Alpha
til menighedens bibelkredse/cellegrupper er
ikke så stor. Et par menigheder har taget
initiativ til at samle menighedsrådet til en
weekend retræte for på den måde at styrke
den åndelige dimension af menighedsrådets
arbejde og ansvar. Vi tror, at et åndeligt
fællesskab i menighedens ledelse har en
smittende effekt på menighedens dagligdag.
Fra servicekirke til missionskirke
Metodistkirken har i alt for mange år været
præget af en selvforståelse, gående ud på at
være en "servicekirke" med den primære
opgave at "passe" menighedens egne medlemmer. Naturligvis er det en vigtig
funktion for enhver menighed at have
omsorg for sine medlemmer både åndeligt,
socialt og legemligt. Men når det bliver den
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primære funktion, så er der noget galt i
menighedens forståelse af sin opgave.
Fra vores besøg ved pastoratskonferencerne
noterer vi med glæde, at der i flere menigheder arbejdes med visioner og målsætning
for kirkens fremtid. En menighed uden visioner for fremtiden koncentrerer sig om sig
selv for at bevare sin status, men oplever
ikke ny tilgang af medlemmer og efter en
årrække nedlægges den. En menighed med
visioner føler sig som en del af Guds plan
for menneskers frelse, oplever at glæden og
begejstringen smitter af på frimodigheden til
at formidle troen og erfarer at nye slutter sig
til fællesskabet. Vi finder det meget vigtigt,
at menighedens ledelse, bestående af
præst(er) og de centrale lægfolk, finder
hinanden i et gensidigt tillidsforhold og bruger den nødvendige tid til bøn, overvejelser
og samtaler i det omfattende og udfordrende
arbejde med vision og målsætning. Vi ser
betydningen af, at såvel menighedens ledelse som hele menigheden modtager - og oplever sig som betydningsfulde medarbejdere
på - den fælles vision og målsætning. Med
til målsætningen for at opfylde visionen for
en menighed hører naturligvis gaveorienteret tjeneste. Derfor må undervisning om
nådegaver og tjenester findes på "menighedens skema", den enkelte medarbejder må
få hjælp til at finde sin(e) nådegave(r) og
introduceres til opgaven(erne).
Vision og evangelisation - i bred forståelse må altid høre naturligt med i en menigheds
selvforståelse og liv.
"Det grå guld"
Vi er glade for at en gruppe af vore seniorer
på Landsledelsens opfordring tog opgaven
med at arrangere en sommerhøjskole op.
Det er blevet en stor succes. Ikke blot var
der fyldt helt op på Solborgen til selve
højskoledagene, men fællesskabet var af en
sådan karakter, at man blev enige om at
arrangere regionale samlingsdage om vinteren for sommerhøjskolens deltagere. Vi
finder det meget vigtigt, at menighederne
følger op på dette initiativ med lokalt seni-

orarbejde. Der er efter vores opfattelse
mulighed for et voksende seniorarbejde i
vore menigheder med tilbud om et godt
fællesskab og netværk.
"Børn & Ungdom"
Børn og unge har altid haft kirkens
opmærksomhed, og vi har med rette kunnet
være stolte over den forståelse og imødekommenhed, menighederne har vist overfor
børn og unge. Vi har gennem spejderarbejdet, myretuen og gospelkoret haft
mulighed for at formidle kirkens budskab til
personer, vi ellers ikke ville have nået. Vi
glæder os, men vil ikke hvile på
laurbærrene. Det er derfor i disse år, ideerne
til det fremtidige B&U-arbejde skal fødes
og gives mulighed for at afprøves. Vi vil
påpege behovet for, at særligt de menigheder, som stadig har et B&U-arbejde, er
opmærksom på lederrekruttering & -udvikling. Men vi vil også udfordre menighederne til at sætte børns og unges liv og tro
på dagsordenen, så vi får bedre forudsætninger for at møde og forstå dem, så
kirken igen bliver et sted, hvor børn og unge
har lyst til at komme. Lad os gøre kirkens
B&U-arbejde til et fælles bedeemne, for
Keld Munk

som den engelske ærkebiskop Carey sagde:
"kirken er altid kun én generation fra at
uddø".
Præster
Pastor Mogens Bjerno gik pr. 1. oktober
2000 på efterløn efter 34 års tjeneste i
kirken. Her skal lyde en tak for trofasthed i
de mangeartede arbejdsopgaver, der blev
Mogens Bjerno betroet.
Missionær i Den Internationale Menighed i
København Joshua Kyeremeh blev ved
Årskonferencen 2000 godkendt som lokalpastor og rejste i august sammen med sin
kone Emilia på missionærstudier i Atlanta i
USA. Vi glæder os over hele udviklingen i
menighedsarbejdet, bl.a. er gudstjenestedeltagelsen øget væsentligt efter deres hjemkomst.
Vi vil - ligesom sidste år - gøre opmærksom
på kirkens behov for nye præster indenfor
en kortere årrække. Distriktsforstandernes
spørgsmål på pastoratskonferencerne om
nye kandidater til tjenesten som ordineret er
vigtigt for at holde tanken om den ordinerede tjeneste levende i vore menigheder, og
det skal minde os om at bede Gud om at
kalde nye præster til kirken.

Ove Sørensen
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Metodistkirkens Landsledelse
Året der kommer
”Han har givet os nogle til at være apostle,
andre til at være profeter, andre til at være
evangelister og andre til at være hyrder og
lærere for at udruste de hellige til at gøre
tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil
vi alle når frem til enheden i troen og i
erkendelsen af Guds søn, til at være et
fuldvoksent menneske, en vækst, som kan
rumme Kristi fylde.”
Ef. 4:11-13
1. Nyt lederskab
Årskonferencen 2001 er på flere måder
begyndelsen på noget nyt.
Først kan vi byde kirkens nye biskop
Øystein Olsen velkommen til Danmark med
ønsket om godt og inspirerende samarbejde.
For få år siden var Øystein Olsen konferencegæst i Danmark, hvilket mange vil
huske med glæde, og vi ser frem til en ny
begyndelse med Øystein Olsen, som kirkens
leder.
Dernæst kan vi byde velkommen til
menighedsrepræsentanterne i årskonferencen. Vi indleder med denne konference en
ny fire års arbejdsperiode, et såkaldt nyt
kvadriennium. Menighedsrepræsentanterne
blev valgt for et år siden, så de har alle
været i tjeneste længe. Men det er første
gang, de samles i konference for at udøve
lederskab i Metodistkirken i Danmark.
Landsledelsen ser med forventning og håb
på den kommende tid og ønsker, at alle
konferencens medlemmer vil udgøre en
enhed, der kan lede og gå foran.
2. Udviklingen af livet i menighederne
En del menigheder er meget optaget af at
hente inspiration til den lokale kirke gennem
nye kirkevækst programmer og internationale fornyelses konferencer. Menighedsanalysen er ét redskab, som benyttes flere
steder til at afdække menighedens svage og
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stærke sider. Alpha-konceptet og gospel
musikken er andre redskaber, som virker
effektivt, de steder, de benyttes. Willow
Creek konferencerne med fokus på lederskab og at være kirke for kirkefremmede,
sætter værdifulde spor i nogle menigheder.
Og Craig Miller’s besøg, som fordansket
kan gengives med De-nye-generationersGudstjeneste-og-Menigheds-udvikling, sætter frugt flere steder i Danmark.
Det er vigtigt, at alle menigheder indstiller
sig på fornyelse af menigheden og dens
arbejdsmetoder. I forhold til den situation
den enkelte menighed befinder sig i, og i
forhold til de ressourcer og muligheder den
enkelte menighed har, vil tænkningen om
fornyelse og udvælgelsen af arbejdsmetoder
være forskellig. Det vigtigste er ikke at
vurdere det ene redskab i forhold til det
andet, men at se nødvendigheden af, at alle
menigheder kommer i gang med en fornyelsesproces. Landsledelsen vil fortsat, i
omtale og økonomisk prioritering, hjælpe
menighederne med denne fornyelse, selvom
det er klart og tydeligt, at ethvert kirkevækst-program udgør et magtsprog, som
ikke må fratage menigheden, den enestående værdi, den til alle tider har. Vi ønsker
at påpege nødvendigheden af en sund balance mellem kundskab og teori på den ene
side og menighedens til enhver tid guddommelige dimension på den anden side. Menigheden er i sit væsen Guds skabning, og
trods sin svaghed og lidenhed må vi aldrig
miste den respekt for menigheden, at den er
guddommelig af den årsag, at Gud i den har
lovet sit nærvær og har valgt menigheden
som sit primære redskab til frelse af verden.
Vi vil benytte os af kirkevækst-teologier, og
gerne de mest effektive og pågående, men
ikke tillade, at teorier og kundskaber bliver
magter i sig selv, der svækker vor forståelse
af og respekt for menighederne, som nåde-

midler, hvis betydning altid er et spørgsmål
om Guds kraft og liv og fremgang og vækst.
3. Fælleslejren 2001
Metodistkirken har kun ganske få tilfælde
og arrangementer, som forener og opbygger
fællesskabet på landsplan. I tidligere tider
var der mange stævner, som tiltrak en del
folk. Nu er metodisterne blevet meget mere
lokale. Den udvikling er god, når det drejer
sig om at prioritere menigheden. Men
udviklingen gør samtidig, at det er blevet
betydeligt sværere at udvikle en identitet
som metodister på landsplan. Ligeledes er
det blevet vanskeligere at formidle de gode
ting, der sker i en del menigheder til resten
af kirken. Der er ganske enkelt ikke anledninger, hvor metodisterne kommer sammen på tværs af menighederne, så inspirationen kan sprudle i de personlige relationer, som opstår, når folk er sammen.
Fælleslejren 2001 på Lægården 14. - 21. juli
er på den baggrund en meget vigtig
anledning, som præster, menighedsråd og
alle medlemmer bør sætte noget til side for
at deltage i. Vi opfordrer årskonferencens
medlemmer til at gå i spidsen, så Fælleslejren 2001 kan blive det forum for opbygning af fællesskab på tværs af de
grænser, der går på kryds og tværs af kirken,
sådan som lejren er tænkt til at være.
4. Prædikanter
Rekruttering af prædikanter og udvikling af
den skare prædikanter, kirken har, skal have
højeste prioritet.
Den del af prædikanterne, der indgår i tjenesten som menighedsforstandere, savner
tilgang. Gud kalder. Men det er også kirkens
opgave at kalde og tydeliggøre den ordinerede tjeneste, så unge hører og udvikles.
Landsledelsen påskønner og støtter efteruddannelse af kirkens præster, som en del er
i gang med.
Den del af prædikanterne, der har tjeneste
som lægprædikanter, har fået tilbud om
efteruddannelseskursus i året, der er gået.
For fremtiden vil vi tilbyde efteruddan-

nelseskurser for lægprædikanter hvert år,
skiftevis i København og i Jylland.
Et par steder i landet arrangeres studiekredse for kommende lægprædikanter. Det
er ønskeligt, at der overalt i landet er mulighed for unge og modne metodister til at
dygtiggøre sig med en tjeneste som forkynder i gudstjenesten og smågrupper for
øje.
Landsledelsen påtænker i samarbejde med
MBUF at genudgive den danske udgave af
Thorvald Källstads bog 'På sikker Grund'.
Denne bog vil være en god studiebog i
metodistisk troslære.
Måske vil en ny gruppe prædikanter vokse
frem. Kirken har altid haft lokalpastorer.
Hvis de tendenser der er i den internationale
metodisme også vil vise sig tilsvarende i
Danmark, kan vi håbe på, at flere
lægprædikanter i moden alder vil gå ind i et
forløb, der leder frem til tjenesten som
lokalpastor, enten heltids, deltids eller
fritids. Mange menneskers tilværelse skifter
retning midt i livet. Af mange synlige og
endnu flere usynlige årsager ser det ud til, at
Gud i fremtiden vil kalde flere mennesker til
tjenesten som lokalpastorer, end vi har
været vant til at se i de seneste årtier. Er
Metodistkirken i Danmark parat til det?
Vi kan glæde os over, at Emilie og Joshua
Kyeremeh efter studieophold på Metodistkirkens Missionscenter i Atlanta er ansat
som missionærer ved den Internationale
Menighed i København, Joshua Kyeremeh i
tjenesten som lokalpastor. Emilie og Joshua
Kyeremehs løn afholdes af Metodistkirkens
Missionsråd i New York.
5. Metodistkirkens Lære- & Kirkeordning, Disciplinen
Centralkonferencen 2001 besluttede, at
Disciplinen i for fremtiden bliver på
engelsk. Det er lettere i det internationale
samarbejde. Men i Metodistkirkens arbejde i
Danmark har vi brug for en dansk udgave af
Disciplinen. Derfor udgiver Landsledelsen i
løbet af efteråret en dansk Lære- &
Kirkeordning. Det er endnu ikke afgjort
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hvilke dele af Disciplinen, den danske
udgave skal indeholde, men foreløbig er
tanken, at følgende indhold skal med:
1) Metodismens historie,
2) Konstitutionen,
3) Grundliggende skrifter og teologiske arv,
4) De sociale Principper,
5) Tjenesten i Kristus,
6) Menighedens organisation,
7) Årskonferencen.
Når kirkeordningen foreligger på dansk, udgives et lille studiehæfte, som kan anvendes
i menighedsråd og smågrupper til at se,
hvordan kirkens struktur er formet for bedst
at tjene medlemmernes helliggørelse og
evangelisation.
6. Grå guld
I arbejdet for og med kirkens seniorer har
der været afholdt to gode arrangementer.
Først Sommerhøjskolen i august 2000 og
dernæst seniordagen i februar 2001, som
skabte forventninger om tilsvarende anledninger med samme høje kvalitet i det
kommende arbejdsår. Sommerhøjskolen
2001 er planlagt til 13. - 20. august på
Solborgen. Endvidere foreslås, at seniordag
2002 arrangeres på landsdelsplan på lokale
initiativer.
Seniorer i det danske samfund er en befolkningsgruppe, som alle ved vil vokse i de
kommende årtier. Derfor er der et stort
potentiale i at tænke evangelisation og
kirkevækst i forhold til seniorarbejdet i de
lokale menigheder. Senioraktiviteterne på
lands- og landsdelsplan skulle gerne stimulere til, at menighederne udvikler denne del
af arbejdet.
7. Sang og musik i menighederne
Der er ingen tvivl om at et blomstrende
sang- og musikliv af høj kvalitet har en
væsentlig betydning for en menigheds gudstjeneste og for menighedens udadrettede
arbejde i det hele taget.
En rundspørge i menighederne peger på, at
det kun enkelte steder er vanskeligt at skaffe
musikledsagelse til søndagens gudstjeneste.
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Menighedernes organister gør en stor indsats i en tjeneste, der ofte strækker sig over
adskillige år. Menighederne opfordres derfor til at påskønne deres organisters tjeneste.
Landsledelsen vil tilbyde menighedernes
organister støtte til at deltage i et eller flere
uge kurser på Løgum Kloster Højskole.
Ligesom der hvert andet år vil blive afholdt
et weekend kursus for menighedernes
organister.
Den rytmiske musik har fået større plads i
gudstjenestelivet gennem de senere år. Men
på grund af manglende person-ressourcer er
det stadig få af vore menigheder, der anvender rytmisk musik hver søndag.
Landsledelsen vil i samarbejde med Metodistkirkens Ungdomsforeninger arrangere et
årligt weekend kursus for lovsangsledere og
musikere.
Der vil 2 gange om året blive udsendt nodeog tekstmateriale til 10-15 lovsange af høj
kvalitet.
Menighederne opfordres til at undersøge
mulighederne for eventuelt på økumenisk
plan at tilbyde musikundervisning.
Landsledelsen afsætter desuden en pulje
som menighederne kan søge til indkøb af
musikinstrumenter, som skal anvendes i
gudstjenestesammenhæng.
8. Målsætning 2002
Arbejdet med målsætning for kirken skal
ske på alle niveauer i kirken. Landsledelsens
plan er at fremlægge sit målsætningsarbejde
for årskonferencen 2002. Det er tanken at
afholde rådsdage for alle landsbestyrelser i
september 2002. Landsledelsens målsætningsarbejde, årskonferencen 2002 og rådsdage september 2002 skulle gerne udgøre
højdepunkterne i den proces, som landsledelsen påtænker at inddrage hele kirken i.
9. Bibelskole
Bibelskolen på Överås har ingen undervisning p.g.a. for få elever. Landsledelsen er
i gang med at undersøge et andet bibelskoletilbud til de danskere, som dette år
søgte til Bibelskolen på Överås. Vi håber, at

en ny kontakt til en Metodistisk Bibelskole i
England vil kunne være det Bibelskoletilbud, vi i fremtiden vil kunne tilbyde. I det

kommende år vil Landsledelsen søge at
fremme danske metodisters interesse for
Bibelskoleophold.

Forslag
Økonomiske og administrative forslag
1.
Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar
2002 til kr. 16.200 pr. måned. Hertil
kommer 1½ % feriegodtgørelse, der udbetales pr. 1. maj.
2.
Pensionspræmien forhøjes fra 1. januar
2002 med ½ % til 14 % af kontantlønnen,
hvilket svarer til kr. 27.216 pr. år. Præmien
betales af Hovedkassen.
3.
Menighedsforstanderne har fri bolig. Desuden ydes dækning af udgifter udover kr.
18.700 årligt til opvarmning af præstebolig
og skat af boligens værdi.
4.
”Ugen til Bøn & Inspiration” holdes i uge
35. Kollekt indsamles ved afslutningsgudstjenesten søndag 2. september 2001.
Indsamlingen går til at fremme at danske
unge kommer på bibelskole.

5.
Kollekt til præsteuddannelsen indsamles
søndag 4. november 2001.
6.
Kollekt til aflønning af præster i Letland
indsamles søndag 3. februar 2002.
7.
Iligning til Metodistkirkens Hovedkasse for
2002 fastsættes uændret til kr. 220 pr.
medlem.
8.
Det budgetterede underskud for 2001 dækkes af legatformuens renteindtægter for
2001 samt af tilskud fra legatformuen.
9.
Salg af kirkebygningen i Helsingør.
10.
Godkendelse af forretningsorden for årskonferencens revisionsudvalg. Se side 51.

Året der gik
”I er de helliges medborgere og hører til
Guds husstand. I er bygget på apostlenes og
profeternes grundvold med Kristus Jesus
selv som hovedhjørnesten. I ham holdes
hele bygningen sammen og vokser til et
helligt tempel i Herren. I ham bliver også I
sammen med os bygget op til en bolig for
Gud i Ånden.”
Ef. 2:19b-21

10. Himmel & Jord
Kirkens blad Himmel & Jord fik ved
årsskiftet en ny redaktion under ledelse af
Carsten Morsbøl. Himmel & jord, som vi
har fået det i foråret 2001, er både en sammenlægning af de to tidligere blade og et
helt nyt blad. Denne nystart for Himmel &
Jord tegner godt, og vi anmoder konferencen om at yde konstruktiv kritik direkte
til bladets redaktion i den fælles bestræ-
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belse, at skabe et godt blad for fremtidens
kirke.
11. Sandvangs fond
Sonja Sandvang, beboer på Betaniahjemmet, Frederiksberg, indtil sin død 10. februar 1998 og medlem på prøve af Jerusalemskirkens menighed, testamenterede sin formue til oprettelse af et fond, der skal virke
indenfor samme formål, som Betaniaforeningens, dog med særlig prioritering af
hjemmet på Frederiksberg. Bobehandlingen
har været og er fortsat umådelig besværlig.
Landsledelsen har, på Metodistkirkens vegne, været fødselshjælper for hele sagen og
har taget en del pågående initiativer overfor
advokater og skifteretten. Nu ser det imidlertid ud til, at etableringen af fondet er indenfor den horisont, vi kan se. Fondet er
etableret med bestyrelse, som aflægger sin
første beretning ved denne årskonference,
og fremlæggelse af vedtægterne. Opgørelse
af formue og overførsel af formuen til fondet kan tage en tid endnu, hvor lang vides
endnu ikke. Fondet er en realitet pr. 15.
Jørgen Thaarup
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januar 2001 med en formue på 7.309.572,79
kr. i henhold til det foreløbige boregnskab.
Men fondet har ikke sin formue til disposition og har derfor ingen ressourcer at
arbejde med, før økonomien er på plads.
Der henvises i øvrigt til fondets egen
indberetning.
12. Hovedkassen
Salget af kirkebygningen i Varde indbragte
kr. 1.150.000. Kirkebygningen i Vonge indbragte kr. 385.170, og præsteboligen i
Hjørring kr. 818.100. Til indretning af ny
præstebolig i Odense blev der i år 2000 ydet
kr. 310.000, til kirkesalen i Århus kr.
66.844, og til stentrappen i kirken i Horsens
kr. 25.000.
I det nye år ydes kr. 155.000 til restaurering
af kirkebygningen i Esbjerg, og kr. 215.000
til reparation og forbedring af præsteboligen
i Frederikshavn. Et stort beløb, kr.
1.670.000, bliver ydet til restaurering af
kirken i Vejle.

Landsledelsens forslag nr. 10:
Forretningsorden for
Årskonferencens revisionsudvalg
I. Udvalgets sammensætning
1. Årskonferencens revisionsudvalg består
af tre medlemmer, som vælges for 3 år,
med eet medlem på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
II. Udvalgets opgaver
2. Udvalget foretager kritisk revision af
alle allerede reviderede årsregnskaber,
der skal forelægges årskonferencen.
3. Under den kritiske revision vurderer
udvalget, om den økonomiske
forvaltning
virker
rimelig
og
betryggende i forhold til formål og
vedtægter. Endvidere sammenholdes
regnskaber med budget og indberetning.
4. Såfremt
regnskabsopstilling,
der
indrykkes i konferencehåndbogen, er et
sammendrag, skal udvalget sikre, at
opstillingen giver et dækkende billede
af de faktiske forhold.
5. Udvalget udarbejder indberetning til
årskonferencen,
der
tilstilles
årskonferencens sekretær senest 14
dage før konferencen.
III. Revisionens gennemførelse
6. Årskonferencens sekretær indkalder alle
regnskaber, revisionsprotokollater og
budgetter, der tilsendes udvalgets
formand senest d. 30. april.
7. Alle
dokumenter
skal
være
underskrevet af bestyrelsen. Såfremt
underskrift ikke har fundet stede ved
fristens udløb, indsendes foreløbige
dokumenter uden underskrift, og
underskrevne
dokumenter
efterfølgende, dog senest den 31. maj.
8. Årskonferencens sekretær tilstiller
udvalget en samlet udskrift af
årskonferencenshåndbogens regnskaber
og indberetninger, når håndbogen er
klar til trykning.

9. Udvalgets
formand
fordeler
regnskaberne
mellem
udvalgets
medlemmer for nærmere granskning.
10. Udvalget mødes primo juni for fælles
revision
af
regnskaberne
og
udarbejdelse af indberetning til
årskonferencen.
11. Eventuelle bemærkninger til de enkelte
regnskaber
tilgår
respektive
bestyrelsesformænd eller kasserere
senest 14 dage før årskonferencen.
12. Udvalget opbevarer regnskabsmateriale
i 3 år, hvorefter det tilintetgøres.
IV. Udvalgets kompetence
13. Udvalget er berettiget til at indhente
supplerende oplysninger til belysning af
regnskaberne
hos
respektive
bestyrelsesformænd, kasserere og
revisorer.
14. Udvalget er endvidere berettiget til at
afvise revision af regnskaber, der ikke
er rettidigt indsendt.
15. Udvalget kan fremkomme med
individuelle og generelle vejledninger
med henblik på, at tilstræbe ensartede
regnskabsprincipper
og
regnskabsopstillinger.
V. Ændringer af forretningsorden
16. Ændringer af denne forretningsorden
kan kun ske med Metodistkirkens
Årskonferences godkendelse.

Således vedtaget af revisionsudvalget den
16. november 2000, og godkendt at
Metodistkirkens Landsledelse den 13.
januar 2001.
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Metodistkirkens Hovedkasse
(i 1.000 kr.)
Indtægter
Årskonferencens Offergave
Offerdag til præsteløn i Letland
Bøn- og Inspirationsugen
Julegaven
Iligninger, menigheder
Lottopuljen til almennyttige org.
Indtægter i alt
Udgifter
Fælleskassen
Pensionsforsikring
Biskops/Centralkonferencekassen
Udvalgsmøder og rejser
Administration og tryksager
Flytteomkostninger
Kontingenter
Evangelisation
Salmebogsudvalget
Unge Hjem udvalget
Efteruddannelse
Tilskud til præsteløn i Letland
Afskrivning på edb-udstyr
Ekstraordinære udgifter*)
Udgifter i alt

Budget
2000

Faktisk
2000

Budget
2001

Plan
2002

150
15
15
60
302
0
542

136
21
12
59
299
349
876

150
20
15
60
294
0
539

150
20
15
60
294
0
539

632
339
110
125
125
100
27
50
15
5
55
20
75
0
1.678

742
326
107
153
195
36
23
38
5
8
16
21
60
65
1.795

676
379
125
160
160
0
25
40
20
5
60
20
60
0
1.730

660
408
130
170
170
50
28
30
20
5
10
20
60
0
1.761

*)2000: Tilskud til menigheder kr. 146.800, Tilskud til Kefas kr. 10.000, Hensættelser til ”Metodistkirkens Historie”
tilbageført med kr. 92.106.
.

Konto for Överås
Kollektdagen i november
Bidrag fra MK
Gaver
Indtægter i alt

15
5
5
25

13
9
13
35

15
5
5
25

15
5
5
25

Bidrag til seminariet
Rejser m.v.
Udgifter i alt

245
0
245

223
6
229

200
10
210

200
10
210

Resultat før renter
Renteindtægt
Underskud

-1.356
750
-606

-1.113
787
-326

-1.426
700
-676

-1.407
700
-707
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Status
Aktiver
Likvide beholdninger
Værdipapirer
Andelskapital i Överås
Tilgodehavende bidrag
Kurér-Forlaget
EDB-udstyr (632 - 569)
Salg af bygninger
Udbytte og afkast inv.forening
Tilgodehavende renter
Udlån (Århus: 125, Frederikshavn 395, Lægården 400)
Aktiver i alt
Passiver
Kirkebygningskonto, primo
Salg, Varde, Vonge, Hjørring
Tilskud til restaurering
Centralkonference-konto
Skyldige gaver
Hensat til udgivelse af ny salmebog
Bunden legatformue
Formue i øvrigt:
primo
renter i øvrigt
familieydelse inkl. renter(Mathiassens legat)
ekstraordinære udgifter
kursregulering, værdipapirer
underskud (tilskud til drift)
Passiver i alt

525
13.497
123
311
128
63
1.975
642
17
920
18.201

1.196
2.353
- 402

13.693
10
-46
0
233

3.147
41
80
250
1.119

13.890
-326
18.201
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Oversigt over arv/gaver til Metodistkirken i Danmark
Ingeborg Andersen
Ingeborg og Jens Dalbøge
Ingrid Dalbøge
Kjerstin og Valdemar Heftholm
Marie Jensen (Helsingør)
Agnes og Chr. Jørgensen, Ella og Villy Jørgensen
L.C. Larsen og hustru
Estrid Lauter
Birthe og I.P. Mathiassen
Emma og Kristian Mortensen
Chr. Nielsen og hustru
Elise Nielsen
Esther Marie Nielsen
Gudrun Nielsen
Margrethe Nielsen
Noomi Nielsen
Aksel Olsen
Ellen Petersen
Else Petersen
Svend Aage Petersen
Edel Poulsen
Poul Poulsen
Mine Rasmussen
A. Rogert og hustru
Peter Suhr
Chr. Thaarup
Marie Wemmelund

699.361
72.000
100.000
15.802
121.000
1.119.168
13.530
228.879
13.294.304
50.000
105.936
63.085
18.000
419.865
161.500
233.100
26.400
30.683
37.889
71.146
91.627
50.930
35.266
41.167
15.102
12.536
12.000

Fremhævede navne/beløb angiver "nye" legater, mens fremhævede beløb alene viser forhøjelse af et tidligere beløb. Listen
viser ikke arv og gaver givet direkte til menighederne.
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Metodistkirkens Verdensmission
Året der kommer
Missionsrådets primære opgave er at inspirere menighederne til at udvikle en funktionel missionsforståelse, som fremhæver
missionens centrale betydning for kirkens
eksistens og identitet, både lokalt og globalt.
Information
Information om kirkens mission er af
afgørende betydning for et voksende missionsengagement i og ud fra menighederne.
1. Unge og mission
Missionsrådet vil gerne arbejde mere
målrettet med unges tanker om mission.
Vi vil undersøge mulighederne for at
tilbyde flere førstehånds missionsoplevelser og oplyse om missionsprojekter,
som i særdeleshed vil betragtes som vedkommende for unge.
2. Information om Metodistkirkens aktuelle
missionsarbejde & mission i øvrigt
Information om mission til menighederne, MK foreningerne og missionskredsene kommer i Himmel og Jord.
3. Missionsrådets kontakt til menighederne
Missionsrådets medlemmer står til rådighed for besøg i menigheder, missionsmøde, missionsdag, m.m. efter aftale. Der
skabes personlig kontakt mellem
kontaktpersoner fra missionsrådet til kontaktpersoner i de enkelte menigheder/MK
foreninger/missionskredse med henblik
på hurtig information, forbøn og ideudveksling.

2.

Metodistkirken i D.R. Congo
På trods af de politiske omstændigheder,
som i de sidste par år har ødelagt en stor del
af vores arbejde og kontakt til landet, vil vi
fortsætte vores støtte til mission og
missionsprojekter i følgende omfang:
1. Metodistkirkens Gadebørnsprojekt i Lubumbashi

6.

3.

4.

5.

Selv om de politiske omstændigheder og
lederskabs situation har hæmmet projektets udførelse, viser de forhåndenværende
udviklinger tegn på bedring. Projektet vil
derfor blive udført i det omfang situationen vil tillade.
Kontakt og støtte til Metodistkirkens
Teologiske Fakultet i Mulungwishi
Rådet vil bibeholde kontakten til fakultetet samt fortsætte med at tage imod
studieansøgninger.
African Church Growth and Development
I lyset af rådets mangel på tilsynsmuligheder i D.R. Congo, især i forbindelse
med de mange studieansøgninger, vil vi
overveje økonomisk tilslutning til Den
afrikanske kirkevækst organisation, som
bedre kan formidle en nærværende kontakt og vurdering af ansøgerne.
Stipendier til sygeplejestuderende i Kamina
Fra Methe Rasmussens mindekonto sendes tilskud til uddannelse af sygeplejersker på Methe Rasmussens oprettede sygeplejeskole.
Demokrati konference
Missionsrådet har planer om at støtte
tilrettelæggelsen af en demokrati konference i Lubumbashi, på betingelse af en
holdbar beskrivelse af projektets indhold
og økonomi. Konferencen vil sigte på at
udbrede begrebet "demokrati", i særdeleshed blandt befolkningens unge.
Støtte til Claus Kofoed Nielsen
Rådet vil fortsat støtte, økonomisk og
moralsk, missionsrådet i Schweiz' ansættelse af Claus Kofoed Nielsen i D.R.
Congo som Informationsteknologi specialist.
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Metodistkirken i Letland
Den lettiske støttegruppes arbejde er nu
blevet indlemmet i missionsrådets regi.
Efter en grundig vurdering af situationen,
vil arbejdet prioriteres i følgende omfang:
1. Stipendier til præsteuddannelse på Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Tallinn, Estland.
2. Økonomisk opbakning for Inise Budnika,
ungdomspræst, med henblik på tilrettelæggelsen
af
ungdomslejre
og
materialer.
3. Tilskud til menighedernes præsteløn (via
Metodistkirkens Fælleskasse).
4. Opfølgning på situationen i Kuldiga,
hvor missionsrådet har skaffet ca. 75.000
kr. til køb af en kirkebygning, der
pludselig var sat til auktion af
kommunen.
5. Formidling af venskabskontakter mellem
menigheder i Danmark og Letland.
6. Overvejelse af støtte for Den lettiske
børnelejr i Danmark, i samarbejde med
Forårsblomsten.
Mission til Indien
1. I samarbejde med Indienkomiteen vil
støtte til de ca. 100 skolebørns uddannelse i Indien fortsætte.
2. I samarbejde med Indienkomiteen vil der
skaffes oplysning om et gadebørnsprojekt
i Delhi.
Øvrige projekter
1. Evt. udsendelse af korttidsmissionær(er)
og volontør(er).
Økumeniske kontakter
1. Missionsrådet er medlem af Dansk
missionsråd (DMR), og har dermed 1
plads i DMR's repræsentantskab.
- fælles projekter, som DMR's efterårskollekt sept/okt
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Medlem af særlige udvalg under DMR:
- Udviklingsafdeling (projektstøtte fra
DANIDA).
- Lodseddeludvalget
(DMR's
lodseddel 2002)
2. MK's landsudvalg er medlem af Det
økumeniske Fællesråd (DØF), og har
dermed 1 plads i repræsentantskab.
3. MK's landsudvalg er medlem af
Danmarks økumeniske Kvindekomite
(DØK), og har derved 2 pladser i
repræsentantskabet. (DØK forbereder
bl.a. Kvindernes Internationale Bededag
og Fællesskabets Dag).
Samarbejdspartnere indenfor Metodistkirken
1. GBGM - General Board of Global
Ministries
2. ECOM - European Commission on
Mission
3. MNR - Metodistkirkens Nordeuropæiske
Missionsråd
4. UMCOR-Europa - United Methodist
Committee on Relief
5. WFMUW - World Federation of
Methodist and Uniting Church Women
6. MBUF - Metodistkirkens Børne- &
Ungdomsforbund
Økonomi
1. Missionssøndag i maj 2002 - kollekt til
missionsrådets arbejde.
2. Missionsrådets
ansøger/anbefaler
DANIDA støtte til udviklingsprojekter
3. Missionsrådet ansøger om del i tips &
lotto midlerne, som uddeles efter omsætningens størrelse og afsendt støtte til
projekter.
4. Menighederne/MK-foreninger/missionskredse opfordres til at sende støtten til
diverse selvvalgte projekter via missionsrådet.

Forslag
1. Deltagelse i DMR-lodseddel 2002.

3. Missions stævne/ MK's delegeretmøde i

foråret 2003.
2. Missionssøndag i maj - med kollekt til et
decideret
projekt,
som
bliver
bekendtgjort på et senere tidspunkt.

Året der gik
Den Demokratiske Republik, Congo
Situationen i D.R. Congo har desværre igennem det sidste år været plaget af fortsat uro.
Præsident Kabilas attentat i januar 2001 har
kun intensiveret spændingen, som
kendetegnede det politiske og militære
klima, som allerede var der i forvejen. Selv
om
forskellige
redegørelser
fra
nyhedskilder,
udenrigsministeriet,
missionspersonale, o.l. viser divergerende
meninger om, hvor udbredt konflikten
egentlig er, vil de mest optimistiske billeder
af landets situation bekræfte en fortsættelse
af den samme ustabilitet, som har svækket
landet i de senere år.
Arbejdet og engagementet i D.R. Congo har
ligeledes været påvirket af situationen.
David Persons, Paul og Roxanne Webster,
og Roberta Hupprich, som henholdsvis var
rektor for seminariet i Mulungwishi, landbrugsprojekt ledere i Musokatanda og
gadebørnsprojekt leder i Lubumbashi har
forladt landet, uden planer om, at vende
tilbage.
I august blev Claus Kofoed Nielsen udsendt
af missionsrådet i Schweiz for at tilrettelægge et informationsteknologisk projekt.
Claus og andre missionærer blev nødt til at
evakuere landet i forbindelse med Kabilas
mord, men de er siden vendt tilbage og
arbejdet er nu godt i gang. Ansættelsen
indebærer delvis støtte fra Danmark.
Selv om missionsrådets engagement i D.R.
Congo har været stillet i bero igennem det
sidste år, forårsaget af de førnævnte vanskeligheder, har vi ikke mistet håbet! Vi

deler stadigvæk en stor bekymring for
landet og dets befolkning, og venter tålmodigt på dagen, hvor det politiske styre og
arbejdsklimaet vil muliggøre et fornyet samarbejde med landet og vores missionspartnere dernede.
Gadebørnsprojektet i Lubumbashi
På grund af uro i landet og mangel på
ledelse, har gadebørnsprojektet midlertidigt
ligget stille. Midlerne, som er blevet indsamlet til dette formål er blevet sat ind på et
konto og videresendes, når situationen tillader det.
Landbrugsprojekt i Musokatanda
Afslutningen af landbrugsprojektet har
været problematisk. På grund af den "aura"
af mistænksomhed, som går udover mange
missionærer i forbindelse med våben smugleri fra sidste år, har det været umuligt for
Paul og Roxanne Webster at rejse tilbage til
landet for at få fat i de nødvendige regnskaber, dokumentation, m.fl.. På nuværende
tidspunkt er det vanskeligt at få tilfredsstillende information frem til DANIDA,
som ønske et slutregnskab for projektet.
Hvis ikke det lykkedes at afslutte projektet
til DANIDAs tilfredsstillelse er missionsrådet forpligtet til at udrede 125.000 kr.
Letland og de øvrige baltiske lande
Fra kirken i Danmark er der i lighed med
tidligere år ydet støtte til aflønning af
menighedernes præster i Letland og Estland.
Missionsrådet har i øvrigt ydet støtte til
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James Ints Danielson, som studerer deltid på
præsteseminariet i Tallinn, og er menighedspræst i Riga.
I det forløbne år blev Latvian Support
Group (LSG) arbejdet overført til missionsrådets regi. På grund af Danmarks hidtidige
engagement i landet, landets fattigdom,
kirkens umiddelbare behov for udenlandsk
støtte til at drive deres virksomheder, og
muligheden for at skabe langvarige kontakter med menighederne der, har Letland fået
forhøjet prioritet. Udover studie og præsteaflønnings støtte har missionsrådet skaffet
midler til trykning og udgivelse af en
kalender/håndbog, som bruges af alle præster og menighedsledere Sammen med
kollekterne fra missionssøndagen og Kvindernes Internationale Bededag har missionsrådet ydet økonomisk opbakning for
Inise Budnika, som er ansat til at tilrettelægge ungdomsarbejdet i Letland. Børne- og
ungdomsarbejdet blomstrer stærkt i menighederne, selv om ressourcerne er meget
begrænsede. Der er behov for fortsat støtte
for ungdomsarbejdet. I efteråret stod missionsrådet som bindeled mellem VardeEsbjerg menighed og Letland, da en stor
container fyldt med et pibeorgel plus mange
andre effekter fra den tidligere kirke i Varde
blev sendt til Riga. I marts rejste missionssekretæren og Michael Nielsen, fra Gladsaxe, til Letland for at hjælpe med orgelets
opsætning og samtale med kirkens ledelse
angående vores fremtidige samarbejde og
engagement. Besøget afslørede en krise
situation i Kuldiga. En kirkebygning, som
var udlejet af kommunen blev pludselig sat
til auktion, selv om den faktisk var kirkens
ejendom før den kommunistiske tid.
Missionsrådet har i samarbejde med biskops
kontoret siden fremskaffet midlerne, som
har sikret købet af bygningen og lettet
menighedsarbejdet i byen.
Letlandslejren, som foregik på Solborgen i
maj 2000, arrangeret af Forårsblomsten, var
igen en stor succes. Lejren bliver ikke
afholdt i år på grund af de forhøjede
omkostninger, men missionsrådet og
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Forårsblomsten forventes at indgå i en
dialog vedr. videreførelsen af lejren i
fremtiden.
Missionsrådet vil i øvrigt sige "tak" til den
forrige LSG bestyrelse og de mange
medhjælpere, som har varetaget og stået til
rådighed for forsendelse af diverse udstyr
og genbrugstøj via to årlige containerforsendelser.
Indien
Under vejledning og støtte af Hero og Anna
David samt andre familier fortsætter det
indiske skolebørns projekt. Mange børn
bliver stadigvæk hjulpet af projektet i form
af en uddannelse og hjælp til selvstændigt
arbejde.
Danmark
Joshua Kyeremehs ansættelse som
missionær i Danmark med tilknytning til
Den Internationale Menighed i København
overgik i august 2000 fra missionsrådets
regi til The General Board of Global
Ministry (GBGM), med Jerusalemskirken
som tilsynsførende. Siden da har Joshua og
Emelia Kyeremeh gennemgået missionær
træning i Atlanta og har påbegyndt ansættelsen som GBGM missionærer i
Danmark med økonomisk støtte fra New
York. De fortsætter missionsarbejdet blandt
flygtninge og indvandrere, samt pastoral
tjeneste i Den Internationale Menighed.
Missionsrådet var aktiv i ansøgningsprocessen. Samtidig blev Joshua udnævnt som
lokalpastor af Metodistkirkens Landsledelse
ved årskonferencen 2000.
Jubilee 2000
Projektet, som har indbefattet en underskriftskampagne for eftergivelse af de fattigste ulandes ubetalelige gæld, sluttede i år
2000.
Information
Laila Hørby er skrivende redaktør af
missionsstoffet i Himmel og Jord, som i
flere udgivelser har fået en særlig plads.

MK abonnenterne har fået alle 11 nr.
tilsendt.
MK og Missionskredse
De lokale M.K. foreninger, missionskredse
og husmoder kredse er hver på sin måde
med til at sætte mission på dagsorden i de
lokale menigheder, ligesom de er med til at
arrangere julemarkeder, basarer og andet,
der er med til at skaffe midler til mission.

MKs delegeretmøde og missionsstævne
foregik på Solborgen d. 20.-22. april 2001
under temaet "Missionens mange ansigter".
De fremmødte nød forskellige indslag ved
bl.a. Hans Raun Iversen, lektor på
Københavns Universitet, og Jørgen Krabbe,
missionssekretær i Baptistkirken. Stævnet
afsluttede med en nadvergudstjeneste, og
der blev indsamlet penge til fordel for køb
af kirkebygningen i Kuldiga, Letland.

Mark Lewis
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Regnskab 2000
Indtægter
Kollekter/gaver inkl. 50.000 fra MU, Pedersker
"
"
til videreforsendelse
MK/Missionskreds-kontingenter
Missions-sparebøsser
Salg af kort m.m.
Tips & Lotto
Ordinære indtægter

79.230,75
9.364,00
31.390,00
7.710,50
472,00
77.480,44
205.647,69

Udgifter
Kontor/fotokopier
Porto/tlf./fax
Årbog
Indkøb af bøber/hefter
Gaver
Kursus - Mark Lewis
Rejser/møder
Kontingenter/blade til DMR/DØK/DØF/WFMUW
Afregnet til Hovedkassen
"
til Överås
Revision vedr. Tips & Lotto
Mellemregning til Hovedkassen
Depositum - Solborgen
Rådets inderbarn-sponsorat (op til 4000)
Ordinære udgifter

373,55
6.318,00
1.150,00
1.300,00
100,00
1.300,00
24.785,87
4.145,38
800,00
8.874,00
1.937,50
900,00
1.000,00
884,32
53.868,62

Ordinært resultat

151.779,07

Finansielle poster
Renteindtægter
Gebyrer

50.056,58
- 1.012,88

49.043,70

Specielle projekter
Lodsedler:
Indkommet ved salg
Restafregning fra LYM
Indtægter i alt
Afregnet med LYM
Porto
Udgifter i alt

31.740,00
2.308,51
34.048,51
7.500,00
202,00
7.702,00

26.346,51

Bladet:
Andel af bladudgift
Friabonnementer x 6 stk.

- 14.000,00
- 1.881,60

- 15.881,60
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DMR:
Efterårskollekt
Afsendt til DMR

710,00
- 660,00

50,00

90.825,75
5.315,00
5.315,00
- 98.700,75

2.755,00

D. D. R. Congo
Overført fra Methe Rasmussens konto
Gaver
Til gadebørnsprojektet fra MS og MU

12.723,18
2.000,00
16.784,35

31.507,53

Letland:
Missionskollekt - Inise Budnika
Søndagsskolematerialer
Kollekter/gaver
Letlandslejr
Indtægter i alt
Afregnet til Letland inkl. præsteuddannelse
Orgeltransport
Afregnet til "Forårsblomsten"
Udgifter i alt

12.687,00
1.140,00
3.193,00
5.000,00
22.020,00
27.781,36
14.968,05
5.000,00
47.749,41

- 25.729,41

Indien:
Indbetalinger fra sponsorer
Sommerhøjskolen
Fejlafregning sommerhøjskolen
Afregnet til Indien

Litauen:
Søndagsskolematerialer

- 3.311,10

Nødhjælp:
Kosovo
Mozambique
Afsendt

1.350,00
1.000,00
- 2.350,00

0,00

Claus Kofoed Nielsen:
Kollekter/gaver
Forsikringsrefusion
Indtægter i alt
Løn for januar + feriepenge
Dagpenge
ATP
Pensionsbidrag
A-kasse (2. 3. og 4. kvt. 1999 + 1. kvt. 2000)
Rundrejse i Danmark
Tandlæge
Konvent i Tommerup
Pas samt provisorisk pas
Dagens Ord
Kontraktafslutning
Udgifter i alt

3.040,00
113,00
3.153,00
16.755,00
1.140,00
596,40
14.600,00
9.130,00
5.957,00
862,00
240,00
1.012,50
100,00
20.000,00
70.392,90

- 67.239,90
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Joshua Kyeremeh:
Lønoverførsel fra GBGM
Løn (inkl. husleje i 4 mdr.)
ATP
Tlf. 8 mdr. á 250
Transportgørelse 8 mdr.
Psykolog-undersøgelse
Årskonference + ledsager
Visum
Forsendelse fra Ghana
Overført til Hovedkassen
Udgifter i alt

289.251,51
177.604,00
1.789,20
2.000,00
12.000,00
4.725,00
1.500,00
1.080,00
949,73
10.936,57
212.584,50

Methe Rasmussens mindekonto:
Restbeløb ovf. til Congo
Emilie Nielsens mindekonto:
Afsluttet til Indien
NETTORESULTAT
Aktiver
Obligationer
Kasse
Indestående i bank
”
på giro

Passiver
Egenkapital primo 2000
Kursgevinst på obligationer
Årets nettoresultat

Passiver fordelt således:
DMR - slutresultat for 1999
Nødhjælpskonto
MK's rejsekasse
Indien
2.755,00
Fejlsendt retur til hovedkasse
5.315,00
D. D. R. Congo
"
"
gadebørnsprojektet
DMR/Efterårskollekt
Præsteuddannelse i Letland
Överås
Resttilskud til Joshua fra GBGM overføres til hovedkasse
Reserveret til imødegåelse af tab på DMR-udvikl.
Til disposition
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76.667,01

- 12.723,18

- 3.115,68
210.147,95

740.623,00
0,00
223.130,61
97.528,89
1.061.282,50

838.015,55
13.119,00
210.147,95
1.061.282,50

372,08
15.000,00
27.955,22
- 2.560,00
22.353,18
16.784,35
710,00
15.000,00
- 310,00
76.667,01
100.000,00
789.310,66
1.061.282,50

Budget 2001
DMR
Indien
Gadebørnsprojekt
Nødhjælp
Lodsedler
Missionssøndag
Kollekter/gaver
Kontingent
Missionsbøsser
Renter/gebyrer
Porto/tlf./fax
Kontor
Møder / rejser (herunder rejsen til Letland)
Abonnement/Årbog
PR
Kontingenter
Blad
Claus' pension
Letland (øremærket)
Øvrige lande
Tipsmidler
I alt

Indtægter
10.000
75.000
0
0
28.000
10.000
10.000
30.000
5.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000

Udgifter
10.000
75.000
5.000
15.000
8.000
0
1.000
0
0
5.000
5.000
2.000
50.000
3.000
3.000
4.000
20.000
26.000
35.000
25.000
0

258.000

292.000

Emilie Nielsens og Methe Rasmussens mindekonti tømmes inden udgangen af 2000.
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Året der kommer
Ny struktur, nye vedtægter og ny uddannelsesstruktur.
Det
er
nogle
af
overskrifterne i den indberetning, du skal til
at læse.
Et blik på Bibelen
Men først vil jeg lige bruge et kort øjeblik
til at skrive lidt om hvorfor vi samles.
Emnet for dette års DM er ”pionerånd”. Og
hvis der er noget, der har kendetegnet
menneskers forhold til Gud, kristendommen
og kirken, ja så er det pionerånd.
Tænk på hvordan Gud fik Moses til at samle
israelitterne og vandre med dem fra Egypten
til det forjættede land (læs evt. 2. Mosebog).
Eller tænk på hvordan Gud fik Elias til at
sige til Israel, at der var noget galt. (læs evt.
Elias’ bog). Eller tænk på hvordan Jesus
vendte op og ned på jødernes tanker om
rigtigt og forkert (læs evt. Matt. 5-7 eller tag
hele Markusevangeliet). Eller tænk på
hvordan disciplene gik i gang med at
fortælle om Jesus (læs evt. Apostlenes
Gerninger).
Når vi ser på Metodistkirken er der også
mange eksempler på pionerånd. Bare i
Metodismens historie kan jeg nævne Den
hellige Klubs fastholden i bøn og besøg i
fængslerne. Eller John Wesley, der prædiker
for minearbejderne i Bristol på vej til minen
og efter nogle år oplever at der sker
forvandling med deres liv. Eller da han
bliver smidt ud af den anglikanske kirke,
men fortsætter med at prædike idet han
siger: ”Hele verden er mit sogn”.
Og ser vi på kirken i Danmark er historien
ikke i mindre grad præget af pionerånd.
Mange af kirkerne er bygget for penge
samlet ind af almindelige arbejdsmænd i
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af
1900-tallet. Menigheder blev startet fordi
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nogle mennesker havde hørt om Jesus og
inviterede en prædikant til deres eget hjem
for at fortælle det til andre. Anton Bast
skabte det største sociale arbejde i Danmark,
oprettede mange af de første børnehaver,
plejehjem og andre sociale institutioner
overhovedet i Danmark.
Vender vi blikket på os selv, på
Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund, er det også båret af pionerer. Det
startede med at nogle voksne begyndte at
arbejde med børn og unge, og udviklede sig
til en stor bevægelse med både ungdomsarbejde, spejderarbejde og søndagsskolevirksomhed. Mange år senere gik nogle
pionerer i spidsen, og fik samlet det metodistiske ungdomsarbejde i det MBUF vi
kender i dag. Gospel er et af de seneste skud
på pioner-stammen. Her har nogle folk i
mere end 25 år troet på at det var rigtigt, og
pludselig bærer det frugt.
Der er en rød tråd fra Moses til MBUF. Den
består i at gøre det, Gud vil have én til at
gøre. Gøre nogle ting, som ingen andre har
gjort. Gøre noget, som nogle måske synes er
lidt mærkeligt. Det gjorde Moses – og det
kan vi også gøre.
Et blik på MBUF
Ny struktur
Ved dette delegeretmøde fremlægger
MBUF-styrelsen i enighed et forslag til nye
vedtægter. De nuværende vedtægter er fra
1982 og har tjent deres tid, men de er ved at
trænge til et større eftersyn. Vedtægterne er
præget af at det er landsrådene og MBUFstyrelsen, som skal ”holde hinanden i skak”.
De er meget udførlige, og beskriver mange
forhold i mindste detalje. Ydermere tager de

ikke hensyn til Musikarbejdet som en
selvstændig arbejdsgren.
MBUF-styrelsens vedtægtsforslag er et
forsøg på at slanke og effektivisere
landsarbejdet i MBUF, samt at inkorporere
musikarbejdet i MBUF. Alle administrative
funktioner samles i MBUF, mens de funktioner, der relaterer sig til det enkelte arbejde samles i nogle mindre koordinationsudvalg. Endelig placeres det økonomiske
ansvar endegyldigt i MBUF-regi.
MBUF-styrelsen har brugt meget tid på at
diskutere de nye vedtægter og indstiller dem
til delegeretmødets vedtagelse. Det er
MBUF-styrelsens opfattelse at vi med de
nye vedtægter kan få et godt arbejdsgrundlag for de næste mange år.
Det er klart at når man laver nye vedtægter
bliver man nødt til at tage nogle principielle
valg og udforme vedtægterne på det grundlag. Det betyder at på nogle punkter vil der
være noget, som måske umiddelbart virker
bedre i de nuværende vedtægter. Andre ting
kan MBUF-styrelsen ikke på nuværende
tidspunkt svare på hvordan kommer til at
fungere. Vi beder imidlertid i enighed om
delegeretmødets tilslutning til en ny måde at
arbejde på i troen på at vi får et godt resultat
ud af det. Og vi håber at I vil være lydhøre
overfor MBUF-styrelsens argumenter, og
ikke bare holde fast i det vi kender. Nye
vedtægter kræver pionerånd fra alle.
Fælleslejr
Årets store arrangement bliver Fælleslejr
2001 – En fremtid og et håb, som finder
sted på Lægården d. 14.-21. juli.
Planlægningen af lejren har stået på i næsten
2 år og lejren bliver mere og mere konkret
for hver dag der går. Mere end 100
mennesker er involveret i planlægningen på
den ene eller anden måde.
Formålet med lejren er at vise alle i MBUF
og Metodistkirken hvor mange forskellige

mennesker og arbejder, der er i kirken og
give alle ”en på opleveren”. Ikke kun i forhold til Gud, men også i forhold til at få
udvidet sine horisonter.
Ny uddannelsesstruktur
MBUF-styrelsen vil på delegeretmødet
fremlægge forslag til en ny uddannelsesstruktur i MBUF. I alle arbejdsgrenene er
der allerede nu forskellige uddannelsestilbud – meget af det vil blive inkorporeret i
MBUFs overordnede uddannelsesstruktur.
Det ville naturligvis ikke være viist at ændre
ret meget i velfungerende forløb som f. eks.
MSs patruljeførertræning.
Når MBUF-styrelsen alligevel finder at der
er behov for en overordnet uddannelsesstruktur, er det fordi vi finder at den bedste
måde landsarbejdet kan hjælpe det lokale
arbejde på, er ved at ruste dem bedst muligt
til at møde de udfordringer, de står i til
hverdag. Når man står med for få ledere og
skal have lavet et ulvemøde til om torsdagen, er uddannelse måske ikke det, der
står øverst på dagsordenen.
MBUF-styrelsens forslag bygger derfor i
vidt omfang på ”situeret læring”. Situeret
læring tager udgangspunkt i en bestemt
situation og minder om mesterlæren som
man kender fra forskellige fag. Uddannelsen
foregår i de lokale arbejdsgrupper, hvor en
”lærer” kommer på besøg og efter aftenens
program bruges en time til undervisningen.
Undervisningen tager udgangspunkt i det
arbejde som den aktuelle ledergruppe står i,
og det vil være meget let for ledere at
omsætte det indlærte.
Tanken er derfor, at der opstilles en række
overordnede områder og underområder, som
er nødvendige for en ledergruppe at kunne.
Læreren tager udgangspunkt i det, der er
foregået den pågældende aften, og omsætter
situationen til en generel kompetence i
ledergruppen.
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Svaghederne ved denne nye uddannelsesstruktur er dels at det kræver en ansat
person til at varetage uddannelsen – i hvert
fald indtil en gruppe af undervisere er uddannet. Det kræver derudover at de
personer, der underviser skal have et bredt
grundlag at undervise fra. På trods af disse
svagheder er det MBUF-styrelsens opfattelse at MBUF bør have en sådan uddannelsesstruktur og indstiller derfor til delegeretmødet at der kan arbejdes videre med
en sådan uddannelsesstruktur og samtidig
om tilslutning til at der kan ansættes en person på halv tid til at forestå uddannelsesprogrammet.
Ansættelser
Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund
har 4 ansatte. Inge Bhutho Kristensen er
ansat på halv tid til at lave MB-arbejde. Bo
Lundgaard er ansat på halv tid til MS- og
MU-arbejde. Elina Bræstrup er ansat på
halv tid som ungdomspræst. Endelig lønnes
Henrik Nielsen for arbejdet som kasserer.
Bortset fra kassereren bruger MBUF
åremålsansættelser. Inges kontrakt udløber
til august 2001 og Bos udløber til december
2001. Elinas kontrakt løber til august 2003.
MBUF-styrelsen har drøftet hvilke opgaver,
der skal løses i MBUF og hvordan de
involverer ansat arbejdskraft. Det er MBUFstyrelsens holdning at der er nogle opgaver i
MB omkring at få samlet materialer og
formidlet dem til grupperne, som dårligt kan
varetages af frivillige. Derudover ligger der
nogle centrale opgaver i opbygningen af en
ny uddannelsesstruktur mv., som nævnt lige
ovenfor. MBUFs fornemste opgave –
forkyndelsen – mener MBUF-styrelsen
varetages ansættelsesmæssigt af Elina.
MBUFs budget for 2001 og skitsen for 2002
opererer derfor med en halvtidsansættelse af
en uddannelseskonsulent og en projektansættelse af en person til at samle og
formidle MB-materialer.
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MBUF-styrelsen fik i begyndelsen af året en
henvendelse fra en af vore unge om tjeneste
som etårsarbejder. Vi var glade for at
modtage denne henvendelse og er straks
gået i gang med at finde ud af, om det kan
realiseres. I dag (1. marts) er det stadig ikke
afgjort, men vi vil fortælle mere om dette
ved DM.
Økonomien
MBUFs regnskab for 2000 viser et overskud
på godt 200.000 kr. mod et forventet
underskud på 150.000 kr. – altså en
forbedring på godt 350.000. Set ud fra en
økonomisk betragtning er det selvfølgelig et
godt resultat. Ca. halvdelen af forbedringen
skyldes også højere indtægter end forventet
grundet en ekstraudskrivning af tipsmidler
fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Den negative side er, at MBUF-styrelsen og
specielt landsrådene ikke har sat de projekter i søen, som de havde forestillet sig.
Aktivitetsniveuaet er simpelthen lavere end
vi regnede med, da vi lavede budgetter.
Det er derfor med rimelig sindsro at MBUFstyrelsen fremlægger et budget for 2001, der
kalkulerer med et underskud på kr. 200.000.
Vi vil gerne sætte rigtigt mange gode
aktiviteter i gang med vores penge.
Hvad der imidlertid er langt mere
interessant at diskutere er hvad vi bruger
pengene til. Efter tipsretningslinierne gives
tipstilskud til landsorganisationens centrale
arbejde. Pengene fra DUF kan derfor på den
ene side ikke kanaliseres ud til lokalforeningerne. På den anden side skal pengene i MBUF bruges til gavn for forbundets
medlemmer. Vi bruger imidlertid mange
penge på at sætte deltagerprisen på lejre og
stævner ned. Spørgsmålet er, om vi ikke kan
bruge de penge mere konstruktivt til at sætte
noget større i gang. F. eks. et rigtigt flot
missionsprojekt.

Medlemsstatistik
MBUFs væsentligste indtægtskilde er
tipsmidler fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Over 90% af pengene kommer derfra. Uden
disse penge kunne vi ikke ret meget. Vi ville
faktisk ikke engang kunne finansiere vores
andel af Himmel og Jord. Vi ville heller
ikke kunne finansiere rejseudgifterne for
landsråd og styrelse. Vi er med andre ord
meget afhængige af de penge.

se på 700 medlemmer under 30 år. Der var
vi i 2000 732. Dels grænsen om at der skal
være mindst 16 lokalforeninger i mindst 8
amter. Der havde vi i 2000 25
lokalforeninger i 9 amter. Både i forhold til
antallet af medlemmer og antallet af amter
ligger MBUF så tæt på grænsen at det er
mere spændende end lottotrækningen. Kommer vi under én af grænserne vil vores tilskud falde til ca. det halve – ca. 500.000 kr.

Med de penge følger der imidlertid også en
række forpligtelser. Pengene gives til at
drive idébestemt børne- og ungdomsarbejde.
Idébestemt betyder bl.a. at det skal være
unge selv, der vælger deres ledelse og at det
skal være et demokratisk arbejde, hvor man
melder sig ind. Der skal være en forening
bag arbejdet. Ikke bare på landsplan, men
også lokalt. Det betyder at der skal udfyldes
medlemsblanketter, betales kontingent,
afholdes generalforsamling osv. Det
lykkedes efter lang tids arbejde og mange
henvendelser til en række lokaler grupper at
få statistikken i hus. Men det er et stort
arbejde for kassereren. Det ville lette
arbejdet meget for alle, hvis vi ikke skulle
rykke hinanden så mange gange.

Det er svært at gøre noget ved lokalforeningsantallet. Der kommer ikke bare
lige en ny lokalforening et eller andet sted.
Vi skal derfor støtte arbejdet i de amter, der
ligger yderligt. I forhold til medlemstallet
kan vi alle gøre en indsats. Indsatsen gøres
ved at være opmærksomme på om alle, der
kommer i vores foreninger, bliver registreret
som medlemmer.

MBUF-styrelsen finder at det er rigtige
værdier, der ligger bag reglerne. Vi vil
gerne udvikle børn og unge til mennesker,
der engagerer sig og tager ansvaret for de
ting, de går og laver. Derfor er foreningen
også grundstammen i de nye vedtægter. Vi
kan selvfølgelig diskutere om vi synes at det
er den rigtige måde at drive børne- og
ungdomsarbejde på. Vi kan imidlertid ikke
diskutere om det er grundlaget for at
modtage tilskud. Reglerne har ligget fast de
sidste 10 år, og der er ingen udsigt til at de
bliver ændret eller lempet.
Hvis vi forudsætter at vi gerne vil drive vort
arbejde på en måde som er tilskudsberettiget, er næste spørgsmål hvor tæt vi er på
grænsen til tilskud. Der er to grænser, som
er relevante for MBUF. Dels er der en græn-

Informationsområdet
Himmel og jord
I begyndelsen af 2001 så det nye Himmel og
Jord dagens lys. Det har været en lang og
trang fødsel, men nu har vi et nyt blad på
benene. I skrivende stund har vi kun set de
to første numre, men indtil nu tegner det til
at bladet har fået et væsentligt kvalitetsløft.
Lars Ulrik Jensen blev på sidste DM valgt
som MBUF-redaktør idet han også er redaktør af bladet for kirken. Flere MBUF’ere er
stærkt engageret i at få bladet på gaden. Det
ville imidlertid være godt, hvis vi kunne finde en decideret MBUF-redaktør. Ikke fordi
at de blade vi ser nu ikke er gode nok. Men
for at få én, der hele tiden tænkte i MBUFbaner og kunne snuse de gode artikler op.
Tværs
På sidste DM havde vi en lang og lidt
mudret diskussion af Tværs. MBUFstyrelsen har i foråret 2001 gennemført en
læserundersøgelse blandt bladets læsere.
Resultatet heraf vil blive fremlagt på delegeretmødet.
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Mission
Det lyder måske lidt kedeligt. Måske får
man billedet af en småbleg, hvid mand i tropehjelm, der fulgt at 20 sorte bærere strider
sig gennem Afrikas jungle.
Men mission er at give det gode man har fået videre til andre mennesker. På det overordnede plan handler det om at fortælle
mennesker om Jesus. På det konkrete plan
handler det om at hjælpe mennesker, der er i
en dårligere situation end os. Og man behøver blot at tænde for TV-avisen for at se,
hvor mange mennesker, der har det
dårligere end os. AIDS har dræbt millioner i
Afrika og mange millioner yderligere er
smittet. Børn vokser op uden forældre.
Mange steder på jorden er der brug for
konkret hjælp og støtte i form af det gode
budskab om Jesus.

ungdomsorganisationerne og varetager
vores interesser overfor myndigheder og
andre. Derudover igangsætter DUF en lang
række kampagner og laver meget informationsmateriale.
Ved sidste DM overtog Anders Bech Lassen
hvervet som MBUFs repræsentant ved
DUFs delegeretmøde.
For et år siden stoppede Christian Axelsen i
DUFs styrelse og vi har ingen personer i
DUFs udvalg (Nationalt, Internationalt, Uland, InitiativStøtte og Tipsudvalg). Der er
valg til DUFs styrelse og udvalg til december i år. Deltagelse i DUF-arbejde kræver
noget tid - ca. 10 møder om året. Men det
giver indsigt i en lang række forskellige organisationer og meget inspiration. Det ville
være fint hvis der var en person, der ville
have lyst til at deltage i det arbejde.

Metodistkirkens Verdensmissionsråd har
valgt at satse på Letland i missionsarbejdet i
de kommende år. MBUF har valgt at støtte
dette. Spørgsmålet er imidlertid om vi ikke
”kan gøre det lidt bedre”, som statsministeren engang udtrykte det. Jeg tror det. Når
jeg ser på verdens nød må jeg indrømme at
jeg ser større opgaver i mange lande i
Afrika end i Letland. Jeg kunne godt se et
stort missionsprojekt i Afrika for mig. Et
projekt, hvor MBUF trækker det praktiske
og
administrative
læs,
og
hvor
lokalgrupperne samler penge ind til det,
men er meget tættere på det end i dag. Der
vil selvfølgelig skulle gøres op med nogle
ting for at komme i gang med det. Men jeg
tror vi ville få meget tilbage igen. Vi
mangler bare lige nogen til at stå for sådan
et projekt. Men hvis vi tør tro på det og bede
for det, kan det blive virkelighed.

Pædofilidebatten
Igen i år har der været godt gang i den danske pædofili-debat. Jeg tror ikke fokus bliver mindre i de kommende år. Jeg tror også
at der på et tidspunkt kommer lov-regler for,
hvad frivillige foreninger må og ikke må.

Verden omkring os
Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er paraplyorganisationen for dansk
børne- og ungdomsarbejde og organiserer
70 organisationer med tilsammen over 1
mio. medlemmer. DUF er talerør for
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Det er vigtigt at MBUF ikke lukker øjnene
for den debat, der foregår og tror at ”det
rammer jo aldrig os”. Vi vil på et tidspunkt
komme til at stå i en situation, hvor der opstår problemer. Det er derfor vigtigt at den
enkelte gruppe drøfter og gerne nedskriver
nogle principper for hvordan man undgår
problemerne. Det første princip er, at én leder ikke er alene sammen med børn. Princippet har et dobbelt formål. Dels skal det
sikre børnene. Dels skal det sikre lederne
mod spørgsmål eller grundløse anklager.
Tak
Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund
er bygget af mennesker. Rigtigt mange mennesker. Og mange giver en stor del af deres
fritid til MBUF for at hjælpe med at løse de
mange opgaver, vi har i et forbund som
vores. Det er helt fra at bage småkager til et
åbent hus arrangement over kasserer til at

lede et lokalt arbejde til at deltage i
landsarbejdet. Mange opgaver tænker vi
ikke over til hverdag. Der skal produceres et
blad, der er en hjemmeside, der skal vedligeholdes og tusinder af andre små og store
ting.
MBUF-styrelsen vil gerne sige tak til alle
disse folk, som påtager sig en opgave. Ingen
nævnt, ingen glemt. Men vi ved, at uden jer
var der ikke noget MBUF.
Forslag til MBUF's delegeretmøde
MBUF vil i år 2001 have følgende arbejdsprogram
1. Fortsætte arbejdet omkring den nye
struktur.
2. Gennemføre fælleslejr 2001 – En
fremtid og et håb
3. Fortsætte planlægningen af en ny
uddannelsesstruktur
4. Gennemføre uddannelsesweekend d.
25.-27. januar 2002

5. Gennemføre fornyede kontrakts
6. Forbedre etårsarbejdertjenesten bl.a.
gennem evaluering af ansættelsen af en
etårsarbejder
7. Arbejde for en større forståelse for
nødvendigheden af gode administrative
rutiner omkring medlemsregistrering
8. Fortsætte engagementet i Himmel og
Jord
9. På baggrund af læserundersøgelse og
debat på DM 2001 vurdere det fortsatte
engagement i Tværs
10. Motivere til en øget missionsindsats og
en diskussion af målet for en
kommende indsats
11. Være en aktiv medlemsorganisation i
Dansk Ungdoms Fællesråd
12. Være vedholdende i bønnen og arbejdet
for at søge Guds vilje og følge den
Offergaven 2002 foreslås at gå til Letlandsarbejdet. Konkret motivering fremlægges på
DM.

på MBUF-styrelsens vegne
Mads Kamp Hansen

Regnskab 2000
Indtægter
DUF
Renter
§45 midler
Kontingenter
Indsamling til mission
Lejre og stævner
Diverse (bl.a. tilbageførte hensættelser)

1.127.716,00
51.200,68
60.000,00
43.145,00
12.705,00
3.700,00
33.448,19
1.331.914,87
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Udgifter
Ansatte + medarbejder relaterede udgifter
Landsråd og administration
Publikationer
Mission / Videreforsendelser
Revision
Delegeretmøde + Årskonference
Udlandspuljen
Dåbsklub / Unge Hjem
Diverse (forsikringer, kontingenter, Fælleslejr 2001)

479.000,30
95.380,54
138.999,08
17.320,00
86.990,50
15.425,00
54.965,31
11.194,69
16.116,95
935.029,22
186.915,83
1.121.945,05

Til fordeling mellem arbejdsgrenene

Resultat

209.969,82

Aktiver
Foreningskontonr. 478 00 64949
BG Invest (kursværdi ved anskaffelse)
Investeringskonto
Aftale Indlån
BG Giro kontonr. 701 4740
MU Tryk
Præmieobligationer
Kassebeholdning
Udlæg til diverse arrangementer
Lån til Vejle (Virkefonden I)
Lån til Farmen (Virkefonden II)
Forudbetalt løn
Tilgodehavender
Music on demand, account

Passiver
Egenkapital primo
Årets resultat
Skyldig A-skat
Skyldig AM- og SP-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig kontingentrefusion (MS)
Skyldig korpsmærker
Skyldig mission
Skyldig diverse
Forudbetalt diverse
Hensat Revision 2000
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119.316,99
599.928,47
802,72
1.100.000,00
1.813,76
- 42,82
200,00
800,00
313,50
42.066,09
63.370,00
35.023,41
31.400,00
1.850,25
1.996.842,37

1.647.667,76
209.969,82

1.857.637,58
18.199,00
5.812,00
894,60
475,00
15.000,00
17.320,00
36.304,19
200,00
45.000,00
1.996.842,37

Unge Hjem Udvalget
Året der kommer
Dette år holdes Unge Hjem Weekenden den
19. – 21. oktober på Solborgen.
”Menneske – hvad er du værd” lyder temaet
for årets lejr. Det er afgørende vigtigt, at vi
véd, at vi har værdi, som enkeltpersoner,
som kærestepar eller ægtepar, som familie.
Lige så afgørende er det, at vi tillægger
andre værdi. Hvis vi ikke evner at finde og
acceptere vor egen værdi eller evner at
respektere og tillægge andre værdier, så er
der noget meget grundlæggende på spil.

hovedtaler. Hans Munk har stor erfaring og
viden fra såvel det teologiske og pastorale
felt som det mere terapeutiske og arbejde
med mennesker.

Hans Munk, tidligere præst i Metodistkirken
og familieterapeut vil være weekendens

Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til
Solborgen.

Naturligvis vil der også være familieandagter og lovsang på weekenden. Ligesom der søndag selvfølgelig også afsluttes
med Gudstjeneste. Der vil også henover
weekenden være program for både små og
store familiemedlemmer.

Året der gik
Unge Hjem Weekenden år 2000 måtte
desværre aflyses. Det lykkedes ikke at få
tilmeldinger nok til at kunne gennemføre. I
udvalget ærgrede det os naturligvis. Vi syntes selv, at vi havde et godt program med
gode og inspirerende talere som Bo
Lundgaard og Christian Alsted.
Udvalget var derfor også ganske nysgerrige
efter, om noget med fordel kunne gøres
anderledes næste gang. Så derfor sendtes
spørgeskemaer ud til både nye og gamle
deltagere. Ja faktisk så sendte vi også til
personer, som aldrig har været med på Unge
Hjem Weekend, men måske havde en
mening alligevel.

Svarene giver ikke baggrund for meget
markante ændringer eller synspunkter. Knap
60% svarer NEJ til, at emnerne er for
”Missionske”. Svarerne deler sig næsten
ligeligt mellem, om den geografiske
placering er afgørende for deltagelse.
Næsten 75% svarer NEJ til, at prisen er for
høj for weekenden.
Endelig så har rigtig mange givet
inspirerende og gode ideer til temaer for de
kommende weekender.
Udvalget vil gerne takke for svar og for
ideer. Jeres interesser giver også mod til at
fortsætte planlægningen og arbejdet med
Unge Hjem.

Unge Hjem Udvalget
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Året der kommer
Den vigtigste opgave for os i året, der kommer, bliver fire til fem temadage, hvor vi vil
præsentere et nyt projekt kaldet Familieklubber. Denne idé er importeret fra Italien,
hvor man har stor erfaring med dette. Her
fokuserer man ikke kun på den enkelte misbruger, men på hele familien. Vi vil invitere
andre organisationer på det misbrugsbekæmpende område til at deltage i disse
temadage. Derefter håber vi at der i en eller
flere af vore menigheder vil blive oprettet
sådanne familieklubber, enten ved selv at
drive dem eller sammen med andre misbrugsbekæmpende organisationer.
Samarbejdet med Centralkonferencens komité for arbejdet med narkotika- og alkoholmisbrug vil i årene fremover blive styrket,
da vor formand ved Centralkonferencen
blev valgt som medlem af denne efter
nomination af årskonferencen 2000.
Vort samarbejde med værestedet Papegøjen
i Ribe vil fortsætte i det nye år. Vi er
taknemlige for det store arbejde Theodor
Pedersen lægger i værestedet.

Vi vil fortsætte samarbejdet med andre
misbrugsbekæmpende organisationer, bl.a.
Afholdsselskabernes Landsforbund, hvor vi
har den glæde at Finn Bræstrup Karlsen vil
repræsentere os i Skole- og Uddannelsesudvalget.
På en måde er projektet Nyt Håb afsluttet,
men rettighederne til oversættelse og brug i
Europa ligger stadig hos os. Derfor vil vi til
tider, om ikke andet, så administrativt være
med i projektet. I Norge er man startet med
oversættelse af dele af programmet.
Skulle nogle af vore menigheder have
behov for hjælp til opstart af væresteder
eller lignende er vi rede med bistand af
forskellig art, ligesom vi kan henvise til
eksperter på området.
Vi vil være åbne for forslag og idéer til
opgaver som kan være relevante for os at
tage del i.
Bogen 'Hjerte for svin – Hjerte fra svin'
(Bidrag til debatten om xenotransplantation
og sundhedsetik) er udkommet og til salg
ved denne konference.

Året der gik
Ved sidste årskonference lykkedes det for os
at få valgt et nyt medlem til bestyrelsen.
Karen Marie Thomsen har påtaget sig sekretærhvervet, til stor hjælp og glæde for os.
Sidste år kunne vi præsentere Metodistkirkens Sociale Principper for vore menigheder. De blev udsendt i et passende antal til
kirkerne. Ligeledes blev de præsenteret ved
Afholdsselskabernes
Landsforbund´s
Landsmøde, hvor vi deltog med seks
repræsentanter. Der blev også sendt et
eksemplar til samtlige medlemmer af
folketinget. Kristeligt Folkeparti udtalte
taknemlighed for dette initiativ. Trykningen
Knut Bjarne Jørgensen
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af hæftet blev muligt da vi fik midler til det
fra A Forsikrings Fond.
Vi har også støttet Det Økumeniske Center i
Århus i udgivelsen af ”Medicinsk Etik –
Xenotransplantation”.
Her
vil
en
præsentation af Metodistkirkens Sociale
Principper være at finde.
I år modtager vi også midler fra A
Forsikrings Fond. Vi har allerede brugt
nogle af pengene, da vi på ansøgning fra
menigheden i Rønne valgte at hjælpe dem
med indretning af et samtalerum.
Arbejdet i bestyrelsen har fungeret godt,
hvilket jeg takker for.

Regnskab 2000
Indtægter
Kopiering
Renter
Tilskud, A-forsikringsfond
Tilskud, Afholdsselskabernes Landsforb.

735,00
1.493,99
8.000,00
28.500,00

Udgifter
Kontingenter
Kontormateriale
Porto og gebyrer
Administration
Bestyrelses- og udvalgsmøder
Seminar, kurser
Udgivelse af De Sociale Principper
(trykning, forside, layout, forsendelse)
Abonnementer
Gaver
Årbogen
Rejser
Diverse
Revisorassistance vedr. Tips & Lotto
Årets resultat

14.250,00
12.934,56
887,50
3.930,00
3.780,00
11.266,60

38.728,99
42.545,57
81.274,56

14.267,50
3.796,00
6.659,90
1.150,00
5.417,50
1.200,00
1.735,00
81.274,56
81.274,56

Status:
Aktiver
Inventar
Jyske bank 7845-107013-6
Jyske bank 108951, bundet i 2 år
Passiver
Egenkapital primo 2000
Årets resultat
Formue ultimo 2000

35.000,00
40.867,04
25.509,62

101.376,66

143.922,23
-42.545,57
101.376,66
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Kurér-Forlaget
Året der kommer
Bogsalg
Indenfor bogsalget er jeg stadig parat til at
fremskaffe ønskede bøger, både til skole- og
studiebrug. Sidst har jeg set en opfordring
til at hjælpe med litteratur til Överås fra
bl.a. U.S.A.. Det er opgaver, som er interessante at have med at gøre, og som ofte
lykkes.
Himmel & Jord
'Himmel & Jord' er kommet godt i gang, og
der har været positive tilkendegivelser, så vi
håber det må fortsætte fremover med nye
abonnenter.

Dagens Ord
'Dagens Ord' fortsætter også med tilfredshed. Der kommer stadig nye abonnenter,
og enhver mulighed for lidt kampagne imødeses gerne.
Dåbsklubben
Dåbsklubben, som nu har virket i 7 år,
fungerer fortsat og vi håber, kontakterne
bliver fulgt op i menighederne. Det er
M.B.U.F., som økonomisk står bag projektet.

Året der gik
Bogsalg
Sidste års bogsalg har været præget af udgivelsen af 'Den Danske Metodistkirkes
Historie', redigeret af Finn Bræstrup
Karlsen. Bogen blev fremlagt ved sidste
årskonference, og blev fordelt til menighederne, som bl.a. har kunnet bruge eksemplarer til uddeling i økumeniske kredse eller
andre, som har interesse i at læse om kirkens historie. Der har i flere menigheder
været et mindre oplag af bøger til salg, og
eventuelle ønsker prøver jeg at fremskaffe.
Himmel & Jord
Himmel & Jord samt Kristelig Talsmand
havde en skiftende redaktion i året 2000.
Lars Ulrik Jensen fortsatte året ud som
redaktør for 'Himmel & Jord', medens Henning Bjerno gjorde et fint arbejde med at
redigere 'Kristelig Talsmand' året ud. 'Kristelig Talsmand' er dermed ophørt pr. 31.
december 2000, og kirken fortsætter fremover med 'Himmel & Jord' som et månedsblad med ny ansvarshavende udgiver Carsten Morsbøl. Derudover bliver redaktions-
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arbejdet udført af en gruppe af repræsentanter fra bl.a. børne- og ungdomsarbejdet og
rådet for verdensmission.
I forbindelse med udsendelse af brochuren
om 'Sommerhøjskolen' i februarnummeret
forsøgte vi med en kampagne for 'Himmel
& Jord' ved at sende bladet ud til alle menighedsmedlemmer. Dette har også givet
nye abonnenter. Samtidig er det blevet en
lettelse med betalingen af bladet, hvor man
kan betale halv- eller helårligt og hvor
girokort udsendes direkte påtrykt abonnentoplysninger.
Dagens Ord
Dagens Ord udkommer ret stabilt ved hjælp
af et stort arbejde af Hertha Skovhaug og
pastor Knut Bjarne Jørgensen. Vi har kontakt med et par fremmede abonnenter, som
gør et stort arbejde med at reklamere og
uddele hæftet, bl.a. på gaden ved samtaler.
Det giver også nye abonnenter.
Den internationale menighed er også blevet
læsere af hæftet via ”The Upper Room”,
som vi får tilsendt fra U.S.A.

Økonomi
Regnskabets resultat er præget af store
afskrivninger, når udstyr til redaktionen er
købt gennem forlaget, samt ved bogsalget
hvor der har været store nedskrivninger på
'Historiebogen' det første år, hvor den har
været uddelt til repræsentation og dermed

indskrænket avancen. Bogen er overgået til
Kurér-Forlaget, hvorfor lageret er stort og
betalingen er foretaget ved udlæg fra Hovedkassen, så afdragene foregår ved mellemregning til Hovedkassen. Denne er yderligere nedbragt her i det nye år med kr.
27.500,00.

Alf Hansen

Regnskab 2000
Salg af bøger
Indtægter
Varesalg
Udgifter
Varelager 1/1
Varekøb
Varelager 31/12
Nedskriv./rabat (Metodisthist.)
Eget forbrug (Metodisthist.)
Annonce (Metodisthist.)
Porto, fragt m.m.
Resultat
Himmel & Jord / Kr. Talsmand
Indtægter
Abonnementer
Julehilsener
Tilskud, MBUF & MK
Tilskud, andet
Udgifter
Trykning, Kr. Talsmand
Trykning, Himmel & Jord
Forsendelse, Kr. Talsmand
Forsendelse, Himmel & Jord
Redaktionsomkostninger
Diverse / girokort
Afskrivning, edb
Afskrivning, telefax
Resultat

90.289,66

85.266,50
127.148,30
-139.164,91
6.280,00
3.550,00
2.000,00

110.914,80
5.446,00
83.038,64
5.120,00

53.698,07
102.417,68
9.331,23
23.615,03
14.403,59
2.613,94
15.984,46
940,00

73.249,89
17.039,77

11.830,00
-5.128,75
81,02

204.519,44

223.004,00
-18.484,56
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Dagens Ord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud, The Upper Room

42.378,14
23.603,19

Udgifter
Trykning
Forsendelse
Redaktionsomkostninger
Diverse / girokort
Resultat
Administration
Indtægter
Renter-rabatter

46.780,27
9.429,29
4.635,82
1.008,18

65.981,33

61.853,56
4.127,77

0,36

Udgifter
Kontoromk./Internet
Årbogen
Forsikring
Køb af printer
Afskrivning, kopimaskine
Resultat

10.246,87
1.150,00
1.211,25
1.299,00
1.821,25

Underskud i alt

15.728,37
-15.728,01
-30.003,78

Status 31/12 2000
Aktiver
Likvide midler
Kassebeholdning
Checkkonto
Girokonto

0,00
515,16
8.852,70

9.367,86

Tilgodehavender
Kr. Talsmand / Himmel & Jord
Bogsalg/debitorer
Julehilsener

7.644,00
18.116,37
625,00

26.385,37

Forudbetalinger
Himmel & Jord, omkostninger
Dagens Ord,

5.562,45
1.253,82

6.816,27
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Inventar
Kopimaskine
- afskrivning

7.285,00
1.821,25

5.463,75

Telefax, Himmel & Jord
- afskrivning

1.895,50
940,00

955,50

21.393,85
6.000,00
15.984,46

11.409,39

Edb, Himmel & Jord
Køb
- afskrivning
Varelager
Varelager
Varelager, Dåbsklubben

Passiver
Ekstern gæld
Forudbetalt, Kr. Talsmand
Forudbetalt, Dagens Ord
Kreditorer
Skyldige omkostninger
Skyldig moms

139.164,91
13.053,50

0,00
30.411,67

17.828,64

152.218,41
212.616,55

30.411,67
23.721,13
1.900,59
12.142,27

68.175,66

Intern gæld
Mellemregning, Historisk selskab (ovf. hovedkasse)
Mellemregning, Hovedkassen
Mellemregning, Dåbsklubben

0,00
127.500,00
20.848,24

148.348,24

Formue
Formue 1/1 2000
Underskud

26.096,43
-30.003,78

-3.907,35
212.616,55
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Salmebogsudvalget
Året der kommer
Arbejdet i Salmebogsudvalget i 2001 og
2002 vil været koncentreret om vurderingen
af nye salmer samt vurdering af revideret
melodimateriale. Efterhånden som salmerne
placeres i dispositionen vil det vise sig, om
der er mangler, og man vil søge specielt
efter salmer, der beskæftiger sig med disse
temaer.
Desuden vil der i den kommende tid blive
taget fat på supplerende afsnit i salmebogen
som bønnebog og et afsnit med de oftest
benyttede ritualer.

Den ny salmebogs indhold vil være endeligt
fastlagt i efteråret 2002, og tekster og former vil være afstemt i forhold til Folkekirkens ny salmebog, hvis denne bliver en
realitet.
Salmebogsudvalget forventer, at den ny salmebog vil være færdig tidligst i sommeren
2004.

Året der gik
Der er nu lagt en ny tidsplan som vil være
en hjælp i det videre arbejde.
Der i er årets løb modtaget få men udmærkede forslag til nye salmer, og tekstudvalget
er i den afsluttende fase af arbejdet med
gennemgang af nye salmer.
Et ad hoc udvalg har studeret forslaget til
Folkekirkens salmebog og sammenlignet
udgaverne af de salmer som findes i både
Metodistkirkens og Folkekirkens salmebog.
Chr. Alsted
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Det har vist sig, at der ikke er sket
voldsomme ændringer. Der vil senere blive
taget stilling til om det teologiske indhold
vil gøre, at nogle salmer udelades eller
medtages i en anden version
Der er modtaget reaktioner fra menighederne på prøvetillæg 3, og vi noterer os med
glæde at en pæn del af de nye salmer synges
jævnligt ved gudstjenester og andre anledninger.

Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek
Året der kommer
Lørdag den 15. september indbyder
Metodisthistorisk Selskab til et Historie
Seminar i Jerusalemskirken i København,
hvor der vil blive sat fokus på 3 væsentlige
temaer i 3 forskellige perioder af kirkens
historie. Foredragene, som lægger op til
debat, vil blive holdt af 3 af forfatterne til
bogen om Metodistkirkens historie,

Elisabeth Karlsen, Robert Nielsen og Jørgen
Thaarup.
I forbindelse med seminaret vil der blive
lejlighed til at se landsarkivet og biblioteket,
og vi ser frem til at høre deltagernes forslag
til nye opgaver for Metodisthistorisk
Selskab.

Året der gik
Ved sidste årskonference kunne vi med
stolthed og glæde præsentere ”Den Danske
Metodistkirkes Historie”. Bogen om Metodistkirkens danske historie fra før begyndelsen til år 2000 forventer vi vil være en
ressource for danske metodister i de kommende årtier, når de søger at forstå deres
kirke.
Af oplaget på 1000 eksemplarer er cirka 350
solgt i menighederne og fra forlaget, og

andre 120 er givet til lokale og landsdækkende økumeniske kontakter, samarbejdspartnere og medier.
Der har i årets løb været gjort forskellige
tiltag for at skabe opmærksomhed omkring
bogen, og tallene viser, at der stadig er
mange metodister, som ikke har bogen om
kirkens historie, derfor vil vi endnu en gang
opfordre til, at der gøres en indsats i
menighederne for at sælge bogen.

Chr. Alsted
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg
Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK)
Året der kommer
Inspirationsdage i januar 2001 afholdes i
Odense, Århus, Dianalund og København.
Kvindernes Internationale Bededag afholdes
den 2. marts 2001 med tema: 'Fra Bøn til
Handling'.

festaftenen vil Bededagskollekten blive delt
ud. Metodistkirken får en del denne gang.
Ungdomspræst Inise Budnika, Metodistkirken, Letland forventes at være tilstede og
modtage beløbet, til hjælp til arbejdet blandt
børn og unge i Letland.

Fællesskabets Dag den 5. - 6. maj 2001 på
Svendborg Kursus- og Vandrehjem. Ved

Året der gik
Danmarks Økumeniske Kvindekomite har i
2000 markeret sig med Kvindernes
Internationale Bededag den 5. marts, tema
'Unge Kvinde, stå op'.

Som noget nyt blev der i Roskilde i januar
2000 afholdt en Inspirationsdag, et forsøg
på at skabe mere interesse for Internationale
Bededag især i storbyen.

Fællesskabets Dag blev afholdt på
Svendborg Kursus- og Vandrerhjem den 6. 7. maj 2000 med tema: 'Fra Bøn til
Handling'. Der var ca. 70 deltagere.

27. - 29. oktober
Inspirations-weekend
repræsentanter.

2000 afholdtes
i
Strib
for

Emma Rasmussen

Det Danske Bibelselskab
Året der kommer
'Guds ord - lys til verden' er overskriften for
Bibelselskabets arbejde de næste fire år. Det
betyder, at Bibelselskabet både internationalt og i Danmark gennem sit arbejde

vil arbejde for at så mange mennesker som
muligt får mulighed for at eje og læse en
Bibel på deres eget modersmål.

Året der gik
Efter 30 år blev arbejdet med den nye
grønlandske bibeloversættelse færdigt, og
den 18. juli 2000 kunne denne oversættelse
tages i brug ved en festgudstjeneste i Nuuk.
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I forbindelse med den nye oversættelse er
der lavet en “bibelkollektion” bestående af
en Rigs- og slægtsbibel, en standardbibel,

en elektronisk bibel og Bibelen Udvalgte
Fortællinger.
Med et halvt års forsinkelse blev der udgivet
en færøsk “bibelkollektion” bestående af en
Rigs- og slægtsbibel, en standardbibel, en
lommebibel, en elektronisk bibel og en
børnebibel.

det formål at oversætte bibelen til tegnsprog. I første omgang vil et udvalg af
centrale bibeltekster blive oversat.
Bibelselskabet er fortsat meget aktiv
internationalt, og der er indsamlet næsten
12 mill. kr. til støtte for bibelarbejdet i
Rusland, Østeuropa, Kina, Mellemøsten og
Sydamerika.

Med støtte fra Kirkeministeriet har
Bibelselskabet iværksat et pilotprojekt med
Ove S Sørensen

Evangelisk Frikirkeråd
Året der kommer
Indledende sonderinger i forhold til Det
Økumeniske Fællesråd har vist, at DØF vil
være åben over for et nærmere samarbejde,
såfremt det ikke belaster DØF’s økonomi.
Økonomisk befinder Fællesrådet sig i en
meget trængt situation. Dette har bl.a. ført
til, at DØF har indledt drøftelser med
Danske Kirkers Samråd, Det mellem-

kirkelige Råd og Dansk Missionsråd med
henblik på vurderinger af muligheder for
fremtiden. Det kunne være relevant, at
Frikirkerådet deltog i disse drøftelser, da
dette råd også er inde i overvejelser om sit
fremtidige arbejde.
Det frikirkelige prædikantmøde afholdes i
august/september 2002.

Året der gik
Den planlagte høring om de kristne kirkers
lighed for loven - Hvor hører de ikke-folkekirkelige kirker til i forvaltningen? måtte
aflyses, da det ikke lykkedes at finde politikere nok med politisk slagkraft.
Der foreligger ansøgning om optagelse i
Frikirkerådet fra Vinyard og Den Nyapostolske Kirke. Det har ikke været muligt
at færdigbehandle disse ansøgninger, hvorfor ansøgningerne forelægges repræsentantskabet ved dettes møde i efteråret 2001.
I august måned stod Frikirkerådet som medindbyder til et seminar på Københavns Universitet med prof. i Bibelsk Missiologi, Dr.
Charles van Engen. Dette seminar fandt sted

i forbindelse med, at van Engen var gæsteprofessor ved et 14-dages kursus i teologisk
kommunikation.
Det frikirkelige prædikantmøde er flyttet fra
2001 til 2002. Mødet skulle have været
afholdt omkring august/september 2001. Da
Danske Kirkedage imidlertid afholdes i
Århus 1. til 5. august 2001 er det besluttet,
at udskyde det fælles prædikantmøde et år.
Rådets økonomi er fortsat god, og giver
rådet muligheder for at engagere sig inden
for rimelige grænser, såfremt der skulle
komme tilbud eller fremkomme ønsker om
initiativer .
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Bestyrelsens arbejde vil normalt foregå ved
et årligt bestyrelsesmøde ud over det årlige

repræsentantskabsmøde.

Finn Uth

Danske Kirkers Samråd (DKS)
Året der kommer
Der vil blive udarbejdet en lille folder om
Danske Kirkers Samråd som orientering til
evt. nye medlemskirker. Der vil på anden
måde også blive taget kontakt til et par af
disse. Spørgsmålet om hvordan rådet stiller
sig til optagelse af menigheder, der er

karakteriseret af en særlig etnisk sammensætning, har været strejfet udfra spørgsmålet
om rådets omfang og størrelse, idet rådet
principielt mener, at alle kirker bør være
repræsenteret i samrådet.

Året der gik
Den økumeniske arbejdsgruppe, der har
arbejdet med Charta Oecumenica, har løbende orienteret samrådet om sit svar, der
dog ikke har kunnet gives inden for den
oprindelige tidsfrist.
Rådet er også blevet orienteret om Folkekirkens arbejde hen mod tilslutning til
Leuenberg-fællesskabet. En tilslutning som
fandt sted i Fredericia den 13. maj 2001.
Ved samrådets møde i marts 2001 i St.
Ansgar Kirke, København, mødtes rådet
med kirkeminister Johannes Lebech. Det
blev en god anledning til at præcisere nogle
af såkaldte standardproblemer, som Danske
Kirkers Samråd har arbejdet med gennem
årene, d.v.s. spørgsmål ved civilregistrering,
opholdstilladelse for kirkesamfunds udenlandske præster, priser i forbindelse med
begravelser på Folkekirkens kirkegårde,
SU- godkendelse af trossamfunds præsteudFinn Uth
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dannelse. Mødet gav anledning til en positiv
dialog og samtale. Samrådet har længe
ønsket et samlet møde med landets kirkeminister, idet et sådant møde må være relevant og naturligt for en økumenisk struktur, som den samrådet er udtryk for.
Rådet har fået ny formand idet Preben
Brohus fra Apostolsk efterfølger Sven Rosengaard på denne post. Julia Thordal fortsætter som næstformand.
Gennem året har kirkerne løbende på rådsmøderne holdt hinanden orienteret om anliggender inden for de forskellige trossamfund. En fælles middag blev også afholdt sidste år og var igen en god anledning
til personlige drøftelser og kontakter mellem
kirkesamfundenes repræsentanter.

Danske Kirkedage
Året der kommer
Danske Kirkedage 2001 finder sted i Århus
1. - 5. august. Kirkedagsaviser er udsendt til
alle menigheder, så det spændende program
med mange gode tilbud burde være kendt
for alle danske metodister. Kirkedagene kan
benyttes på den måde, at man deltager i hele
programmet. Men det er også muligt at be-

søge Kirkedagene en enkelt dag, enten som
privat personer eller ved at menigheden
arrangerer en menighedstur til Kirkedagene.
Begge dele vil helt sikkert formidle en
meget stor inspiration fra den samlede
danske kirkelighed.

Året der gik
Forberedelser til Danske Kirkedage 2001.
Jørgen Thaarup

Det Økumeniske Fællesråd
Året der kommer
DØF står for øjeblikket uden formand. Indtil
ny formand er fundet, varetages ledelsen af
næstformand Eva Nordentoft. DØFs økonomi er fortsat meget trængt fordi de

almindelige driftstilskud fra tipsmidlerne er
udeblevet flere år i træk, og der er ingen
tegn på, at disse tilskud vender tilbage.

Året der gik
Den af DØF nedsatte studiegruppe
angående Charta Oecumenica, nåede frem
til et svar, som skulle være de danske
kirkers reaktion på dette europæiske
dokument om kirkernes indbyrdes
relationer. Af forskellige årsager, som er
Metodistkirken uvedkommende, kunne den

ene af de to repræsentanter for den det
Mellemkirkelige Råd ikke tilslutte sig nogen
som helt anerkendelse af den form og det
indhold, som Charta Oecumenica havde.
Derfor blev det danske svar ikke et svar på
vegne af de danske kirker, men DØFs svar.

Jørgen Thaarup
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Lausanne-komiteen
Året der kommer
Den Danske Lausanne-gruppe er en tværkirkelig organisation, som er tilsluttet The
Lausanne Committee for World Evangelization, på verdensplan. Metodistkirken vil
fortsat få berettigelse til repræsentantskab i
gruppen.
I anledning af Willow Creek konferencens
store popularitet, har Lausanne-gruppen
valgt at tilrettelægge et dansk Willow Creek

netværk til at være kanal for fortsat inspiration og formidle ressourcer fra Willow
Creek Association. Formålet vil være: 1) at
arrangere lederkurser, seminarer, konferencer, m.v. med ressourcepersoner fra Willow
Creek, 2) at udgive relevante materialer fra
Willow Creek og 3) at varetage relationer til
Willow Creek Association i USA og
Norge/Sverige.

Året der gik
Årets store beskæftigelse var planlægning
og iværksættelse af Willow Creek konferencen, som foregik d. 8.-10. februar, 2001 i
Pinsekirkens Kristne Kulturcenter, København. I de tre dage var over 1.400 deltagere
fra næsten hvert eneste kirkesamfund i
landet, inkl. ca. 30 metodister, fremmødt for
at høre, hvad Willow Creek teamet kunne
byde omkring emnet, "Kirke for kirkeMark Lewis
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fremmede". Den store tilstrømning af tilmeldinger gik ud over alle forventninger, og
mange andre potentielle deltagere blev hindret på grund af pladsmangel i salen. Ifølge
de over 500 returnerede evaluerings skemaer og tilbagemeldinger, samt Lausannegruppens egen evaluering, var responsen til
konferencen overvældende positive.

Metodistkirken i Nordeuropa
Centralkonferencens Eksekutivkomite
og Biskopskomite
1. Möten
Centralkonferensens exekutivkommitté
och biskopskommitté har haft fyra möten
under 2000-2001. De hölls i Göteborg i
oktober, i Helsingfors i februari och mars
samt under Centralkonferensen på
Lärkkulla skolcenter.
2. Exekutivkommittén
2.1 Ekonomi
Följande kassor har godkänts och ansvarsfrihet har beviljats de redovisningsskyldiga
Biskopskassan, Helsingfors, 2000
Biskopskassan, Moskva, 2000
Centralkonferenskassan, 2000
Centralkonferenskassan, Sverige, 2000
Areakassan, 2000, kommer att behandlas
senare i år.
Anslag från Centralkonferenskassan,
Sverige, har beviljats
Metodistkyrkans Nordiska Teologiska
Seminarium, Göteborg
SEK 20.000
Metodistkirkens Studiesenter, Bergen
SEK 20.000
Rådet for den ordinerte tjeneste i Norge
for veilederutdanning
SEK 15.000
Introducering av Walk to Emmaus i
Norden
SEK 45.000
Nordeuropeiska utbildningsrådet för
fortbildningskurs
SEK 10.000
Baltiska lönestödskassan hade fram till
den 31 december mottagit FIM
127.455,73.
2.2 Rapporter
Exekutivkommittén har mottagit rapporter
från centralkonferensens råd och från
representanterna i generalkonferensens råd
samt följt utvecklingen i Ryssland och
Baltikum.

2.3 Generalkonferensens juridiska råd
Efter att ha tagit emot ett uttalande från
Centralkonferensens juridiska råd, behandlade Generalkonferensens juridiska
råd åter frågan om den norska årskonferensens organisation. Rådet konstaterade
(Judicial Council Decision No. 904) att
den norska organisationen var i överensstämmelse med den nordeuropeiska kyrkoordningen, men att denna stod i strid med
vår kyrkas Konstitution. Norge instruerades att korrigera sin organisation och
Nordeuropas centralkonferens instruerades
att ändra sin kyrkoordning. Härmed var
problemet inte längre enbart norskt, men
ett allvarligt principiellt problem för samtliga centralkonferenser. Biskopsrådet tog
emellertid upp frågan och vädjade till
Generalkonferensens juridiska råd att ta
upp saken till ny behandling med motiveringen att rådet med sitt beslut upphävt
centralkonferensernas rätt att anpassa
kyrkoordningen till regionala förhållanden. Ärendet tas upp till ny behandling
den 26 april 2001. Exekutivkommittén
kommer att behandla ärendet på sitt första
möte därefter, dvs. i oktober. Den norska
årskonferensen har uppmanats att invänta
exekutivkommitténs instruktioner.
2.4 Centralkonferensen 2001
Exekutivkommitténs arbete har under året
i hög grad präglats av förberedelser för
Centralkonferensen i Helsingfors 7-11
mars 2001. Konferensen var både arrangemangsmässigt och programmässigt en
mycket lyckad och välsignad konferens.
Temat ”God’s Now – Changing Times and
People” (Guds nu – tider och människor i
förändring) gav djup och innehåll åt hela
konferensen, inte minst tack vare biskop
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Kenneth L. Carders undervisning och
inspirerande förkunnelse.
Ett viktigt beslut vid konferensen var
utvidgningen av exekutivkommittén från
12 till 17 medlemmar. Genom utvidgningen tar Lettland och Litauen plats i
exekutivkommittén och Estland och
Ryssland får lika stor representation som
Danmark respektive Norge, baserat på
antalet församlingsmedlemmar.
Kostnaderna beräknas höja årskonferensernas andel i centralkonferensens
kassa med 15-30%.
Centralkonferensen beslutade att den
nordeuropeiska kyrkoordningens
”grundtext” i fortsättningen skall vara på
engelska. De nordiska länderna uppmanas
dock att också i fortsättningen göra en
översättning till de skandinaviska språken.
Exekutivkommittén instruerades att hjälpa
övriga årskonferenser att också få kyrkoordningen på sina språk.
Centralkonferensen gick genom en
visionsprocess som mynnade ut i ”Vision
and Commitments” (Vision och
föresatser).
I övrigt hänvisar vi till delegaternas rapportering till respektive årskonferens.
3. Biskopskommittén
3.1 Biskopsvalg
Centralkonferencen valgte biskopper til
begge areaer. Til Eurasia area var biskop
Rüdiger Minor nomineret og blev valgt
med samtlige stemmer i første omgang for
yderligere fire år. Til areaen for Norden og
Baltikum var fem nominerede. I 11. omgang valgtes Øystein Olsen for otte år.
3.2 Nyt biskopskontor
Når Øystein Olsen tiltræder som biskop
den 1. maj etableres biskopskontoret i
Oslo. Til kontoret knyttes to medarbej-

dere. Liv Berit Carlsen er ansat som
biskopsassistent og tiltræder i forsommeren. Hun er ordineret som diakon i den
norske årskonference og kommer fra en
stilling som studierektor ved sygeplejehøjskolen ved Diakonhjemmet i Oslo.
Mens dette skrives er stillingen som sekretær for biskoppen endnu ikke besat, men
det ventes i nær fremtid.
3.3 Årlig rådslagning med biskopperne
Ved komitéens efterårsmøde førtes samtale med biskop Rüdiger Minor og ved
forårsmødet med biskop Hans Växby. Der
var som altid stor åbenhed om de udfordringer og problemer, der opstår i den
omfattende aktivitet, de yder. Deres
tjeneste foregår med stor omsorg for
præster og menigheder og med stor
kærlighed.
3.4 Biskop Hans Växby slutter efter 12
år
På Centralkonferencen fik vi anledning til
at udtrykke vores glæde over samarbejdet
gennem 12 år med biskop Hans Växby.
Arbejdsopgaverne har altid været store,
men ikke mindst i de to sidste perioder har
udvidelsen af arbejdet i de baltiske lande
krævet stor opmærksomhed. Vi siger et
hjertevarmt tak for den kærlighed til kirken og i tjenesten, vi har mødt. Og vi
ønsker Guds velsignelse over den fortsatte
tjeneste i kirken. Også en tak til fru
Kaikka for omsorg og støtte.
Den 30. april lukkede biskopskontoret i
Helsingfors og dermed sluttede også
Monica Lundgren’s 12 år lange tjeneste
som sekretær for biskoppen og som kasserer for de forskellige kasser, der er knyttet til biskopskontoret. Tak for støtte til
biskoppen, for fin udførelse af arbejdet og
for et godt samarbejde med komitéen.

Hans Växby
Rüdiger Minor
Exekutivkommitténs ordf. Exekutivkommiténs viceordf.
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Henning Bjerno
Biskopskomitténs ordf.

Biskopkassen
Resultaträkning 1.1.2000-31.12.2000 i Finska Mark
(kurs 31.12.2000: 100 FIM = 125,52 DKK)
Intäkter
Anslag, USA
Anslag kontor
Anslag resor
Anslag för dator
Anslag årskonferenserna
Kostnader
Kontoret:
Löner
Hyra
Telefon, post
Kontorsmaterial
Trycksaker
Revision
Representation
Diverse
Biskopen:
Lön
Bostad
Resor
Räntor
Kursförluster
Vinst

426.107,50
284.388,19
6.255,22

216.251,10
62.073,43
112.722,81
12.027,74
15.921,48
13.400,00
6.412,71
13.752,69
246.145,40
80.000,00

716.750,91
419.669,33

1.136.420,24

- 452.561,96

- 326.145,40
- 299.860,05
1.035,80
- 89,81
FIM 58.798,82

Balansräkning 31.12.2000
AKTIVA
Resultatregleringar
Biskopens konto
Kassa, valuta
Kassa
Bank
Bankdeposition
Postgiro

206.088,59
2.941,02
2.474,91
2.028,12
227.772,45
270.428,50
162.793,86
FIM 874.527,45

87

PASSIVA
Kapital
Dispositionsfond
Kapital
Periodens vinst
Reservering för bostad
Reservering för övr. ändamål
Till bisk. disposition
Skatteinnehåll
Skulder soc.kostn.
Resultatregleringar

49.992,65
236.488,55
58.798,82
405.474,50
30.000,00
2.614,93
8.804,00
1.241,00
81.113,00

345.280,02

529.247,43
FIM 874.527,45

Areakassen
Report for 2000 in FIM (kurs 31.12.2000: 100 FIM = 125,52 DKK)
1.1.00
Income
Cost
31.12.00
Estonia
Tallinn
912,00
184.572,68
185.484,68
0,00
Pärnu
641,58
82.476,79
103.143,36
- 20.024,99
1
Miscellaneous
74.646,72
15.075,43
33.309,24
56.412,91
Seminary
0,00
0,00
0,00
0,00
Russia
0,00
0,00
0,00
0,00
Latvia
151.020,50
470.480,42
511.371,73
110.129,19
Lithuania
2.697,05
0,00
0,00
2.697,05
Denmark
0,00
67.749,33
67.749,33
0,00
Finland F
0,00
1.834,00
1.834,00
0,00
Finland S
0,00
2.382,40
2.382,40
0,00
Norway
0,00
35.073,85
35.073,85
0,00
Sweden
0,00
17.406,73
15.397,58
2.009,15
Drugwork
29.928,53
619.346,40
495.336,17
153.938,76
Baltic Salary Support
0,00
133.299,43
103.556,97
29.742,46
2
Northern Eur.Area
3.719,88
0,00
0,00
3.719,88
Literature
10.771,31
0,00
10.771,31
0,00
1.1.00
274.337,57
Income
1.629.697,46
Costs
1.565.410,62
31.12.00
FIM 338.624,41
Profit and Loss account 1.1.2000 - 31.12.2000
Administration
0,00
0,00
Interest
0,00
1.774,59
Profit
1 Includes 302,10 FIM profit (interest ./. administration) from 1999
2 Includes 1.938,76 misc. income from 1999
3 This is the capital stock in the balance sheet
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1.156,92
0,00

- 1.156,92
1.774,59
617,67

3

Balance sheet 31.12.1999
ASSETS
Advances paid
Cash, currency
Cash
Bank
Bank, Pärnu
Postal account

52.470,63
1.340,45
2.119,85
249.563,23
11.348,36
33.770,31
FIM 350.612,83

LIABILITIES
Capital stock
Profit
GBGM-account
Payables

338.624,41
617,67
- 19.004,35
30.375,10
FIM 350.612,83

Centralkonferencekassen
Finland
Resultaträkning 1.1.2000 – 31.12.2000 i finska Mark
(kurs 31.12.2000: 100 FIM = 125,52 DKK)
Intäkter
Anslag
Danmark
Finland F
Finland S
Norge
Sverige
Estland
Ryssland
Kostnader
Exekutivkommittén
Nord. Ekumeniska Rådet
World Methodist Council
Europarådet
Centralkonferensråden
Administration
Diverse
CEC
Ränteintäkter
Kursförluster
Kyrkoordningen
Kostnader
Förlust

16.999,97
8.500,00
8.500,00
25.500,00
25.500,00
1.000,00
2.000,00
35.120,58
7.371,93
6.932,03
16.720,00
9.514,40
891,10
7.632,74
4.096,15

87.999,97

- 88.278,93
1.030,20
- 1.017,99
- 9.652,01
FIM - 9.918,76

1

1 Förlusten består av a) underskott för Kyrkoordningen –9.652,01 och b) förlust i kassan – 266,75 FIM
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BALANSRÄKNING 31.12.2000
Aktiva
Resultatregleringar
Kassa
Bank
Postgiro

45.286,24
717,80
161.634,90
41.099,81
FIM 248.738,75

Passiva
Kapital
Periodens underskott
Underskott Kyrkoordningen
Reserverat för Kyrkoordningen
Resultatregleringar

241.694,76
- 266,75
- 9.652,01
16.336,09
626,66
FIM 248.738,75

Sverige
Resultaträkning 1.1.2000– 31.12.2000 i svenske kroner
(kurs 31.12.2000: 100 SEK = 84,51 DKK)
Intäkter
Dividend
Räntor
Övr. intäkter
Försäljningsvinster
Kostnader
Notariatavgifter
Försäljningsförlust
Räntor
Vinst

76.558,19
1.169,40
2.456,96
543.261,89 1

623.446,44

7.133,00
1.225,21
679,60
SEK

- 9.037,81
614.408,63

SEK

2.292.673,86
70.287,00
2.362.960,86

BALANSRÄKNING 31.12.2000
Aktiva
Värdepapper
Bank
Passiva
Madsens fond
Wahlströms fond
Odd Hagens fond
Reservering för disp.
Kapital:
Kapital
Vinst för perioden
1 Försäljningsvinsterna har återinvesterats i värdepapper
2 Marknadsvärdet för värdepapprena är SEK 3.696.801,00 pr. 31.12.2000
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782.121,46
67.039,23
422.291,77

76.067,81
614.408,63
SEK

1.271.452,46
401.031,96

690.476,44
2.362.960,86

2

Metodistkirkens Nordiske Teologiske
Seminarium - Överås
Året der gik
Omfattande verksamhet
Överås är ett utbildningscentrum som dels
erbjuder utbildning av metodistpastorer till
ägarkonferenserna i Danmark, Finland och
Sverige, dels undervisning i teologi och
relaterade ämnen i den ekumeniska miljön i
Västsverige. Vid vårterminens start var 49
studenter inskrivna på seminariet, varav 21
på heltid. Till detta kommer Överåsdialogens kursverksamhet, handledning och
samtalsmottagning. Bibelskolan kunde inte
börja på grund av för få elever, men
utsikterna att komma igång till hösten
verkar goda.
I ständig utveckling
Överås är i ständig utveckling. I december
utkom en ny reviderad Studiebok, där bland
annat ämnet metodistkunskap ytterligare
synliggjorts. Samtal om skolan har
fortlöpande förts i styrelsen och med
studenterna. Ett instrument för kvalitetssäkring har utarbetats av kollegiet. Till
hösten kommer det vara möjligt att studera
på Överås via Internet. En betydande
svårighet i utvecklingsarbetet har varit
rekryteringen av timlärare.
Kritik av skolan
Utöver det ständigt pågående samtalet om
skolan på skolan tog styrelsen förra året
emot skriftlig kritik från tre studenter mot
skolans teologiska profil i allmänhet och
mot vissa lärares teologiska utformning av
undervisningen. Breven följdes upp av
samtal med två medlemmar av styrelsen och
en tillbakarapportering till både skolans
ledning och styrelsen. Dialogen preciserade
vissa ideologiska ståndpunkter och var ett
viktigt inslag i den pågående utvecklingen
av skolan.

Saken tog emellertid en annan vändning i
och med att samma elever i januari ställde
upp för intervjuer i tidningen Magazinet
som uppföljning av kritiska uttalanden av en
metodistpastor om Överås sådant det var på
80-talet. Utifrån en helhetsbedömning av de
tre studenternas ”attityd mot seminariets
inre liv och… handlingssätt mot seminariet i
dess avsikt att verkställa dess mål och
inriktning” meddelades de om avstängning
efter innevarande termins slut. Eftersom två
av studenterna går sin sista termin, betyder
det att dessa bereds möjlighet av avsluta
sina studier.
Styrelsen har tagit del av rektors redogörelse
med anledning av avstängning av tre
studenter, samt tre studentbrev i samma
ärende. Vi kan inte bedöma varje del i
händelseförloppet, men vi bekräftar skolans
policy beträffande bredd och balans i
litteratur och undervisning, och vi uttalar
vårt stöd för rektors bedömning av
nödvändiga åtgärder.
Personförändringar
Den 1 september kommer rektor Tord
Ireblad att avgå efter att ha tjänat på posten
sedan 1985 med undantag för två års
uppehåll för forskning. Vi uttrycker vår
tacksamhet för Tord Ireblads ledning av
skolan under en tid av stora förändringar,
för hans kunnande, hans hjärtliga omsorg
om studenterna och hans kärlek till Herren
och kyrkan som kallade. Vi gläder oss åt att
Tord Ireblad kommer att kvarstå som lärare
på heltid.
Styrelsen arbetar med tillsättande av ny
rektor. När detta skrivs är inte anställningsprocessen slutförd.
1989 valdes Henning Bjerno till styrelsens
ordförande. Henning Bjerno har med sitt
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engagemang och sitt kunnande varit en
kraftfull ledare av styrelsearbetet och ett
alltid tillgängligt stöd för skolans ledning.
Efter 11 år på posten efterträddes han i
höstas av biskop Hans Växby.
Ekonomiskt överskott
Som framgår av den ekonomiska redovisningen gav räkenskapsåret 2000 ett överskott på SEK 275.000,- Orsakerna är en god
kombination av större inkomster och lägre
utgifter än beräknat. Det förra beror på att
anslagen blev större än vågat hoppas på. Det
senare beror dels på översyn och

uppstramning av utgifterna, dels av att
löneutgifterna blev lägre än väntat.
Översyn av stadgarna
I bilaga lägger styrelsen fram ett förslag till
revision av stadgarna. Den sakligt största
förändringen är den redan överenskomna
fördelningen av seminariets kostnader efter
ägarandel, oavsett antal studenter från
respektive årskonferens. Vidare föreslås att
styrelsen får i uppgift att välja revisorer i
stället för som hittills den svenska
årskonferensen. I övrigt är ändringsförslagen mera av redaktionell karaktär.

Hans Växby
ordförande

Regnskab
Driftsregnskab 2000 og budget 2001 i svenske kr. (kurs 31/12 2000: 100 SEK = 84,51 DKK)
(1000 kr.)
Budget ResultatResultat Resultat Resultat Budget
2000
2000 2000
2000
2000 2001
I alt Semi- Øverås- BibelI alt
I alt
nariet dialog skolen
Intäkter
Bidrag SST
267,0
267,0
0,0
0,0
267,0 240,0
Kollekter, anslag och gåvor
10,0
15,0
10,0
8,6
33,6
19,0
Administrations og kursavgifter
135,0
42,0
87,6
0,0
129,6 105,0
Bidrag Årskonferenserna
933,0 1.038,0
0,0
33,0 1.071,0 852,0
Intäkt för tjänst, lönebidrag och land
56,0
133,5
0,0
0,0
133,5 123,0
Övriga intäkter
28,0
4,9
0,0
0,0
4,9
3,0
Bidrag SKY-CK
200,0
282,2
47,8
0,0
330,0 320,0
Matintäkter
25,0
22,2
0,0
0,0
22,2
25,0
Försåld litteratur/telefon
2,0
2,7
0,0
0,0
2,7
2,0
Ränteintäkter
1,0
0,9
0,0
0,0
0,9
1,0
Reserv 1999
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,0
1.657,0 1808,4 145,4
41,6 1.995,4 1.719,0

92

(1000 kr.)

Budget ResultatResultat Resultat Resultat Budget
2000
2000 2000
2000
2000 2001
I alt Semi- Øverås- BibelI alt
I alt
nariet dialog skolen

Kostnader
Mat
25,0
25,5
Hyra
95,0
85,0
Div. förbrukning
0,0
0,7
Reparation och nyanskaffning
0,0
18,8
Trädgård
0,0
1,0
Kontorsmaterial
36,0
42,1
Annonsering - PR
52,0
23,4
Representation
0,0
2,1
Telefon
21,5
9,7
Porto
14,0
6,1
Bankkostnader - postgirokostnader
2,0
2,3
Elev.soc. Åtaganden
2,0
2,2
Kursdagar
50,0
27,4
Examenshögtider
5,0
2,2
Bibliotek
20,0
13,0
Övriga kostnader
27,0
18,7
Nsem, sammanträden
8,0
13,2
Löner
1.169,5 1.045,3
Resekostnader - ersättningar
80,0
54,3
Grupplivförsäkring
3,0
2,2
Övriga personella kostnader/fortbild
10,0
10,3
Räntekostnader
0,0
0,9
Revisionsarvode
12,0
0,0
Särskilda ändamål
13,0
0,0
Redovisningsmedel
12,0
2,0
1.657,0 1.408,4
Resultat
0,0
275,0
I förväg inbetalda årskonferensebid.
0,0
125,0
1.657,0 1.808,4

0,2
5,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,5
0,8
0,9
0,0
52,2
0,0
0,0
1,5
0,0
74,4
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
144,4
1,0
0,0
145,4

0,0
25,7
25,0
0,0
90,0 113,0
0,0
0,7
0,0
0,0
18,8
0,0
0,0
1,0
0,0
1,7
44,2
44,0
22,7
46,1
55,0
0,0
2,1
3,0
0,0
10,2
14,0
1,0
7,9
12,0
0,3
3,5
5,0
0,0
2,2
3,0
0,0
79,6
30,0
0,0
2,2
3,0
0,0
13,0
20,0
1,9
22,1
30,0
0,0
13,2
8,0
13,3 1.133,0 1.264,0
0,0
62,8
68,0
0,0
2,2
3,0
0,0
10,3
15,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
40,9 1.593,7 1.719,0
0,7
276,7
0,0
0,0
125,0
0,0
41,6 1.995,4 1.719,0

Status for seminariet
Aktiver
Kasse, bank og giro
Aktiver i alt
Passiver
Skyldige omkostninger
Årskonferencernes tilgodehavende
Kapelfond
Dispositionsfond
Hensat til aktiviteter
Egenkapital
Årets resultat

855.438
855.438

242.529
389.598
11.396
10.045
67.000
133.059
1.811
855.438
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Driftsregnskab og status for ejendommen
(1000 kr.)
Intäkter
Kollekter, anslag och gåvor
Överiga intäkter
Försåld litteratur/telefon
Hyror
Ränteintäkter
75-års insamling
Kostnader
El och gas
Värme - bränsle
Vatten - avlopp
Renhållning
Div. förbrukning
Reparation och nyanskaffning
Sotning
Trädgård
Försåkringer
Telefon
Bankkostnader - postgirokostnader
Övriga kostnader
Löner
Resekostnader - ersättninger
Räntekostnader
Revisionsarvode
Resultat

Budget Resultat Budget
2000
2000 2001
5,0
0,0
0,0
380,0
4,0
0,0
389,0

0,5
0,2
2,4
369,8
2,8
161,6
537,3

125,0
0,0
3,0
428,0
2,0
0,0
558,0

90,0
70,0
15,0
12,0
7,0
94,0
3,0
5,0
25,0
5,0
0,0
0,0
42,0
0,0
14,0
7,0
389,0
0,0

60,0
75,5
16,5
14,7
17,7
273,8
1,3
0,9
24,2
5,6
0,7
6,3
30,0
0,3
8,8
0,0
536,3
1,0

90,0
100,0
25,0
20,0
7,0
220,0
2,0
5,0
25,0
7,0
1,0
0,0
42,0
0,0
12,0
2,0
558,0
0,0

Aktiver
Kasse, bank, giro
Ejendommen Øverås
I alt

214.612
500.000
714.612

Passiver
Hypoteks- og energilån
Interimsgæld
Forudbetalt husleje
Reparationsfond
Gøte Ohlsons fond
Jubilæumsfond 75 år
Andelskapital (Danmark DKK 145.000)
Øvrig egenkapital
Årets resultat
I alt

150.212
9.651
8.300
386
11.000
30.000
500.000
4.063
1.000
714.612

94

Vedtægter for Överås
Stadgar för Metodistkyrkans nordiska
teologiska seminarium, Överås, Göteborg, i
det följande kallat Överås. Stadgarna är
antagna av respektive årskonferens 2001.
§1
Metodistkyrkans nordiska teologiska
seminarium, Överås, Göteborg drivs på
metodistteologisk grund och ägs av
Metodistkyrkan i Sverige, Metodistkirken i
Danmark, Finlands svenska metodistkyrka
och Suomen Metodistikirkko (Metodistkyrkan i Finland). De fyra årskonferenserna
äger fastigheten Överås.
§2
Överås uppgift är att bedriva
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, Överåsdialogen och Bibelskolan på
Överås.
Teologiska seminariets uppgift är att utifrån
av styrelsen antagna mål- och riktlinjer
(studiehandboken) bedriva teologisk utbildning, med inriktningen på pastorstjänst,
på högskolenivå.
Överåsdialogens uppgift är att utifrån av
styrelsen antagna mål- och riktlinjer bedriva
kortkursverksamhet samt bedriva samtalsmottagning.
Bibelskolans uppgift är att utifrån av
styrelsen antagna mål- och riktlinjer bedriva
terminskurs på folkhögskolenivå.
§3
Styrelsen består av följande med säte och
stämma:
- sju representanter valda av årskonferenserna:
Metodistkyrkan i Sverige: en pastor och
två lekmän
Metodistkirken i Danmark: en pastor
och en lekman
Finlands svenska metodistkyrka: en
pastor eller en lekman

Suomen Metodistikirkko (Metodistkyrkan i Finland): en pastor eller en
lekman
- Metodistkyrkans biskop, som är seminariets inspektor
- representant vald av seminariets studenter
Dessutom deltar följande i styrelsens arbete
med säte, men inte stämma:
- rektor och linjeföreståndare
- kassör och förvaltningsrådets ordförande
§4
Styrelsen utser varje år inom sig ordförande,
vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen utser kassör, revisor och revisorsuppleant.
§5
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av
dess ledamöter är närvarande och varje land
är representerat. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
§6
Styrelsens uppgift är att
- anställa rektor och eventuellt annan
lärare på hel- eller deltid; i fråga om
pastor efter samråd och medgivande av
biskopen
- på förslag av rektor fastställa läroplanen
- årligen fastställa budget för Överås
- ha arbetsgivaransvar och därmed även
fastställa lönenivån för anställda på
Överås
- till årskonferensen avge redogörelse för
Överås verksamhet och ekonomi
- samarbeta med årskonferensernas organ
på det sätt Kyrkoordningen föreskriver
- i övrigt tillse att all verksamhet och
förvaltning sker enligt svensk lag,
Kyrkoordningens bestämmelser och
årskonferensernas beslut.
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Ekonomi och förvaltning
§7
Styrelsen är ansvarig för Överås ekonomi
och förvaltning.
§8
Kostnaderna fördelas mellan årskonferenserna efter ägarprocent.
§9
Räkenskaperna avslutas med kalenderår.
§ 10
Årskonferenserna föreläggs reviderade kassarapporter och beslutar om ansvarsfrihet.
§ 11
Styrelsen utser ett förvaltningsråd för
fastigheten som fattar beslut och utför
åtgärder inom de ramar styrelsen fastställer.
Rektor, lärare, kollegium och inspektor
§ 12
Rektor har det fulla pedagogiska, idé- och
ämnesmässiga ansvaret för utbildningen.
Rektor skall ha uppsikt och ledning över
Överås genom att
- ge information om Överås och främja
studentrekryteringen
- anta studenter
- planera och övervaka undervisningen
- stödja studenterna i deras studier och
personliga utveckling
- till styrelsen fortlöpande rapportera om
förhållandena och verksamheten på
Överås
- förbereda ärenden till styrelsen inom sitt
ansvarsområde
- fördela de stipendier som står till
Överås förfogande
- föra matrikel över studenterna, ombesörja att dagbok förs över undervisningen, föra betygsliggare och
tentamensböcker, bevara inkommande
och utgående skrivelser, fortlöpande
bokföra fattade principbeslut samt i
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övrigt
ansvara
för
Överås
administration
- utfärda och tillsammans med styrelsens
ordförande underteckna diplom och
avgångsbetyg.
Rektorsfunktionens arbetsuppgifter kan
fördelas på olika personer (enligt de av
styrelsen antagna funktions- och arbetsbeskrivningarna).
§ 13
Lärare skall tillsammans med rektor svara
för undervisningen i enlighet med läroplanen och andra givna föreskrifter.
§ 14
Seminariets kollegium består av rektor,
tjänstgörande lärare samt studentrepresentant/er.
Kollegiets uppgift är att bistå rektor, stödja
studenterna och främja seminariets verksamhet.
§ 15
Inspektors uppgift är att som kyrkans
representant ha uppsikt över och stödja
seminariets verksamhet.
§ 16
Överåsdialogen och Bibelskolan på Överås
kan bedrivas genom avtal och överenskommelser med samarbetande organisationer.
Stadgeändring och upphörande av
verksamheten
§ 17
Initiativ till ändring av dessa stadgar kan tas
av seminariets styrelse eller någon av årskonferenserna. Beslut fattas av årskonferenserna.
§ 18
Årskonferenserna äger fatta samtliga nödvändiga beslut vid ett eventuellt upphörande
av verksamheten.

Centralkonferencen
Metodistkirkens Nordeuropæiske Centralkonference blev i år afholdt med Kristuskyrkan i Helsingfors som værtsmenighed.
Metodister fra otte lande samt gæster både
fra de andre europæiske Centralkonferencer
og Metodistkirken i England og USA fyldte
kirken til åbningsgudstjenesten og afslutningsgudstjenesten med biskopsindvielse.
Forhandlingerne foregik på en skole/kursuscenter uden for byen. Den store mangfoldighed, der præger Centralkonferencen med
sang og vidnesbyrd fra metodister, der lever
under vidt forskellige omstændigheder, er
en stor berigelse og velsignelse. Medens vi i
Skandinavien stadig kæmper med stagnation
og tilbagegang i medlemstallet, er det glædeligt, at kirken i både Baltikum og Rusland
oplever vækst. Selvom glæden over og inspirationen ved at være sammen er det
dominerende indtryk, skal det ikke forties,
at de meget forskellige situationer Metodistkirken befinder sig i i henholdsvis "de
gamle kirker" i Skandinavien og "de unge
kirker" i Baltikum og Rusland også er en besværlighed under arbejdet i grupperne.
Dertil
kommer
udfordringen
med
oversættelse til flere sprog. En deltager
bemærkede: "Nu tror jeg, jeg ved, hvordan
det lød på pinsedag i Jerusalem!"
Biskopsvalg
Både biskop Rüdiger Minor og biskop Hans
Växby var på valg ved konferencen. Medens
biskop Minor kunne vælges til endnu en
periode på fire år som biskop i Rusland var
biskop Växbys embedsperiode i Det
Nordiske og Baltiske område på 12 år gået,
og han kunne efter gældende regler ikke
genopstille.
Medens det var nærmest selvindlysende, at
biskop Minor blev enstemmigt genvalgt i
første valgrunde, var der stor spænding om
valget til Det Nordiske og Baltiske område.
Før konferencen var der fire kandidater:
Jørgen Thaarup, Øyvind Helliesen (Norge),

Øystein Olsen (Norge) og Üllas Tankler
(Estland). Under konferencen blev endnu en
kandidat præsenteret: Lars-Erik Nordby
(Norge). Ret hurtigt stod det klart, at det
blev et valg mellem Jørgen Thaarup og
Øystein Olsen. Og efter elleve valgrunder
blev Øystein Olsen valgt som biskop i
Norden og Baltikum for de næste otte år.
Forud for valget var gået en lang proces for
kandidaterne med nominering i de forskellige Årskonferencer, overvejelser over
om man ville modtage nomineringen og
stille op til valget og overvejelser over den
fremtidige arbejds- og familiesituation. En
psykisk set meget anstrengende og usikker
periode på trekvart år! Jeg tror flere har
stillet sig selv spørgsmålet: "Er det rigtigt, at
mennesker, der stiller sig til rådighed for
tjenesten som biskop, skal gennem en så
lang og psykisk krævende proces?" Det er
efter min opfattelse ikke let at svare på,
hvordan processen frem til et biskopsvalg
skal være, men jeg synes klart, at vi som
kirke må reflektere over processen og dens
længde!
Forhandlingerne
Konferencen var delt op i fem grupper, der
hver skulle behandle et specielt område med
rapporter, forslag og justeringer af den på
Generalkonferencen vedtagne kirkeordning
for derefter at fremlægge et beslutningsforslag i plenum. Som en nyskabelse var der
ikke blot udnævnt en leder og en sekretær
for gruppen, men også en såkaldt "visioning
process leader", der havde det specielle
ansvar, at hente de punkter ud af gruppens
arbejde, som kunne have speciel betydning
for arbejdet med en vision for kirken i de
kommende fire år. Visionsarbejdet foregik
da i første omgang som en integreret del af
arbejdet i grupperne, hvorefter det blev
fremlagt i plenum til samtale. Det lykkedes
ikke Centralkonferencen at nå frem til en
resolution med egentlige anbefalinger til
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Årskonferencerne for arbejdet i den næste
fireårs periode, men der blev fremlagt en
slags overordnede visioner af, at kirken
måtte være en kirke, der lagde vægt på dens
funktion og ikke dens struktur, at kirken
måtte være en kirke, der kommunikerede
med mennesker og underviste og lærte
mennesker.
Forhandlingerne var uden egentlig store og
afgørende punkter (bortset fra biskopsvalgene!). Derfor var det også en
konference uden "sprængstof". Lad mig blot
nævne en enkelt beslutning: Kirkeordningen
bliver udgivet på engelsk i CD-rom format,
bliver lagt ud på Internettet og bliver trykt i
en papir version. Hele kirkeordningen overOve Sørensen
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sættes altså ikke til "skandinavisk", men
Centralkonferencen opfordrer de enkelte
Årskonferencer til at udgive (dele af) Kirkeordningen på de nationale sprog.
Biskopsindvielse
Konferencen blev afsluttet med festgudstjeneste, hvor Øystein Olsen blev indviet til
biskop. Gudstjenesten havde økumeniske
gæster, lutherske biskopper fra flere af de
nordiske lande og kirkeledere fra frikirkerne. Jeg tror mange af os oplevede, at det
var gudstjenestens højdepunkt, da biskop
Växby efter indvielsen tog bispekorset af og
derefter hængte det om halsen på Øystein
Olsen. En stærk symbolhandling!

Betaniaforeningen i Danmark
Betaniaforeningen har indenfor de sidste to
år brugt meget arbejde og mange penge for
at modernisere og forbedre vort Betaniahjem på Frederiksberg, vi har hermed fået et
moderne og velfungerende plejehjem, som
vi er stolte af at vise frem for kirkens medlemmer og for offentlige myndigheder.
Der er investeret over 14 millioner kroner,
men resultatet er også derefter. Vi har sat en
milepæl i foreningens historie ved at have et
af de bedste hjem i det københavnske område. Hjemmet er velfungerende og har en
stabil og engageret daglig ledelse og personale.
I det kommende år er det derfor vor opgave
at forsøge at få vort plejehjem i Århus
moderniseret og forbedret, så det også i
fremtiden kan opfylde de krav og ønsker,
som stilles til et moderne plejehjem.
Det daglige samarbejde med Lokalcenter
Møllestien og ledelsen samt personalet
foregår til vor fulde tilfredshed, vi har fælles
administration og køkken. Tak også for
samarbejdet under sidste års konference.
Vi er derfor meget kede af at lovgivningen
forhindrer Århus Kommune i at medvirke i
en renoveringsplan, og dermed forhindrer et
fortsat samarbejde, hvis lovgivningen ikke
ændres.
Århus Kommune stiller som betingelse for et
fortsat samarbejde, at Betaniaforeningen
ændrer sine vedtægter og sin organisation.
Foreningen skal opfylde følgende betingelser for at kunne få offentlige tilskud / billig finansiering til en renovering .
Foreningen skal opdeles i to selvejende
Institutioner, en for hvert plejehjem.
Lokalforeningen i Århus skal yderligere
opdeles i to Selvejende Institutioner.
En Institution som varetager fællesarealerne, med den valgte bestyrelse som
ejer.
En Institution som varetager boligarealerne, med en ny bestyrelse, hvor der

forlanges beboerflertal, oprettet efter lov
om Almene Boliger.
Betaniaforeningen skal afgive en del af
sin kapital, som skal indgå i Boligforeningen.
Da bestyrelsen anser disse vilkår for uacceptable for Betaniaforeningen, har bestyrelsen kontaktet Kristeligt Folkeparti, ved
Flemming Kofod-Svendsen, som har fremsat forslag til folketingsbeslutning, der vil
gøre det muligt at bevare vor egenkapital og
vor selvstændighed. Bestyrelsen anser det
for nødvendigt at forsøge at afvente forhandlingerne i Folketinget, således at vi kan
vente med en endelig afgørelse, indtil vi
kender udfaldet af Folketingets behandling
af loven.
Bestyrelsen har vedtaget at undersøge mulighederne for at drive anden socialt arbejde
i vor ejendom, hvis vi mod forventning ikke
kan fortsætte samarbejdet uden af afgive
ejendomsret.
Bestyrelsen forventer Årskonferencens opbakning til at håndhæve vor ejendomsret, og
i respekt for de Betaniasøstre, som har skabt
foreningens kapital, ikke afgive vore bygninger til institutioner, hvor hverken Kirken
eller Betaniaforeningen er den bestemmende
/ vælgende organisation.
Betaniaforeningen har i det forløbne år
støttet 9 personers videreuddannelse indenfor diakoni og sjælesorg, derudover har foreningen støttet Sommerhøjskolen på Solborgen og arrangeret en temadag i Århus
med ca. 100 deltagere, som fik 2 interessante og inspirerende foredrag under temaet: Omgangen med vore brugere med
fokus på etik, værdighed, moral og omsorg,
der var deltagelse fra begge vore Hjem,
samt fra flere menigheder og fra andre
selvejende Institutioner.
Vi håber på og beder om, at såvel vor kirkes
medlemmer som Betaniaforeningen også i

99

fremtiden vil fokusere på det omgivende
samfund, og være med til at løse nogle af de

opgaver som vort samfund har sværest ved
at indpasse i love og regler.

For Betaniaforeningen
Nils Marqversen

Regnskab 2000
Betaniaforeningen i Danmark
Indtægter
Huslejeindtægter
Finansielle indtægter
Udgifter
Ejendomsudgifter
Finansielle udgifter
Andre driftsudgifter
Årets overskud

Aktiver, bundne
Ejendomme (Frederiksberg 27.213.600, Århus 10.300.000)
Obligationer
Aktier (Den Danske Bank, 400 stk.)
Udlån til Marielundfonden
Mellemregning med disponible aktiver
Aktiver, disponible
Obligationer
Mellemregning med bundne aktiver
Udlån til Metodistkirkens Sociale Arbejde
Periodiserede renter
Likvide beholdninger

Passiver
Fondskapital (heraf disponibel 2.166.182)
Prioritetsgæld
Kortfristet gæld
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3.187.823
208.949
3.396.772
143.005
1.405.011
97.188
1.751.568
3.396.772

37.513.600
1.973.739
10.240
475.795
- 915.013
602.378
915.013
160.000
33.808
505.620
41.275.180

19.411.775
21.812.768
50.637
41.275.180

Årets uddelinger, interne
Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital)
Andel af ombygningsudgifter vedrørende ejendommen på
Frederiksberg
Skulptur ved indvielse af ombygningen
Årets uddelinger, øvrige
Metodistkirken (til sociale opgaver)
Tilskud til temadag
Carsten Bjerno, uddannelse
Tilskud til Metodistkirkens Sommerhøjskole
Mogens Bjerno, uddannelse
Bente Skov, uddannelse
Jytte Jensen, uddannelse
Keld Munk, uddannelse
Lene Bræstrup, uddannelse
Daniel Ditlevsen, transport m.m.
Julie Nielsen, uddannelse
Ove Sørensen, uddannelse

1.155.893
863.859
20.000
30.000
14.887
10.000
9.310
8.845
8.845
8.691
8.445
8.159
4.095
500
500
2.152.029

Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus
Indtægter:
Renteindtægter

Aktiver:
Bankbeholdning
Tilgodehavende Århus Kommune vedr. tilskud til
beboernes velfærdskonto for 2000

Passiver:
Skyldig til velfærdskontoen for 1999 og 2000
Egenkapital

294
294

238.197
25.000
263.197

50.000
213.197
263.197

Fra 2000 er driften af Betaniahjemmet sammenlagt med Møllestien og administrationen fuldt ud
overgået til Århus Kommune. Der er derfor ikke udarbejdet driftsregnskab for "LokalCenter
Betania".
Vi har aftalt, at fremover skal bygningsvedligeholdelseskontoen være specificeret i regnskabet.
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg
Indtægter:
Modtaget aconto til drift
Tilskud vedr. SOS-elever, netto
Tilskud renter og afdrag lån
Servicepakke, beboere
Renteindtægter
Renteudgifter

Udgifter:
Lønninger
Øvrige omkostninger
Renter og afdrag, Frederiksberg Kommune
For lidt modtaget driftstilskud

Aktiver:
Anlægsaktiver
Tilgodehavender
Likvider

Passiver:
Egenkapital
Lån til fjernvarme, energibesparende foranstaltninger, ombygning
Anden gæld
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20.615.428
218.000
187.910
1.981.992
80.002
- 1.599

78.403
23.081.733

16.359.170
6.544.804
187.910
- 10.151
23.081.733

544.016
216.868
1.529.635
2.290.519

25.619
544.016
1.720.884
2.290.519

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
blev stiftet 15. januar 2001 efter Sonja
Sandvang, som døde 10. februar 1998.
Sonja Sandvang boede på Betaniahjemmet
på Frederiksberg, hvilket var af stor
betydning for hende, og hun var medlem på
prøve i Jerusalemskirken.
Sandvangs Fond har været længe under
vejs. Boopgørelsen har været og er
fremdeles besværlig. Vedtægterne kom på
plads ved stiftelsen og kan fremlægges for

Årskonferencen 2001. Årskonferencen
anmodes om at godkende valg til
bestyrelsen efter de i vedtægterne nævnte
regler. Men først når fondets formue er gjort
op og overført til fondets forretningsfører,
kan fondet begynde at fungere efter
hensigten.
Den foreløbige boopgørelse viser, at fondets
kapital bliver på 7.309.572,79 kr.

Nils Marqversen
Gert Nielsen
Jørgen Thaarup

Vedtægter
Til opfyldelse af bestemmelserne i et af
Sonja Ingefred Nathalia Sandvang, cpr. nr.
280612-0270, den 9. juli 1997 for notarius
i København oprettet testamente, opretter
undertegnede advokat Hugo Berthelsen,
St. Kongensgade 68, 1264 København K.,
som bobestyrer i boet efter førnævnte
testator herved
Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
i henhold til følgende
VEDTÆGTER
1. Navn.
Fondets navn er Sonja og Albert Henry
Sandvangs Fond.
2. Hjemsted.
Fondets hjemsted er Københavns
Kommune.
3. Formål.
Fondet er et ikke-erhvervsdrivende,
almennyttigt og velgørende fond, hvis
formål skal være:
at understøtte beboerne på plejehjemmet

Betaniahjemmet, Frederiksberg individuelt
og kollektivt med henblik på at skabe et
miljø med tryghed og trivsel og at sikre en
individuel pleje og omsorg udover de
muligheder, der ligger i plejehjemmets
aftaler med offentlige myndigheder,
at skabe de samme muligheder for andre
pensionister, der opholder sig på eller i
tilknytning til Betaniaforeningen i Danmarks institutioner,
at fremme og bidrage til aktiviteter, der
kan fremme de forannævnte formål indenfor det storkøbenhavnske område, og
at yde bidrag til almennyttige og velgørende formål, hvis overordnede mål er at
skabe forberede vilkår for pensionister.
4. Aktiver.
Kapitalaktiverne består af:
a.
Den arv, som fondet modtager i
boet efter Sonja Ingefred Nathalia
Sandvang bestående af kr. 7.309.572,79 i
henhold til boregnskab af 19.04.01.

103

b.
Hvad der senere måtte tilfalde
fondet ved arv eller gave.
c.
Hvad der senere måtte blive
overført til kapitalaktiverne efter
bestyrelsens vedtagelse.
d.
Alle øvrige beløb der ikke specielt
tilfalder uddelingsaktiverne.

ne kræver det eller når et medlem af bestyrelsen eller fondens forretningsfører begærer det.

Uddelingsaktiverne består af:
a.
formueafkast,
b.
gaver og arvebeløb, der specielt
tilfalder uddelingsaktiverne, og
c.
driftsoverskud, der hidrører fra
fondets drift,
d.
hensættelser til senere uddelinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst to af bestyrelsens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er
tilstede.

5. Bestyrelse.
Fondet ledes af en bestyrelse på 3 personer, der vælges således:
Bestyrelsen for den selvejende institution
Betaniahjemmet, Frederiksberg opstiller
en kandidat til bestyrelsen.
Bestyrelsen for den selvejende institution
Betaniaforeningen i Danmark opstiller en
kandidat til bestyrelsen, og
Metodistkirkens landsledelse opstiller en
kandidat til bestyrelsen.
De tre kandidater 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.
Bestyrelsens medlemmer er ulønnet af
fondet. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsen holder møde så ofte forholde-
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Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages
af formanden ved udsendelse af dagsorden
med mindst 8 dages varsel.

På bestyrelsesmøderne træffes alle beslutningerne med simpelt stemmeflertal. I
tilfælde af stemmelighed er formandens
eller i hans bortfald næstformandens
stemme udslagsgivende.
Over forhandlinger i bestyrelsen føres en
protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
6. Administration.
Til at forestå fondets administration og
bogholderi, kan bestyrelsen ansætte en
forretningsfører. Bestyrelsen kan endvidere udpege en administration, med
hvem der indgås administrationsaftale.
7. Tegningsregel.
Fondet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen kan meddele prokura til
fondets forretningsfører.
8. Årsberetning.
Bestyrelsen udarbejder i forbindelse med
årsregnskabets aflæggelse en bestyrelsesberetning indeholdende bestyrelsens
beretning om fondets aktiviteter i det
forløbne år samt forventninger i det
kommende år.
Årsberetningen fremlægges til efterretning
på Metodistkirkens årskonference.

9. Regnskab.
Fondets regnskabsår er kalenderåret.
Første regnskabsår løber fra fondets
stiftelse til 31.12.2001.
Umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab bestående
af resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til
efterretning på Metodistkirkens årskonference.

13. Ophør.
Skulle forholdene ændre sig således, at det
bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte
fondets drift, skal bestyrelsen fremkomme
med forslag til fondens opløsning eller fusion, hvorved et tilsvarende almennyttigt
og velgørende formål i Danmark til godeses.
Forslagets godkendelse forudsætter enighed i bestyrelsen og Metodistkirkens årskonference og fondsmyndighedens godkendelse.
---o0o--Til fondets første bestyrelse er udpeget:

10. Revision.
Fondets årsregnskab revideres af en af
bestyrelsen valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.
Revisor vælges for 1 år ad gangen.
11. Uddelinger.
Årets resultat anvendes af bestyrelsen til
opfyldelse af fondets formål. Bestyrelsen
foretager uddelinger uden forudgående ansøgninger og fastsætter i hvert enkelt tilfælde, hvor store beløb, der skal uddeles.
Såfremt der et år ikke skønnes at være
behov for at anvende hele det disponible
beløb, hensættes det overskydende beløb
til anvendelse i følgende år.
12. Vedtægtsændringer.
Efter énstemmig indstilling fra bestyrelsen
og med Metodistkirkens årskonference og
fondsmyndighedens godkendelse, kan
vedtægterne ændres.

Gert Nielsen, Lærkevej 4, 2600 Glostrup,
der er indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet på Frederiksberg,
Nils Marqversen, Byløkken 53, 8240
Risskov, der er indstillet af Betaniaforeningen i Danmark,
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970
Strandby, der er indstillet af Metodistkirkens Landsledelse,
til forretningsfører for fondet indstilles
Metodistkirkens hovedkasserer, Henning
Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse, og
til revisor for fondet er statsaut. revisor
Leif I. Holst, Arnakvej 14, Postboks 1844,
8270 Højbjerg udpeget.
København, den 15. januar 2001.
Som bobestyrer:
Advokat Hugo Berthelsen
Som skifteværge:
Advokat Lars Erik Knudsen

105

Metodistkirkens Sociale Arbejde
Året der kommer
Planer
Sammen med Jerusalemskirken planlægger
vi en renovering af kryptkøkkenet, så det
kommer til at leve op til myndighedernes
krav. Endnu mangler vi svar fra alle steder
vi har søgt om penge til renoveringen. Men
under alle omstændigheder har bestyrelsen
med det tilsagn, der er givet fra kirkeværgerne, besluttet at projektet skal gennemføres i år. Der skal også lyde en tak til
Betaniaforeningen som velvilligt er gået ind
og har støttet projektet med renovering af
køkkenet, til gavn for de ældre hjemløse. Til
efteråret skal alle medarbejdere, der har med
maden at gøre gennemføre et hygiejnekursus ud fra lovmæssig krav om dette.
Sammen med Hege Roksand er en af
boligministeriets puljer her i slutningen af
marts ansøgt om finansiel støtte til opstilling
af ti pavilloner til ti hjemløse. Boligministeriet ønsker dog sikkerhed for at det
er muligt at få stillet den grund til rådighed,
vi ønsker at anvende til formålet, førend de
muligvis vil gå ind ved økonomisk støtte.
Familielejren bliver i år i uge 27 og takket
være en af præstefamilierne ved Jerusalemskirken gennemføres lejren i år med dem
som lejrledere. Ældrelejren i år i uge 32
satser på endnu flere pensionister, idet der
vil ske en kraftig agitation i et af byens
pensionistkvarterer.

julearrangementer, bofællesskaber, økonomiadministration, akut hjælp, rådgivning og
forkyndelse. Juleuddelinger vil der i år blive differentieret i pakkernes indhold med
hensyn til om det er til enlige forsørgere
eller mindrebemidlede pensionister. På
grund af de øgede midler fra tips- og lotto
vil der blive tale om en større udadgående
aktivitet og turer fra varmestuen i den
kommende sæson.
Ansættelser
Vi er igen i gang med at søge ny medarbejder til varmestuen og bespisningerne,
og har pr. 13. august ansat Klaus
Stormgaard i denne stilling, som leder af
varmestuen.
Ejendommene
Nogle af ejendommene vil der i år blive
ofret en del penge på. Det er specielt
ejendommene på Gersonsvej, i Holbæk og i
Frederikshavn som hver skal prioriteres med
beløb i hundredetusinde kroners klassen.
Fra kommunerne i Holbæk og Frederikshavn har der været ønske om en mindre
husleje. Holbæk kommune har truet med at
trække sig ud af lejemålet på Fjordbakken,
hvis vi ikke imødekommer kommunens
ønsker om nedsættelsen at huslejen til den
af kommunen ønskede størrelse.

Derudover fortsættes de øvrige aktiviteter
med varmestue, bespisninger, weekendture,

Året der gik
Aktiviteterne
Vore tilbud I København til hjemløse og
socialt udstødte har haft en stigende tendens
i besøgsantallet, hvilket kan tilskrives
nedskæringer i det samledes københavnske
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tilbud til hjemløse, det drejer sig båd om
herbergstilbud og andre kirkes og organisationers tilbud. Lørdagsmøderne har derfor
i afvigte sæson samlet særdeles mange
mennesker og har nogle lørdage næsten

sprængt vor kapacitet, da vi har svært ved at
klare op mod 50 gæster til smørrebrød. De
mange besøgende skyldes bl.a. at Metodistkirkens tilbud er et af de få lørdagsarrangementer for hjemløse. De gratis
madtilbud har samlet det sædvanlige
deltagerantal, der svinger lige omkring de
halvtreds. I det hele taget har vi set mange
nye ansigter i brugerfladen. For de hjemløse
er weekendturene til Solborgen stadig det
store hit og en dejlig oplevelse for både de
frivillige og ansatte.
Ellers har sæsonen været præget af en større
frivillig gruppe til madserveringerne tirsdage og torsdage. Endelig har vi også anvendt personer i aktivering og i samfundstjeneste til de praktiske forberedelser af
maden. Flere nye frivillige har engageret sig
meget i hhv. Cafeen og lørdagsmøder, hvor
også et bestyrelsesmedlem har hjulpet, når
det har været nødvendigt. Tøjudleveringen
har efterhånden fået kanaler, der regelmæssigt leverer det, som der særligt er brug
for - undertøj og sokker. Genbrugsbutikken
nyder også godt af dette.
Der skal lyde en speciel tak til vore trofaste
frivillige medarbejdere, som igen i år har
udført et bravt stykke arbejde både i den
direkte kontakt til brugerne, i butikken, ved
de praktiske arrangementer og støtte gennem indsamlinger. Rigtig mange tak for det.
Der er anvendt meget af de ansattes tid til
samtale, rådgivning, opfølgning og kontakt
til de offentlige myndigheder.
Bofællesskaberne har i perioder også krævet
en høj prioritering med nærvær og konfliktløsning.
Sommerlejren for enlige forsørgere kunne
ikke gennemføres i år 2000. Ældrelejren
gennemførtes som sædvanlig. Julearrangementerne år 2000 havde samme søgning
som i de senere år, bortset fra at netop de
frivillige hjælpere næsten stod i kø for at
give en hånd med.
Det forkyndelsesmæssige har været prioriteret med en enkel og ligetil stil om retfærdighed, ensomhed og sandhed, hvor
Jesus Kristus er præsenteret som nær ven og

frelseren for den ensomme og venneløse.
Når det kristne budskab bliver drøftet i
varmestuen sker det med en respektfuld
holdning, fordi der lægges vægt på en
meningsytring, hvor parterne i samtalen er
ærlige om deres tvivl og tro. Fra sæson til
sæson kan der være en vis vekslen med
hvordan interessen er for det kristne
budskab, men i indeværende sæson er der
uddelt bibler, andagtshæfter og kristen
litteratur til nogle af de hjemløse, der
kommer hos os.
Bestyrelsesarbejdet og ansættelser
I september 2000 blev Finn Uth ansat som
leder af Metodistkirkens Sociale Arbejde
ved Thomas Hjorths tilbagetræden fra denne
stilling. Thomas Hjorth skal have tak for en
mangeårig indsats for samfundets udstødte.
Under sin efterlønsordning har Thomas dog
kunnet hjælpe i et mindre antal timer i 2000
og 2001.
Anders Kyst har gennem en årrække været
formand for bestyrelsen, men valgte at
trække sig tilbage fra denne post ved
bestyrelsens konstituering i september. Her
skal lyde en tak til Anders for hans indsats
som en medlevende og dynamisk formand.
Bestyrelsen konstituerede sig med Frank
Kronborg Christensen som ny formand.
I begyndelsen af indeværende år ansattes ny
leder af varmestuen. Imidlertid ophørte
ansættelsen inden for de første tre måneders
prøvetid efter gensidig accept.
Ejendommene
Mange af vore ejendomme trænger til en
grundigere istandsættelse. Sofievej 26,
Hellerup, fik i sept. 2000 færdigbehandlet
sin facade og vinduer. Kalundborgvej 48,
Holbæk, fik lavet ny regnvandsbrønde og
afløb i 2000.
Økonomien
For første gang har vi i år fået driftstilskud
fra Tips og Lottomidlerne ud fra vort eget
tilskud til det sociale arbejde fra ejendommenes overskud. Regnskabet for år
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2000 udviser efter hensættelser et overskud
på ca. 290.000 kr., der må betegnes som et
minimumsoverskud, da en likviditet af
denne størrelse er nødvendig for at kunne
afdrage på lånene i vore ejendomme. Der er
i år ikke sket nogen opskrivning af
ejendommene p.gr.a. forbedringer. Til
Frank Kronborg Christensen

gengæld er der ud fra et for os nyt regnskabsprincip hensat penge til vedligehold af
to af bygningerne i 2001. Dette bevirker at
driftsregnskabet 2001 ikke bliver så belastet
af den nødvendige vedligeholdelse af disse
to ejendomme, som det kunne have været
frygtet.

Finn Uth

Regnskab 2000
Indsamlet, fællesspisninger, juleuddelinger, uddelinger
Indtægter, IgenBrug
Tipsmidler
Familie- og arbejdsmarkedsforvaltning, Kbh. Kommune
Cafeen, Varmestue, rådgivning
Tilskud fra Forårsblomsten, afholdelse af lejre
Fællesspisninger, juleuddelinger, uddelinger i årets løb
Sociale aktiviteter, Administrationsbidrag og løn
Sociale aktiviteter, Revision
Sociale aktiviteter, Øvrige udgifter
Sociale aktiviteter, MSA Bladet
Administration inkl. lønninger
Renteindtægter/kassekredit
Ejendomsindtægter og udgifter:
Rigensgade 21 og 21 A
Solborgen
Gersonsvej 1 og 3
Sofievej 26
Fjordbakken, Holbæk
H. C. Lumbyesgade 57
Fremtidshåb, Frederikshavn
Hensættelser til vedlighold, Fremtidshåb, Fjordbakken
I alt
Overskud
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Indtægter
165.636
125.000
0
0
400.000
14.830

486.100
2.786
1.402.505
481.241
430.041
295.413
396.113
124.350
289.469
4.613.484

Udgifter
0
62.073
0
0
412.139
38.180
117.162
287.900
25.000
27.260
49.120
701.498
7.904
959.362
368.948
312.958
220.984
276.771
120.010
133.338
200.000
4.320.607
292.877

Aktiver
Ejendomme, regnskabsmæssig værdi:
Rigensgade 21 og 21 A
Solborgen
Solborgen inventar
Gersonsvej 1 og 3
Sofievej 26
Fjordbakken, Holbæk
Fremtidshåb, Frederikshavn (31/12 1998)
H. C. Lumbyesgade 57
Obligationer, bundne midler
Obligationer, frie midler
Likvid beholdning
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender, andre debitorer
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital 1/1 2000
Årets resultat
Regulering ejendommene off. vurd. pr. 1/1 2000
Kursregulering obligationer
Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom. værdi)
Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom. værdi)
Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom. værdi)
Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom. værdi)
Fremtidshåb (nom. værdi)
H. C. Lumbyesgade 57 (nom. værdi)
Kassekredit
Andre kreditorer, (ATP, skat, omk.)
For meget modtaget tilskud 1999
Huslejedepositum
Forudmodtaget husleje
Betaniaforeningen
Hensat til vedligeholdelse
Passiver i alt

10.817.406
2.366.296
13.230
3.500.000
2.569.750
2.650.000
1.810.000
1.950.587

12.283.756
292.877
1.280.000
- 1.731
5.035.519
1.987.586
578.909
1.296.755
1.394.159
630.381

25.677.269
9.068
18.470
131.517
96.395
132.846
26.065.565

13.854.902

10.923.309
0
592.626
13.673
288.305
32.750
160.000
200.000
26.065.565
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Forårsblomsten
Året der kommer
For få sælgere er vort tilbagevendende
problem, og vi vil endnu engang kraftigt
opfordre alle metodister til at gøre en ekstra
indsats for at sælge blomsten. Vi vil fortsat
søge diverse fonde for at skaffe ekstra
midler til Forårsblomsten. Ligeledes vil vi i
2001 indgå en dialog med Metodistkirkens
Verdensmission, så vi eventuelt kan indlede
et samarbejde til gavn for børn i Letland.
Det er vort håb, at vi igen i år 2002 får
mulighed for at afholde Letlandslejr. Det

bliver muligvis en lidt anden form for
Letlandslejr end den vi har tidligere har
kendt. Det er vores indtryk at levestandarden i Letland er steget i de senere år, og
det er vort mål i højere grad at hjælpe børn,
som kommer fra hjem med dårlige levevilkår og måske endda gadebørn.
Vi håber, at vi i fremtiden også for
mulighed for at støtte danske børnerelateret
projekter.

Året der gik
Regnskabsåret 2000 blev det dårligste i
Forårsblomstens historie og det har to
hovedårsager. Dels er der for mange kredse,
som åbenbart ikke er motiveret for at sælge
blomsten, dels blev den Sociale Sikringsstyrelse (tipsmidlerne) forsinket med at
uddele midler, så vi først fik positivt svar i
regnskabsåret 2001.
På grund af det dårlige resultat kunne vi
ikke støtte så mange projekter, men vi
dækkede et underskud på en succesfuld
Letlandslejr (2000) og vi støttede Metodistkirkens Sociale Arbejde.
Steffen Tvilling
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Ligeledes har vi henført kr. 35.000 til en
eventuel ny Letlandslejr.
Vi blev desværre nødt til at aflyse Letlandslejren 2001 på grund af manglende midler.
Forårsblomsten fik et skuffende afslag om
støtte til Letlandslejren fra Metodistkirkens
Verdensmission på grund af rådets mange
andre forpligtelser.
Vi vil godt takke alle dem som støttede
Forårsblomsten igennem deres arbejdsindsats og økonomiske støtte.

Regnskab 2000
2000

1999

52.143
0
5.000
67
7.500
64.710

56.350
49.482
0
45
0
105.877

2.200
334
2.967
1.138
11.134
17.773

2.200
362
2.788
5.907
1.316
12.573

Årets resultat

46.937

93.304

Overført fra sidste år
I alt til disposition
fordeles således:
Centralmissionens virksomheder
samt børne- og ungdomsarbejde
Familielejren
Letlandslejren (note 3)

- 1.891
45.046

14.804
108.108

10.000
0
0

10.000
10.000
90.000,00

Overført til næste år

35.046

- 1.892

35.046
0
35.046

18.654
71.654
90.308

- 1.891
46.937
45.046
- 10.000
35.046
0
0
35.046

14.804
93.304
108.108
- 110.000
- 1.891
2.200
90.000
90.308

Indtægter
Indtægt ved salg af blomster (note 1)
Tipsmidler
Andre tilskud (note 2)
Renteindtægter bank og giro
Familielejren ej gennemført

Udgifter
Administrationsandel
Porto og gebyr
Annoncer og reklame
Diverse
Merudgift Letlandslejr

Aktiver
Girobank konto.nr. 505-4303
Den Danske Bank kto.nr. 3104021433

Passiver
Saldo 1. januar
Årets overskud
Uddeling
Egenkapital i alt
Skyldige omkostninger
Letlandslejren
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Noter til årsregnskabet
Note 1
Indtægter ved Forårsblomstdagen
Strandby
Esbjerg
Frederikshavn
Hjørring
Holstebro - Lægården
Kalundborg
København
Nexø
Rønne
Vejle
Århus
Svendborg
Andre

Note 2
Andre tilskud
Onkel Williams fond
Note 3
Letlandslejren
Udgifter
Rejse
Mad
Husleje, el, vand, linned
Aktiviteter
Hobby
Gebyrer
Diverse

Modtagne tilskud
BG-banken
Metodistkirken
Dr. Margrethe og Pr. Henriks fond
Søren og Helene Hempels legat
Andre tilskud
Tilskud i alt
Nettoresultat dækkes af Forårsblomsten
Heraf hensat i 1999/1998
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4.342
250
152
785
9.454
935
27.678
3.260
940
676
1.087
680
1.904
52.143

6.482
800
640
200
8.844
807
30.619
3.450
860
250
1.128
150
2.120
56.350

5.000

0

84.611
13.804
11.827
9.180
0
85
1.627
121.134

64.718
22.777
13.657
8.465
5.556
66
1.077
116.316

5.000
5.000

10.000
20.000

10.000
10.000
5.000
25.000

- 101.134
90.000
- 11.134

- 91.316
90.000
- 1.316

Marielund, Vejle
Året der kommer
Drøftelser med kommunen om ved
udskiftning også at tildele nogle boliger til
lidt mere mobile beboere har ikke medført
nogen synlige resultater. For også at kunne

have boliger til lidt mere mobile overvejes
tanken om at bygge en ny fløj i to etager
uden elevator, såfremt det kan gennemføres
på en økonomisk måde.

Året der gik
Dagligdagen i ældreboligerne synes at være
kommet ind i en rytme og på et niveau, som
det vel kan være. Generelt er der som det er
udtrykt af både værende beboere og en
nytilflytter tale om en god ramme om
dagligdagen for beboerne. 5-års eftersyn og
diverse garantireparationer er nu overstået.
Nu har vi slitagereparationer, opretning af
kørefliser, beskæring af hæk, træer m.v.
Cykelparkering, som generede nogen af
vore kørestolsbrugere er begrænset med
cykelskur til hjemmehjælpernes cykler.
Reelt fungerer ældreboligernes fysiske
rammer godt, og der er en stor tilfredshed
hos beboerne.

Der findes på området et godt fællesskab
med omsorg for hinanden. Trods fysiske
begrænsninger i aktivitetsmulighederne er
der ugentlige fællesanledninger arrangeret
af beboerrådet og med deltagelse også fra
området. Dog har det været svært at finde
mennesker med kræfter til at engagere sig i
at gennemføre disse arrangementer.
Bestyrelsen har igen afholdt møde med
beboerne for at finde muligheder for at
videreføre arrangementerne. Som beboerrepræsentant indtil nu har Arne Mikkelsen
trods sine helbredsmæssige begrænsninger
fungeret med koordinering m.v.

Knud Kristensen
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Regnskab 2000
Indtægter
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

Udgifter
Administrationsomkostninger
Lokaleleje
Ejendomsomkostninger
Hensættelse til vedligeholdelse ejendom
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat
Aktiver
Grund og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
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1.226.400
100
1.226.500

81.225
86.200
269.715
102.000
539.140
687.360
11.636
663.815
35.181

18.164.860
57.500
57.575
394.257
18.674.192
77.302
1.043.202
16.951.870
601.818
18.674.192

Marielundfonden
Året der kommer
Hovedbygningen er gennemgået og der er
indkommet flg. tilbud på reparationsarbejder (ex. moms):
Reparation af murværk og fuger:
160.000 kr.
Udvendig maling
30.000 kr.
Indvendig opgang
18.000 kr.
For taget er foreslået en nødtørftig reparation, der skønnes at kunne holde i nogle
år.

Bestyrelsen vil gennemgå, vurdere og
prioritere de indkomne tilbud.
Dagplejemødre i området har i foråret haft 1
ugentligt samvær i lokalerne og det har
virket som et positivt islæt uden at give
anledning til ”samværsproblemer”. Der er
ikke truffet endelig aftale om evt.
fortsættelse i efteråret.

Året der gik
Bestyrelsen glæder sig fortsat over den
velfungerende hovedbygning, samt at det er
lykkedes at videreføre beboeraktiviteterne i
de hyggelige samlingslokaler i stueetagen.
Assistancen fra Knut Bjarne Jørgensen samt

mennesker udenfor ældreboligerne i et
aktivitetsudvalg har virket positivt. Der er
på onsdagsmøderne en god stemning og et
godt fællesskab.

Knud Kristensen
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Regnskab 2000
Indtægter
Husleje

Udgifter
Vedligeholdelse, bygninger
Offentlige udgifter
Revision
Administration, vicevært, rengøring m.v.
Forsikringer
Renter, Betaniaforeningen
Hensættelse til vedligeholdelse ejendom
Resultat
Aktiver
Ejendom
Andre tilgodehavender
Mellemregning, ældrebolig og byggeregnskabet
Kontakter
Danske Bank
Passiver
Egenkapital
Hensat til vedligeholdelse
Prioritetsgæld
Skyldige omkostninger
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175.922,35
175.922,35

5.050,70
21.044,91
8.750,00
32.964,31
7.456,00
27.875,97
72.700,00
175.841,89
80,46

919.052,00
10.400,00
75.000,00
48,50
146.316,03
1.150.816,53
495.026,81
172.000,00
475.794,72
7.995,00
1.150.816,53

Den selvejende institution Willeruplund
Året der gik
Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksomheden til Odense Kommune har fungeret
ganske tilfredsstillende i år 2000. Således er
der skabt baggrund for et ganske tilfredsstillende resultat.
Vi har ydet betydelige tilskud primært til
børne- og ungdomsarbejde.
Regnskabsmæssigt kan vi oplyse, at vi ikke
foretager afskrivninger på inventar mv., idet
lejeaftalen indeholder en bestemmelse om,

at Odense Kommune skal tilbagelevere en
børneinstitution inkl. de enheder, møbler
mv., som er almindelig standard på tidspunktet for lejeaftalens ophør.
Vi har stadig ikke fået en aftale med
kommunen om evt. betaling af den grund
kommunen i sin tid stillede til rådighed. Vi
vurderer, at kommunens stilling i sagen er
så svag, at de ikke ønsker nogen endelig afklaring.

Bestyrelsen
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Regnskab 2000
Indtægter
Husleje
Udgifter
Administrationsomkostninger
Revision
Gaver

Finansiering
Renter
Terminsrenter
Obligationsomkostninger
Kursreguleringer

Driftsresultat / overskud
Aktiver
Ejendom
Inventar
Kontanter
BG Bank
Giro
Obligationer nom. 787.300

Passiver
Egenkapital
Prioritetsgæld
Skyldige omkostninger
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247.623,00

35,00
12.500,00
153.460,25
165.995,25

33.655,30
- 3.659,32
- 3.799,53
10.876,95
37.073,40
118.701,15

1.300.000,00
200.000,00
55,50
48.557,15
10.902,69
802.281,80
2.361.797,14

2.237.208,25
85.888,89
38.700,00
2.361.797,14

Ungdomsskolen Lægården
Generalforsamling lørdag den 30. juni 2001 kl. 13.30
INDKALDELSE
Herved indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Ungdomsskolen Lægårdens ordinære
generalforsamling, som finder sted lørdag den 30. juni 2001 kl. 13.30 på Ungdomsskolen
Lægården, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro, med følgende
DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Forstanderens beretning.

4.

Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Hero David og Alice Morsbøl afgår efter tur.

7.

Valg af revisor.

8.

Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være
bestyrelsens formand i hænde senest lørdag den 12. maj. Dog bedes evt. forslagsstillere af
praktiske redaktionsmæssige grunde fremsende forslaget, så dette er hos formanden senest
fredag den 4. maj.
Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne gennem bladet ”Himmel og Jord” senest 2
uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udgøres af
skolekredsens medlemmer samt af
op til 5 medlemmer af Ungdomsskolen Lægårdens Elevforening.
Skolekredsens medlemmer udgøres af
alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark samt af
den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til at indgå i Ungdomsskolen Lægårdens
bestyrelse.
Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter.
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Skolens vedtægter findes i Metodistkirkens Årbog 1998. Vedtægterne kan rekvireres fra skolen.
Skolens årsregnskab samt forstanderens og bestyrelsens beretning udsendes til skolekredsen/
menighederne med skolens blad LÆGÅRD NYT i maj. Det enkelte skolekredsmedlem kan
rekvirere dette materiale direkte på skolen på tlf. 97 42 10 84.
Umiddelbart efter Generalforsamlingen indbydes til foredrag med emnet:
“ Mit job og mit ansvar som aktivt skolekredsmedlem”
af Arne Kristiansen, der er konsulent i Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og har
været det gennem mange år. Vi håber, mange vil tage imod indbydelsen.
Hjertelig velkommen!
På bestyrelsens vegne
Alice Morsbøl
formand
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Bestyrelsens beretning
Indledning
Efterskoler i Danmark har turbulente vilkår
og skal til stadighed være vågne for nye
regler fra statens side og forandringer i
samfundet, som kan påvirke elevsøgningen
til skolen. I disse år vokser de ungdomsårgange, som kan komme på efterskole
(unge fra 14-18 år), og således skulle det
lysne for efterskolerne. Samtidig kan det
konstateres, at der er flere efterskoler end
nogen sinde og at nye og spændende tilbud
for 10. klassetrin udvikles i kommunalt regi.
Konkurrencen om elever er således skærpet
væsentligt.
Lægårdens bestyrelse forsøger at arbejde
med de udfordringer, der ligger i dette, og
vil med denne beretning give indblik i
arbejdet. Vi skal “..drive efterskole…i metodismens ånd”, som det er formuleret i
skolens formålsparagraf. Det er derfor vores
største udfordring at skabe en skole, som
løbende kan tilpasse sig forandringer og
samtidig forblive i en kondition, hvor
“åndedrættet” holdes i ave, så det kristne
grundlag i den metodistiske ånd er et fast
holdepunkt i skolens daglige virke.

Et samarbejde mellem undervisningsministeriet, Foreningen af Frie Ungdoms- og
Efterskoler, Efterskolernes Lærerforening
og Danmarks Pædagogiske Universitet
udmønter sig i nogle tiltag, for at lette
processen for skolerne, så de kan leve op til
lovgivningens krav.
Tiltagene består i at nogle skoler er udvalgt
til at gennemarbejde metoder til værdiafklaring og efterfølgende arbejde med at
udvikle redskaber til selvevaluering. De
deltagende skoler har i efteråret og vinter
2000/2001 arbejdet med værdigrundlag og i
forårsmånederne med selvevaluering. Sideløbende er arrangeret møderækker og åbne
konferencer for de ikke deltagende skoler.
Lægårdens bestyrelse og ledelse ønskede at
stille sig til rådighed som deltagende skole,
men blev desværre ikke udtaget. I stedet har
Lægården været repræsenteret ved flere af
de udbudte arrangementer og forsøger
derved at samle indtryk og information, så
vi på egen hånd kan gennemarbejde og
tydeliggøre vort værdigrundlag, så det kan
gøres til genstand for en selvevaluering.

Værdier og selvevaluering
Lov om folkehøjskoler, efterskoler husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler) blev revideret sidste år. Det
betyder, at Lægården skal “formulere
skolens værdigrundlag, som indskrives i
skolens vedtægter. Skolen skal oplyse sit
værdigrundlag til enhver, der beder om det.
Bestyrelsen skal tilrettelægge en plan for
skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til værdigrundlaget.” (Lov nr.
479 af 31. Maj 2000: Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler (frie kostskoler))
Fra ministeriel side er der ikke udmeldt
frister for at indarbejde det selvvalgte
værdigrundlag i skolens vedtægter eller for
at dokumentere skolens selvevaluering.

Bestyrelsen har i de senere år, gennem
arbejdet med skolens undervisningsplan,
fundet det påkrævet også at arbejde med
skolens formål, hvor det er præciseret, at vi
skal “drive efterskole indenfor rammerne af
gældende regler om frie kostskoler, i
metodismens ånd og på kristeligt og
folkeligt grundlag. Skolen skal søge at
bibringe eleverne en almen uddannelse og
opdragelse.”
Vi oplever således, at Lægårdens vedtægter
indeholder skolens værdigrundlag: “… i
metodismens ånd og på kristeligt og
folkeligt grundlag.” Og at det er på det
værdigrundlag vi ser et formål i at drive
efterskole. - Dette i overensstemmelse med
skolekredsens ønsker.
Der arbejdes videre med skolens værdi-
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grundlag i relation til skolens daglige virke
og ligeledes med at udvikle et evalueringsinstrument i forhold til dette. Arbejdet
forsøges tilrettelagt og udført så skolens
medarbejdere inddrages i videst mulig omfang.
Bestyrelsen ser således det nu lovpligtige
krav om at arbejde med skolens værdigrundlag som fortsættelse af en proces, vi
meget gerne ser videreført.
Den præstelige funktion
Der har nu været ansat en præst på
Lægården i 5 skoleår.
Nogle af de aktiviteter, som er direkte
knyttet til præsten er klubaftener, gudstjenester og morgensang. Ligeledes har præsten
ansvar for en gospeldag for alle elever og
for andre særlige arrangementer f.eks. en
koncert med et kristent orkester. Endvidere
er præsten med i den gruppe medarbejdere
og elever, som deltager i Copenhagen
Gospelfestival. Dertil kommer en række
opgaver af personlig og/eller sjælesørgerisk
karakter i forhold til de mennesker, der
færdes på skolen.
I de forløbne år har den præstelige funktion
skullet finde et leje i forhold til de
etablerede funktioner og rutiner blandt
skolens øvrige medarbejdere. I foråret 2000
besluttede bestyrelsen at udarbejde en
egentlig stillingsbeskrivelse for den præstelige funktion. Dette blev udmøntet i løbet af
året under deltagelse af såvel bestyrelse,
medarbejdere, den aktuelt ansatte præst som
kirkens distriktsforstandere.
I den forbindelse har det været væsentligt
for bestyrelsen, at det i stillingsbeskrivelsen
blev tydeligt, at præstens grundlæggende
opgave er (som nævnt i ordinationsritualet):
- at prædike ud fra og undervise i Guds
ord
- at vejlede mennesker til tro på Jesus
Kristus
- i ord og handling at proklamere Kristi
evangelium, samt at forme sin
tilværelse i overensstemmelse hermed
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Ligeledes at stillingsbeskrivelsen afspejler,
at de præstelige funktioner er de overordnede funktioner i den konkrete stilling.
Dette kunne opfattes som udtryk for, at de
præstelige funktioner er mere væsentlige
end de øvrige medarbejderes funktioner. Det
skal slås fast, at det er de for præsten, men
ikke for skolen som helhed.
Et af skolens kerneprodukter er undervisning, som udøves af lærerne, og andre
funktioner, f.eks. sociale aktiviteter og
elevomsorg er aktiviteter, som alle medarbejdere bidrager med i deres daglige virke
på skolen. Dette kan og skal ikke anfægtes
af, at en enkelt medarbejder har præstelige
funktioner ved siden af lærerfunktioner.
Undervisning i sig selv har stor værdi, og de
præstelige funktioner skal være et supplement til de aktiviteter, der i øvrigt foregår
på skolen. Derfor er de præstelige funktioner ikke, at præsten skal eller er “noget
mere”, men at præsten ved siden af sine
lærerfunktioner skal og er “noget andet”. Noget, der bidrager til, at skolens dagligdag
i stadig større grad præges af at være en
efterskole i metodismens ånd.
Det er en krævende opgave at indarbejde
denne funktion i skolens dagligdag, og derfor skal stillingsbeskrivelsen være et redskab, der er med til at fastholde sigtet med
præstefunktionen og til at fortsætte udviklingen af den.
Således finder bestyrelsen, at det er en god
og rigtig ide, at skolen har ansat en præst.
Skolekredsen
Bestyrelsen har til opgave at orientere
skolekredsen løbende. I årets løb er
“LÆGÅRD NYT” udkommet og der har
været artikler og temasider i “Himmel og
Jord”.
Det har været bestyrelsens ønske, at den del
af skolekredsen, som befinder sig i en
overkommelig afstand, skulle indbydes til
“Efterskolernes dag”, skolens årlige gospeldag og skolens musical. Det er fortsat
bestyrelsens ønske, men har ikke været til-

fældet i det foregående år.
Bestyrelsen ønsker, at skolekredsen skal
føle sig velkommen og velset på Lægården
og håber at se mange, når vi i det kommende år vil se frem til at mødes ved de
pågældende arrangementer. I foråret giver
eleverne også en række gymnastikopvisninger, som er meget spændende at
overvære. Dette vil indgå i de arrangementer, som skolekredsen indbydes til.
Det er også med stor glæde og tilfredshed,
at kirken og MBUF afholder flere årligt
tilbagevendende arrangementer på skolen,
konfirmandweekend
og
MBUF´s
lederweekend og jævnligt årskonferencer og
forskellig mødeaktivitet. I år ser vi med
spænding
frem
til
det
store
sommerarrangement: Fælleslejr for alle
kirkens aktivitetsområder. Disse initiativer
giver mange mennesker et godt indtryk af
skolens omgivelser og i det omfang, der er
elever til stede, også af dagligdagen.
Det har været et ønske, at der oprettes en
legatordning for elever med baggrund i
skolekredsen, som omfatter alle medlemmer
af Metodistkirken. Lægården kan ikke indgå
økonomisk i en ordning, der tilgodeser
elever på baggrund af et bestemt
tilhørsforhold. Alle former for fripladsordninger, der indvirker på skolens økonomi,
skal være begrundet i sociale indikationer.
Bestyrelsen har derfor undersøgt andre
muligheder for at tilskynde til at etablere en
sådan ordning i et andet regi, men må
desværre konstatere, at det ikke er lykkedes.
Bestyrelsen finder ingen mulighed for, at
etablere en ordning i fremtiden og må
desværre henvise kommende elever med
baggrund i skolekredsen til at søge blandt de
legater, som er offentligt tilgængelige.
Det er bestyrelsens håb og bøn til skolekredsen, at de af skolekredsens unge, der
vælger efterskole, som en del af deres
skoleforløb, fortsat vil komme til Lægården.
Det er et stort fortrin for skolen, at drive
efterskole i metodismens ånd med elever fra
skolekredsen.

10. Klasse
De nye regler for 10. klasse gælder nu, og
da Lægården har valgt fortsat at give
mulighed for at kunne gå til 10. klasse
prøve, arbejdes der ihærdigt for at opfylde
de krav, der er, for at skolen har lov til at
kalde det 10. klasse og føre op til 10. klasses
prøver.
Det kræves at den obligatoriske undervisning omfatter dansk, matematik og engelsk i
et omfang af i alt 14 timer pr. uge.
Endvidere skal eleverne udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave. Denne opgave
skal
vælges
indenfor
et
erhvervsorienterende emne. Endelig skal
eleverne
udfærdige
deres
egen
uddannelsesplan.
Medarbejderne har gjort et ihærdigt arbejde
for at få dette til at fungere, også når
udmeldinger om form og krav til undervisningen ikke altid har været klar i tide fra
ministeriets side. Undervisningsplanerne er
også blevet justeret, så der er overensstemmelse med praksis.
Når det endvidere kræves, at undervisningen
står mål med den obligatoriske undervisning
i folkeskolens 10. klasse, er det bestyrelsens
overbevisning, at Lægården med god
samvittighed kan tilbyde 10. klasse i
fremtiden og ligeledes 10. klasses prøver.
Om de nye regler omkring 10. klassetrin vil
få betydning for søgning til efterskoler og
konkret til Lægården er stadig et spørgsmål,
som må følges nøje.
Vedtægtsjustering
I sommeren 2000 vedtog generalforsamlingen ændring af tidsfrister i forbindelse
med indkaldelse af generalforsamlingen
samt indsendelse af forslag til behandling på
generalforsamlingen. Denne ændring har
Undervisningsministeriet efterfølgende i
brev af 20. november 2000 taget til
efterretning.
I samme ministerielle brev har bestyrelsen
fået pålagt i vedtægterne at indføje bestemmelser, der som følge af ændring af diverse
love om selvejende uddannelsesinstitutioner
skal konsekvens-tilføjes i den omfattede
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lovgivning inden for området.
Tilføjelserne drejer sig om
- bestyrelsesmedlemmers udtræden af
bestyrelsen i tilfælde af inhabilitet
- forstanders såvel som medarbejdernes
omfattelse af forvaltningslovens bestemmelser om både inhabilitet og tavshedspligt.
I medfølgende bilag til bestyrelsens
beretning er indledende specielt redegjort
for disse påbudte tilføjelser, og efterfølgende er skolens vedtægter optrykt i den
form, hvori de er indsendt til Undervisningsministeriet til tilkendegivet godkendelse.
Da såvel skolekreds som bestyrelse her er i
den situation, at tilføjelserne er lovgivne og
ministerielt påbudte - og ministeriet meddeler, at vedtægterne kan ændres uden på ny at
forelægge vedtægterne for skolekredsen - så
har bestyrelsen valgt den umiddelbare
ajourføring og dernæst forelæggelsen for
generalforsamlingen til orientering.
Økonomiske udsigter
Efterskolerne har oplevet forringelser af
statstilskud gennem flere år og for
nuværende ser det ikke ud til, at der er
nogen forbedringer på vej. Det betyder at
skolen må være mere økonomisk i det
daglige og i overvejelser omkring nødvendige investeringer. Imidlertid er det
væsentligt at fastholde, at skolen skal give et
godt og spændende efterskoletilbud, og at
det skal foregå i tidssvarende omgivelser.
I skrivende stund ser bestyrelsen med bekymring på det antal elever, som for
nuværende er optaget på skoleåret
2001/2002. Det er væsentligt færre end
tidligere år. Bestyrelsen overvejer evt. tiltag
i fald situationen ikke bedres.
Skolen har således i de senere år oplevet, at
elevtilgangen får en stadig større betydning
for skolens økonomi og at fastholdelse af
elever er væsentligt, idet der ikke er meget
“luft” i økonomien og skolen er bundet op
på forpligtelser.
Endvidere har skolen også været villig til at
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optage elever i løbet af skoleåret, vel
vidende, at det ikke er lige let hver gang.
Det stiller store krav til skolens medarbejdere at få en elevflok til at fungere på
disse vilkår, men medarbejdernes store indsats har båret frugt og de fleste elever får et
rigtigt godt efterskoleår.
Derfor skal der også herfra lyde en stor tak
til skolens medarbejdere og forstander for
deres indsats gennem året(årene).
Bestyrelsen er således opmærksom på, at
situationen øger belastningen på medarbejderne generelt men i særdeleshed for
ledelsen. Det er ikke holdbart i længden,
derfor foretager bestyrelsen for nuværende
analyser, for at finde muligheder for at
styrke skolens ledelse, f.eks. gennem at
opgaver udføres af funktionslærere eller ved
at oprette en viceforstanderstilling om end
det har økonomiske konsekvenser. Det er
imidlertid bestyrelsens opfattelse, at det er
til skolens bedste, at Lægården også i årene
fremover har en god og velfungerende
ledelse.
Skolens bygninger
Arbejdet er i gang med høj prioritet af
modernisering af pigegang samt tilhørende
faciliteter i denne fløj. I øjeblikket projekteres der med at fjerne hele bygningen og
bygge nyt. Skolens nuværende likviditet
samt fremtidige muligheder vil præge omfanget af ændringer. Efter en foreløbig
tidsplan forventes byggeriet igangsat midt i
2002 og færdiggjort ultimo 2002, under
forudsætning af, at den økonomiske
formåen fastholdes.
Forstanderboligen er blevet forsynet med
nyt køkken.
Der er igangsat en forslagskasse for både
elever og personale med det formål at
forbedre skolens faciliteter.
Afrunding
Vi oplever, at Lægårdens virke i den
metodistiske ånd er et godt tilbud for unge,
der vil på efterskole. Vi oplever, at et
ophold på Lægården kan være med til at

vise, at Herrens vej er særdeles bæredygtig.
“Stol på Herren, og gør det gode, så kan du
bo trygt i landet. Find din glæde i Herren, så
giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.
Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så
griber Han ind; han lader din ret bryde frem
som lyset og din retfærdighed som den klare

Andrew Bech
Erik Lüthje Frandsen

Majbritt Brendes
Tine Gjessø

dag.” (salme 37 v. 3-6)
Denne livsvisdom er en god følgesvend for
et ungt menneske også efter tiden på
Lægården.
Lægården den. 10. april 2001.

Hero David
Alice Morsbøl

Ministerielt påbudte vedtægtstilføjelser
De af Undervisningsministeriet i brev af
20. november 2000 påbudte tilføjelser er
følgende:
Vedr. § 5. Bestyrelsens sammensætning.
Den påbudte ordlyd i forbindelse med et
bestyrelsesmedlems inhabilitet indsættes
som ny § 5, stk 3:
”Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen, men skal udtræde øjeblikkeligt.
Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst
muligt.”
Nuværende § 5, stk. 3, 4 og 5 ændres
følgelig til § 5, stk. 4, 5 og 6.

Vedr. § 8. Skolens daglige ledelse.
Da forstanderen nu er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser for så vidt

angår både inhabilitet og tavshedspligt
udvides § 8, stk. 5 til følgende ordlyd:
”Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt m.v.”

Vedr. § 9. Medarbejderråd.
Da medarbejderne nu er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser for så vidt
angår både inhabilitet og tavshedspligt udvides § 9, stk. 2 til følgende ordlyd:
”Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt m.v.”
Nedenstående følger ordlyden af det sæt
vedtægter, som bestyrelsen har indsendt til
Undervisningsministeriet til tilkendegivet
godkendelse.
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Vedtægter for Ungdomsskolen Lægården
§ 1. Hjemsted og formål.
stk. 1. Ungdomsskolen Lægården er en
uafhængig selvejende undervisningsinstitution.
stk. 2. Institutionen er oprettet i 1968 af
Metodistkirken i Danmark, og har
hjemsted i Holstebro kommune.
stk. 3. Skolen ejer ejendommen matr. nr.
44 a af Holstebro Markjorder og 1 a af
Lægården, Holstebro, med bygninger,
bohave og beplantning.
stk. 4. Institutionens formål er at drive
efterskole inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler, i metodismens ånd på kristeligt og folkeligt
grundlag. Skolen skal søge at bibringe
eleverne en almen uddannelse og opdragelse.
§ 2. Skolekreds.
stk. 1. Ethvert medlem* af Metodistkirken
i Danmark er medlem af skolekredsen, og
har som sådan stemmeret ved skolens
generalforsamling.
stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen der ikke
er medlem af Metodistkirken i Danmark,
er automatisk medlem af skolekredsen.
stk. 3. Medlemmernes evt. bidrag til
skolekredsen giver ikke ret til andel i
skolens overskud. Medlemmerne hæfter
ikke personligt for skolens gæld.
stk. 4. Medlemskab giver adgang til på
generalforsamlingen at afgive én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
stk. 5. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før
den generalforsamling, hvor regnskabet
* Som “medlem af Metodistkirken i Danmark”

forstås det bekendende medlem, som ved et særligt
optageritual under gudstjenesten - eller i vidners
nærvær - personligt tilslutter sig kirken og er
indskrevet i kirkens medlemsprotokol.
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skal behandles. Medlemmerne har
endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægsog likviditetsbudgetter, byggeregnskaber
og oplysninger til brug for
tilskudsberegning, der sendes til offentlig
myndighed.
§ 3. Skolens drift.
stk. 1. Skolens drift finansieres ved
offentlige tilskud, elevbetaling, evt. bidrag
fra skolekredsen, bidrag fra
Metodistkirken, organisationer eller
private personer.
stk. 2. Skolens midler må alene komme
skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder
institutionen og skal i passende omfang
anvendes til tilvejebringelse af kapital til
imødegåelse af underskud og i øvrigt til
størst mulig gavn for skolen, f.eks.
forbedring af undervisningsmateriale,
byggeforanstaltninger og lignende.
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske
på konti m.v. som andre end skolen
disponerer over. Værdipapirer skal stedse
være noteret på skolens navn.
§ 4. Generalforsamling.
stk. 1. Generalforsamlingen består af
skolekredsens medlemmer, samt 5 repræsentanter fra en evt. forening for
tidligere elever. Elevforeningens bestyrelse meddeler skolens bestyrelsesformand
navnene på de personer, der er udpeget
som repræsentanter ved
generalforsamlingen. Dette skal ske senest
14 dage før dens afholdelse.
stk. 2. Generalforsamlingen vedtager
ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og
træffer beslutning om institutionens
nedlæggelse, jf. § 13.

stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med Metodistkirkens danske Årskonference, der
afholdes inden udgangen af juli måned.
Bestyrelsen indkalder med angivelse af
dagsorden for ordinær generalforsamling
ved meddelelse i Metodistkirkens presse.
Det skal ske senest 9 uger før dens
afholdelse.
Generalforsamlingens dagsorden skal
mindst indeholde:
 Valg af dirigent, sekretær og
stemmetællere.
 Bestyrelsens beretning.
 Forstanderens beretning.
 Godkendelse af det reviderede
regnskab.
 Indkomne forslag.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
 Valg af revisor.
 Eventuelt.
stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 uger
før generalforsamlingen. Forslag
bekendtgøres for medlemmerne gennem
Metodistkirkens presse, senest 2 uger før
generalforsamlingen.
stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når et flertal af bestyrelsens
medlemmer eller mindst 10 % af
skolekredsens medlemmer ønsker det. Den
indkaldes som ordinær generalforsamling
sammen med dagsorden.
stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uden hensyn til antal
mødte medlemmer. Jf. dog § 13.
stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig
afstemning.
stk. 8. De ved skolen ansatte medarbejdere, der ikke er medlemmer af
skolekredsen, har taleret ved generalforsamlingen.
stk. 9. Der føres protokol over det, der
foretages og vedtages på generalforsam-

lingen. Protokollen underskrives af
dirigenten og opbevares på skolen.
§ 5. Bestyrelsens sammensætning.
stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
5 medlemmer vælges af skolekredsens
generalforsamling. Alle deltagere i generalforsamlingen kan fremsætte forslag til
bestyrelsesemner.
1 medlem vælges af Holstebro Byråd.
stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for
4 år ad gangen, genvalg kan finde sted.
Valgperioden fordeles, så et à to
medlemmer afgår hvert år. Det af
Holstebro Byråd valgte medlem følger
byrådets valgperiode.
stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem i
valgperioden bliver generelt inhabil kan
vedkommende ikke længere være medlem
af bestyrelsen, men skal udtræde
øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning
foretages hurtigst muligt.
stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen
kan ikke være medlemmer af bestyrelsen
eller deltage i valg af medlemmer. Dog har
skolekredsmedlemmer, der er ansat ved
skolen, begrænset valgret til bestyrelsen.
Deres stemmer medregnes med højst 10%
af de stemmeberettigede medlemmer af
skolekredsen og højst 25% af de afgivne
stemmer. Disses stemmesedler skal derfor
mærkes.
stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være
myndige og skal have fast bopæl i
Danmark eller tilhøre det danske mindretal
i Sydslesvig.
stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig ved
førstkommende bestyrelsesmøde med
formand og næstformand.
§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.
stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede
ledelse af skolen og er herunder ansvarlig
for dens økonomi. Bestyrelsen skal
forvalte skolens midler, så de bliver til
størst mulig gavn for skolen og sørge for,
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at der tages skyldige økonomiske hensyn.
Bestyrelsen er ansvarlig over for
skolekredsen. Bestyrelsen er tillige
ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og
vilkår for ydelse af tilskud overholdes,
samt at skolen ledes i overensstemmelse
med sit formål.
stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger
forstanderen, lærerne og medarbejderne i
øvrigt. Ansættelse og afskedigelse af
lærerne og medarbejdere i øvrigt sker efter
indstilling fra forstanderen.
stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om
køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for
skolens overordnede kursusvirksomhed og
en undervisningsplan for det enkelte
kursus.
stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og
status, jf. § 10, stk. 1.
stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens
nedlæggelse.
§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.
stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når
formanden eller 3 medlemmer finder det
nødvendigt.
stk. 2. Formanden indkalder skriftligt
mødedeltagerne til møde og meddeler
samtidig hvilke sager, der skal behandles.
stk. 3. Formanden, eller i dennes fravær
næstformanden, leder forhandlinger og
afstemninger og sørger for, at beslutninger
herunder eventuelt afstemningsresultat
indføres i en beslutningsprotokol. Efter
hvert møde underskrives protokollen af
mødets deltagere. Enhver af disse er
berettiget til kort at få sin afvigende
mening indført i protokollen, som
opbevares på skolen. Formanden sørger
for, at de trufne beslutninger udføres.
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stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst 4 medlemmer er til stede og
deltager i afstemningen. Beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Beslutninger om køb, salg og
pantsætning af fast ejendom træffes dog
ved kvalificeret stemmeflertal. (2/3
flertal).
stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i
sager, hvori vedkommende eller dennes
nærmeste har økonomisk eller særlig
personlig interesse. I øvrigt gælder
bestemmelserne i forvaltningslovens kap.
2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret
inhabilitet skal det fremgå af protokollen,
at vedkommende har trukket sig fra
forhandlingerne og afstemninger.
stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i
sager, hvori væsentlige hensyn til
personers eller skolens interesser gør det
nødvendigt at hemmeligholde oplysninger
om personlige eller interne, herunder
økonomiske forhold. I øvrigt gælder
bestemmelserne i forvaltningslovens kap.
8 om tavshedspligt.
stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte at holde
møde alene for medlemmer.
stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for skolens gæld og kan ikke
modtage honorar af skolens midler. Dansk
rets almindelige erstatningsregler gælder
for medlemmerne.
stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
§ 8. Skolens daglige ledelse.
stk. 1. Den daglige ledelse af skolen
varetages af forstanderen, som tillige har
det pædagogiske ansvar.
stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over
en måned skal der konstitueres en
forstander.
stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en
stedfortræder til at foretage retshandler,
der ligger inden for den daglige ledelse af
skolen.

stk. 4. Forstanderen foretager indstilling
til bestyrelsen om ansættelse og
afskedigelse af lærerne og øvrige medarbejdere.
stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2
om inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt
m.v.
stk. 6. Forstanderen deltager almindeligvis
i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

kommende ordinære generalforsamling.
Alle bestyrelsens medlemmer samt
forstanderen skal underskrive det
reviderede regnskab inden forelæggelse
for generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne skal samtidig
afgive en erklæring på tro og love om, at
de opfylder betingelserne for medlemskab
af bestyrelsen, jf. § 5.
stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9. Medarbejderråd.

§ 11. Tegningsretten.

stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
stk. 2. Medarbejderne er omfattet af
bestemmelserne i forvaltningslovens kap.
2 om inhabilitet, og kap. 8 om
tavshedspligt m.v.
stk. 3. Medarbejderrådet har ret til indsigt
i regnskabet, drifts-, anlægs- og
likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og
oplysninger til brug for tilskudsberegning,
der sendes til offentlig myndighed.
stk. 4. Medarbejderrådets udtalelse
indhentes i følgende sager:
 ændring af skolens formålsparagraf og
vedtægter.
 skolens læseplan.
 det samlede budgetforslag.
I øvrigt henvises til den til enhver tid
gældende samarbejdsaftale.
stk. 5. Medarbejderrådet udpeger en
repræsentant, der almindeligvis deltager i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens
formand i forening med 2 medlemmer af
bestyrelsen.
stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af
fast ejendom kræves et kvalificeret flertal
(2/3) af bestyrelsesmedlemmerne,
herunder formandens underskrift.
§ 12. Vedtægtsændringer.
stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og
ændringer heri skal godkendes af
ministeriet, før disse har gyldighed.
stk. 2. Ændring af vedtægterne kan kun
foretages, når de vedtages med kvalificeret
flertal (2/3) af de fremmødte
stemmeberettigede ved en ordinær
generalforsamling.
stk. 3. Til formålsændringer kræves
vedtagelse på 2 generalforsamlinger med
mindst 14 dages mellemrum. Den ene af
disse generalforsamlinger skal være
ordinær.

§ 10. Regnskab og revision.
§ 13. Nedlæggelse.
stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes
hvert år inden den 1. april. Regnskabet
opstilles og revideres i overensstemmelse
med gældende regler om regnskab for og
revision af frie kostskoler.
stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert
år inden den 1. maj, hvorefter det
reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens
formand til forelæggelse på først-

stk. 1. Beslutning om institutionens
nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle skolekredsmedlemmer stemmer for. Opnås
sådant flertal ikke, kan beslutning om
nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage
på en ny generalforsamling med
kvalificeret flertal (2/3) af de mødte
skolekredsmedlemmer.
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stk. 2. Ophører institutionen med at drive
skolevirksomhed i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen, skal den
nedlægges.
stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den
siddende bestyrelse fungere, indtil den
økonomiske opgørelse af aktiver og
passiver er gennemført eller overgået til
behandling i skifteretten eller ved
likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.
stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver, og for at
den økonomiske opgørelse foretages efter
gældende bestemmelser, og for at

nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
stk. 5. Overskydende midler anvendes i
Metodismens ånd, med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål,
der støttes i henhold til gældende regler
om frie kostskoler.
Vedtaget af Ungdomsskolen Lægårdens
generalforsamling den 01. juli 2000, med
efterfølgende lovbaseret tilretning i
henhold til ministerielt påbud i brev af 20.
november 2000 til Ungdomsskolen
Lægården.

Alice Morsbøl
formand

Hero David
næstformand

Tine Gjessø
protokolfører

Andrew Bech

Majbritt Brendes

Erik Lüthje Frandsen
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Forstanderens beretning
Skolestart.
Vi startede skoleåret torsdag den 10/8 for at
have god tid til introprogrammet på skolen
weekenden over, inden vi i den
efterfølgende uge skulle i gang med
undervisningen og hverdagen. Det er mit
indtryk, at det gav mere ro på elevflokken,
at alle skulle blive her den første weekend.
Der var 110 elever ved skolestart. Ganske
godt i forhold til vore forventninger, men
nogle var også kommet ind i sidste øjeblik.
Det er stadigvæk et problem, at nogle elever
ikke har gjort sig tilstrækkeligt klart, hvad
det vil sige at tage på efterskole. Vi har også
i indeværende år haft enkelte elever, der tog
hjem uden at give sig selv chancen for at
finde ud af, om de med tiden ville blive
glade for at være på skolen.

Endvidere har elevforeningen planlagt og
stået for Gl. Elevdag.

Arrangementer i skoleåret.
Skoleåret har været præget af mange af de
samme arrangementer, som de tidligere år.
Vi havde i september en god gospeldag,
Efterskolernes Dag var godt besøgt, i
november lavede vi en flot musical, som
blev spilet for elevernes forældre, gymnastikopvisningen var igen i år meget flot, og
vi startede som sædvanlig året med at
deltage i Storåløbet med hele elevholdet.
Miljø- og friluftslinien og Europalinien har
været på spændende rejser i Norge, Sverige,
England og Tyskland og hele skolen har
været på en god tur til Østrig i januar.

Medarbejderne på skolen.
Vi har i år sagt farvel til 2 medarbejdere, der
har været på skolen i lang tid. Ester
Kallestrup gik på pension i efteråret, hun
har været med på skolen lige fra starten i
1969. Gunnar Pedersen ønskede at prøve
nye udfordringer ved årsskiftet. Han har
været på skolen siden han forlod seminariet
i 1977. Vi har i stedet fået 2 nye lærere
Trine Bang og Kirsi Risanen, som har taget
fat for at fylde de pladser ud, som de har
overtaget. Endvidere har Kirsten Lillebæk
været på barselsorlov siden 1/9, som vikar
for hende har vi haft Lissy Vestergaard. I
køkkenet har vi kunnet ansætte Lene
Pedersen i stedet for Charlotte Carlsen, der
ønskede at prøve andre muligheder på
arbejdsmarkedet og på kontoret kan vi byde
Gitte Brick Jensen velkommen som afløser
for Helle Olsen, som ønskede at prøve
kræfter med et fuldtidsjob. Vi har gennem
længere tid haft 3 langtidsledige hos pedel,
rengøring og køkkenet. Det er en stor
fornøjelse at se den store indsats, de yder på
hver deres pladser.

Skolens nystartede elevforening ULE.
Elevforeningens bestyrelse har lagt et stort
arbejde i at komme i gang med deres virke.
De har startet op med at lave en
gensynsweekend i november. Det var et
godt arrangement, som jeg er sikker på vil
blive en rigtig god anledning for gamle
elever, når de efterhånden finder ud af, at de
også har muligheden for at træffes på dette
tidspunkt.

Forbindelsen til skolekredsen.
Vi har fra skolens side ikke været
tilstrækkelig opmærksomme på, at vi i det
forløbne skoleår har skullet invitere
menigheder fra skolens bagland til nogle af
de arrangementer, de kunne være
interesserede i. Jeg skal sørge for at det sker
for fremtiden.
Vi har ligeledes været for upræcise med
udsendelse af skolens Nyhedsbrev. Det skal
jeg også sørge for at vi får udsendt til
skolekredsen til tiden. Begge disse ting
beklager jeg meget. Det er vigtigt for os
som skole, at vi har en god kontakt til vor
skolekreds.
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Den pædagogiske del af personalet dvs.
lærerne har i år arbejdet under den nye
tjenestetidsaftale, som blev indgået sidste år.
Det har betydet, at nogle lærere har haft op
til 21 timers undervisning pr. uge.
Forberedelsestiden dobler ikke længere
undervisningstiden op, den modsvares derimod af en egentid, der beregnes på baggrund af tilsynstiden.
Kristen Kristensen, der er medarbejderrådsformand, har i ca. 3 uger varetaget mine
opgaver medens jeg var i Guatemala med
familien i uge 7 - 9.
Arbejdet med ny struktur for de
kommende skoleår.
Vi har i år i medarbejdergruppen brugt en
del tid på at arbejde med indhold og struktur
for det kommende skoleår, hvor alle elever
skal vælge en ud af 5 linier, der hver har 6
ugentlige timer. Dagsstrukturen kommer til
at omfatte en 9-timers undervisningsdag i
modsætning til de nuværende 10 timer,
rengøring inden aftensmad og aftensang
efter lektielæsning. Der arbejdes endvidere
med at lave en opstramning af rygepolitikken på skolen, så det kun bliver et
bestemt område, hvor eleverne må ryge, når
de er på skolen.
Elevflokken.
Vi har som sædvanlig haft en god kerne af
elever, der har været indstillet på at yde en
god indsats for at de skulle få et godt
efterskoleår. Det er dejligt at se, at der altid
er en god flok, der i løbet af året bliver
ansvarlige ikke bare for dem selv men også
for at de alle får en god fælles oplevelse.
Vi har dog registreret, at det ser ud til, at vi i
det forløbne år har haft nogle elever, der har
vanskeligheder, som er mere end man
almindeligvis kan regne med, at elever, der
tager på efterskole har. Det har givet os en
del ekstra opgaver, som i flere tilfælde
heldigvis har vist sig at bære frugt.
Det ser ud til efter vor sygestatistik, at
eleverne i år har været noget mere svagelige
end vi er vandt til.
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I slutningen af marts måned var vi desværre
nødt til at sende 4 elever hjem for at tage
hash med på skolen og for at ryge det. Selv
om nogle elever var kede af, at deres
kammerater blev sendt hjem, var der mange,
der var vrede over, at der var nogen, der
ville gøre det på skolen.
Mange elever er meget opmærksomme på,
at det er vigtigt for dem at have gået på en
skole, der har et godt ry.
Elevsituationen.
Selv om elevårgangene langsomt bliver
større må vi alligevel konstatere, at vi nok
ikke helt når de 100 elever, som vi har
regnet med at skulle starte med i det
kommende skoleår.
Der er forskellige faktorer, der spiller ind
her. Fra politisk side startede man før sidste
skoleår arbejdet på at få flere elever til at gå
direkte fra 9. kl. til videregående uddannelse. Det er måske i en vis udstrækning
lykkedes. Vi har desuden fået endnu en
konkurrent i Struerskolen, der egentlig er en
husholdningsskole. De satser på at få et hold
på 50 elever i 10. kl. Man har bl.a.
reklameret med, at de får en computer, når
de tager 10. kl. på Struerskolen. Endvidere
har Herning og Struer nu oprettet såkaldte
10. kl. skoler. De er lavet som en konkurrent
til efterskolerne for at holde eleverne i
kommunen. På den måde håber man at
sparer kommunetilskuddet til de elever, der
ellers ville være taget på efterskole.
Vi arbejder med planer om at invitere elever
fra 5.- 7. kl. i omkringliggende skoler til en
efterskoledag, for at få mulighed for at vise
dem skolen og dens muligheder, samtidig
give dem en god oplevelse.
PR indsats.
Vi vil desuden fortsætte med at sende vores
brochurer ud til skoler og biblioteker. Vi har
i år sendt ud til skoler i Ringkøbing, Vejle
og Viborg amter og til biblioteker i
Ringkøbing amt.
Det gør vi selv om vi godt ved, at langt den
bedste måde at få gode elever på er de

anbefalinger vores nuværende og tidligere
gode elever giver skolen i deres omgangskreds.
Vi håber derfor at I som skolekreds fortsat
vil være med til at anbefale skolen fremover.
Andre tiltag i det kommende skoleår
Da vi sædvanligvis får fyldt vor 8. kl. op fra
skoleårets start og fortløbende gennem
skoleåret får henvendelser om elever, der
gerne vil ind i den af den en eller den anden
grund, har vi overvejet at starte med 2 små
8. kl. for at kunne optage de 8.kl. elever
gennem året, som vi måtte mene kunne
optages på skolen.
Undervisningen:
Vi ser med spænding frem til at komme i
gang med den nye liniestruktur, hvor alle
elever skal vælge en linie. Ud over de 4
linier, som vi nu har tilbudt i en del år,
starter vi en idrætslinie. Vi ser frem til at
denne nye struktur, hvor eleverne har valgt

det fagområde, som den enkelte linie
dækker, vil være med til at skabe en mere
homogen hverdag på skolen.
Bygningsmæssige forbedringer.
Vi vil fortsætte arbejdet med at få forbedret
skolens bygninger, så de fungerer
tidssvarende.
Det er specielt elevværelserne og badeforholdene på Gl. Pigegang og nogle af
undervisningslokalerne, der er behov for at
gøre noget ved.
Det er en spændende tid vi går i møde med
mange ukendte faktorer hvad angår rekrutteringen af nye elever. Jeg er glad for at
kunne sige, at jeg føler, at vi er godt rustet
til de kommende år, vi har mere end 30 års
erfaring med at drive efterskole. Vi har godt
personale, der gerne vil gøre en god indsats
og vi har en bestyrelse, der arbejder meget
engageret med de opgaver og det ansvar de
har for skolen.

Holstebro, den 3/5-01
Niels Urup Nielsen
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Regnskab 2000
Indtægter
Statstilskud
Skolepenge
Andre indtægter
Renteindtægter

Udgifter
Lønninger til leder og lærere
Andre undervisningsudgifter
Pedel- og rengøringsløn
Prioritetsrenter
Vedligeholdelse
Varme, el, vand og rengøring
Andre bygningsudgifter
Kostforplejning
Administration
Øvrige udgifter
Afskrivninger

Overskud
Aktiver
Ejendomme
Inventar, undervisning
Inventar, kostafdeling
Inventar, administration
Tilgodehavender m.v.
Obligationer
Likvide beholdninger

Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld, Prioritetsgæld
Kortfristet gæld
Forud modtagne indtægter
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6.373.538
4.815.188
970.771
135.771
12.295.268

5.136.484
900.898
842.528
779.891
459.431
685.007
78.621
1.490.146
780.887
248.996
579.079
11.981.968
313.300

21.647.620
224.463
3.188
16.241
569.851
2.430.107
821.138
25.712.608

12.685.492
10.348.859
1.523.640
1.154.617
25.712.608

Legat for Metodistkirkens Højskoles Elevforening af 1915
Aktiver
Beholdning, Vestjysk Bank
Passiver
Legatkapital, saldo 1. januar 2000
- uddelinger
- gebyrer
+ renter

Biskop Odd Hagens Fond
Aktiver
Beholdning, Vestjysk Bank
Passiver
Legatkapital, saldo 1. januar 2000
+ renter

3.851

8.790
- 5.000
- 50
111
3.851

49.571

49.509
62
49.571
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Referat fra generalforsamling
lørdag den 30. juni 2000
1.
Valg
af
dirigent,
sekretær,
stemmetællere
Hero David bød velkommen og fremsatte
bestyrelsens forslag om valg af Finn Bræstrup Karlsen som dirigent. Dette bifaldt
generalforsamlingen enstemmigt.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.
Der blev fra bestyrelsen foreslået, at Tine
Gjessø og Erik Lüthje Frandsen blev valgt
som sekretærer. Som stemmetællere blev
foreslået Mai Rasmussen og Mikkel Bræstrup. Begge punkter bifaldt generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning
Hero David refererede til den skriftlige beretning og fortalte i øvrigt om arbejdet i bestyrelsen gennem en årrække. Hero nævnte
bl.a. Lægårdens dygtige gymnaster, der repræsenterer skolen på god vis udadtil. Hero
David nævnte bestyrelsens aktiviteter i bestyrelsesarbejdet, herunder telefonbestyrelsesmøder samt udvalgsmøderne. Hero David nævnte, at bestyrelsen har fundet det
nødvendigt at ansætte Kristen M. Kristensen
som viceforstander fra 1. juli d.å.
Mads Kamp Hansen, redegjorde for, at metodistelever, der går på skolen, deltager gratis i MBUF arrangementer.
Carsten Bjerno udtrykte stolthed og glæde
over vor efterskole.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Forstanderens beretning
Niels Urup Nielsen refererede til den skriftlige beretning. Efterskolerne har i dag øget
konkurrence. For kort tid siden var der landet over 500 ledige pladser på efterskolerne.
En del kommuner arbejder på at lave 10.-
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klasser. Endda har vi oplevet, at en
husholdningsskole i regionen har tilbudt
eleverne en computer for at gå på skolen.
Bestyrelsen og skolen er nødt til at arbejde
med nye tiltag hele tiden. Næste år skal alle
elever vælge linie, hidtil har det kun være
10. og 11. klasse der skulle vælge.
Bestyrelsen har vedtaget at renovere gl.
pigegang. Dette skulle gerne kunne holde i 5
til 10 år. Derefter forventer vi at have
mulighed for at bygge en ny fløj.
Der forespurgtes om, hvor mange elever,
der er indskrevet for det næste skoleår. Niels
Urup Nielsen nævnte tallet 89.
Beretningen godkendtes enstemmigt.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Niels Urup Nielsen gennemgik regnskabet
via en sammenligning af forrige års regnskab. Niels Urup Nielsen læste revisors påtegning af regnskabet.
Han nævnte, at kirkens revision har påtænkt
at bemærke, at forrentningen af Odd Hagenfonden kunne være bedre.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag
Dirigenten gennemgik de vedtægtsændringer, som bestyrelsen har vedtaget i november sidste år. Egentlig skal generalforsamlingen ikke godkende dette, men det oplyses
til generalforsamlingens orientering. De af
bestyrelsen justerede vedtægter blev taget til
efterretning. Der blev fra salen tilkendegivet, at forsamlingen bør forholde sig til ændringerne, hvilket blev gjort ved håndsoprækning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
To skulle vælges for en fireårig periode,
samt en for en treårig periode.
Jørgen Thaarup foreslog på vegne af Metodistkirkens landsledelse og Metodistkirkens
Børne- og Ungdomsarbejde Henrik Carlsen
og Per Hartmann Nielsen, og for tre år Knud
Kristensen. Desuden Charlotte Thaarup som
suppleant.
Alle blev valgt uden modkandidater.
De i året afgåede bestyrelsesmedlemmer
Majbritt Brendes, Alice Morsbøl samt Hero
David blev takket for deres indsats gennem
tiden.

8. Eventuelt
Knut Bjarne Jørgensen spurgte, om det lave
elevtal havde indflydelse på økonomien på
skolen. Niels Urup Nielsen svarede, at skolen modtager tilskud pr. årselev. Dette regnes ud pr. uge, så naturligvis har elevtallet
indflydelse på økonomien. Antallet af enkelte løst ansatte undervisere er blevet reduceret.
Kristen M. Kristensen takkede for udnævnelsen til viceforstander, og ser frem til
samarbejdet med forstander, bestyrelse og
skolens bagland.
Hero David takkede dirigenten for en glimrende gennemgang af generalforsamlingen.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Krøyer Petersen. Dette blev enstemmigt vedtaget.
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Retningslinier vedrørende personvalg
Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg (Se side 3)
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 Metodistkirkens Lære- og Kirkeordning er det 1997-udgaven.
Hvor intet andet er anført, er det forslagskomiteen, der nominerer.
Kvadrienniet dækker den bestemte 4-års-periode, der starter ved årskonferencen efter
generalkonferencen.
Distriktsforstanderne
Udpeges af biskoppen. Normal periode 6 år, dog max 8 år.
Landsledelsens formand
Se under Landsledelsen.
Evangelisationssekretær
Udpeges af biskoppen. (Der arbejdes hen imod nominering af forslagskomiteen og valg af
årskonferencen)
Missionssekretær
Udpeges af biskoppen. (Der arbejdes hen imod nominering af forslagskomiteen og valg af
årskonferencen)
Konferencelægleder
Vælges for kvadrienniet af lægfolket efter nomination fra forslagskomiteen.
Hovedkasserer
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. Nomineres af Landsledelsen. (Se endvidere
Lære- og Kirkeordning §616).
Statistisk sekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere Lære- og Kirkeordning § 603 stk.
7).
Årskonferencens sekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere Lære- og Kirkeordning § 603 stk.
7).
1. Metodistkirkens Landsledelse
Metodistkirkens Landsledelse består af 13 personer: Kabinettet (Biskoppen og 2 distriktsforstandere), evangelisationssekretæren, konferencelæglederen og hovedkassereren samt et
antal medlemmer valgt af årskonferencen. Ud over biskoppen skal der være lige mange
lægfolk og præster i landsledelsen.
Metodistkirkens Landsledelse opdeles i 2 udvalg:
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et udvalg på 6 personer hvis primære opgaver er evangelisation, gudstjeneste- og
andagtsliv, aktiviteter, udgivelser, bladene m.v. (bestående af næstformand,
evangelisationssekretær, konferencelægleder, 1 distriktsforstander samt et antal personer),
et udvalg på 6 personer hvis primære opgaver er de administrative, økonomiske og
bygningsmæssige opgaver (bestående af formand, hovedkasserer, 1 distriktsforstander samt
et antal personer)
De direkte valgte medlemmer (alle undtagen distriktsforstanderne, evangelisationssekretæren, konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af årskonferencen. Disse
vælges direkte til de 2 udvalg, således at begge udvalg består af i alt 3 præster og 3 lægfolk.
Såfremt der opstår vakance blandt distriktsforstanderne, evangelisationssekretæren, konferencelæglederen eller hovedkassereren f.eks. som følge af at samme person har flere sæder i
bestyrelsen, skal der foretages suppleringsvalg for et år ad gangen. Valgene foregår ved
skriftlig afstemning efter forslag af årskonferencens forslagskomité efter følgende orden:
Der vælges en formand.
Der vælges en næstformand.
Til udvalget vedrørende evangelisation m.v. vælges yderligere 2 personer således, at dette
udvalg i alt består af 3 præster og 3 lægpersoner.
Til udvalget vedrørende administration m.v. vælges yderligere 3 personer således, at dette
udvalg i alt består af 3 præster og 3 lægpersoner.
Valgperioden er 3 år.
Desuden foretages eventuelle suppleringsvalg for 1 år.
Som suppleanter vælges
Til udvalget vedrørende evangelisation m.v. 2 suppleanter for 1 år – 1 præst og 1 lægperson.
Til udvalget vedrørende administration m.v. 2 suppleanter for 1 år – 1 præst og 1 lægperson.
2. Metodistkirkens Verdensmission
Missionsrådet består af den biskoppeligt udnævnte missionssekretær, der tillige er formand
for rådet, samt af 3 medlemmer valgt af MK’s delegeretmøde og 3 medlemmer valgt af årskonferencen. Valgperioden er 4 år, og medlemmerne afgår på skift. MK’s delegeretmøde og
årskonferencen vælger hver en suppleant til rådet.
3. Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Vælges på MBUF’s delegeretmøde samt de respektive landsmøder.
4. Udvalget for “Unge Hjem”
Årskonferencen vælger efter forslag af forslagskomiteen et udvalg på 6-8 medlemmer.
Valget gælder for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
5. Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Der vælges på Metodistkirkens danske årskonference en bestyrelse på 4 medlemmer, hvoraf
2 er på valg hvert år. Nominering til valg foretages af årskonferencens forslagskomité efter
samråd med rådets formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
6. Forretningsfører for Kurér-Forlaget
Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996.
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7. Redaktører
Himmel & Jord
Denne (disse) udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar
1996.
Dagens Ord
Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996.
8. Salmebogsudvalget
Blev oprindeligt valgt af årskonferencen. Har siden suppleret sig selv efter behov.
9. 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.
10. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg
Det Økumeniske Fællesråd.
Metodistkirken er medlem. Det giver 3 pladser i repræsentantskabet. Andre kirker lader sig
repræsentere af personer, der er tæt på kirkesamfundenes ledelser.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger 3 medlemmer, hvoraf mindst en bør være
medlem af Landsledelsen. Valgperioden er 3 år.
MK og MBUF er selvstændige medlemmer af DØF og kan hver sende en repræsentant.
Danske Kirkedage.
Metodistkirken er medlem og har ret til at sende 3 repræsentanter til Danske Kirkedages
repræsentantskab. Valgperioden er 3 år (1 Kirkedagsperiode).
Nuværende praksis: Metodistkirkens repræsentanter i DØF repræsenterer også kirken i
Danske Kirkedage.
Danske Kirkers Samråd.
Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter. Andre kirker lader sig repræsenterer
med personer, der står kirkeledelserne nær. DKS blev i sin tid konstrueret fordi Folkekirken
ikke kunne være med i DØF. Der er stærke kræfter indenfor Folkekirken, der ønsker DKS
og DØF sammenlagt igen under DØFs hat. DKS og DØF arbejder tæt sammen.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger 2 repræsentanter til DKS hvoraf den ene er
distriktsforstander. Valgperiode 4 år.
Danmarks Økumeniske Kvindekomité
Vælges af MK.
Evangelisk Frikirkeråd.
Metodistkirken har 3 pladser i repræsentantskabet hvoraf 1 desuden sidder i bestyrelsen.
Andre medlemskirker er repræsenteret med personer, tæt på kirkernes ledelse.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger 3 repræsentanter til Frikirkerådet hvoraf den
ene er distriktsforstander. Valgperioden er 2 år (fastsættes af Årskonferencen). De 3 valgte
vælger selv, hvem der sidder i bestyrelsen.
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Evangelisk Alliance.
Metodistkirken har valgt at stå udenfor.
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.
Den Danske Lausanne Komite.
Årskonferencen godkender Metodistkirkens kontaktperson til Den Danske Lausanne Komite. Indstilles af Landsledelsen.
11. Betaniaforeningen i Danmark
Betaniaforeningen i Danmark, der er en selvejende institution, ledes af en bestyrelse på 6
medlemmer, der er valgt af Metodistkirkens danske Årskonference. Valg er gældende for 3
år. Genvalg kan finde sted.
12. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
Fondet ledes af en bestyrelse på 3 personer, der vælges således: Bestyrelsen for den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg opstiller en kandidat til bestyrelsen. Bestyrelsen for den selvejende institution Betaniaforeningen i Danmark opstiller en kandidat til
bestyrelsen, og Metodistkirkens landsledelse opstiller en kandidat til bestyrelsen. De tre kandidater 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.
13. 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.
14. Forårsblomsten
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 2 medlemmer valgt af Årskonferencen, 1 medlem udpeget af kirkens landsledelse og 3 medlemmer udpeget af MSA,
Centralmissionens bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen skal
godkendes af årskonferencen.
15. Ungdomsskolen 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.
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16. Willeruplund, Odense
Institutionen anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af Metodistkirkens danske Årskonference efter indstilling, således at 1 medlem indstilles af Landsledelsen for Metodistkirkens Ungdomsforeninger (MU), 1 medlem indstilles af landsrådet for
Metodistkirkens Spejdere (MS) og 3 medlemmer indstilles af pastoratskonferencen for Metodistkirken i Odense. Valgperioden er 2 år og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer må som hovedregel være bosiddende i
institutionens omegn. Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er fyldt 60 år.
17. Marielundfonden
Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 3 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 3 år ad gangen af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand og sekretær.
18. 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.
19. Revisionsudvalg
Årskonferencen 1983 besluttede, at der skal være et revisionsudvalg til gennemgang af
regnskaber inden forelæggelse på årskonferencen.
Årskonferencens revisionsudvalg består af 3 medlemmer, som vælges for 3 år, med et
medlem på valg hvert år.
20. 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 KO § 633
21. Undersøgelsesudvalg
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. KO § 2625 pkt. 3a
22. Udvalg for administrativ lokalisering
Vælges af præsternes session for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen.
23. Distriktskomite, Øerne
Denne komite skal være sammensat af 2 lægfolk, deraf en kvinde, en præst og et medlem for
at sikre repræsentation af de unge, og desuden en udpeget af distriktsforstanderen. Af disse
fem skal mindst 2 være præster. Biskoppen eller en repræsentant godkendt af biskoppen skal
være medlem af komiteen.
I praksis vælges den ene præst af biskoppen og den anden præst af distriktsforstanderen.
Årskonferencen vælger efter forslag fra Forslagskomiteen en lægmand, en lægkvinde og en
ung. De valgte skal være bosidende i distriktet.
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24. Distriktskomite, Jylland
Denne komite skal være sammensat af 2 lægfolk, deraf en kvinde, en præst og et medlem for
at sikre repræsentation af de unge, og desuden en udpeget af distriktsforstanderen. Af disse
fem skal mindst 2 være præster. Biskoppen eller en repræsentant godkendt af biskoppen skal
være medlem af komiteen.
I praksis vælges den ene præst af biskoppen og den anden præst af distriktsforstanderen.
Årskonferencen vælger efter forslag fra Forslagskomiteen en lægmand, en lægkvinde og en
ung. De valgte skal være bosidende i distriktet.
25. 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 1997: Mundtlig nominering med mulighed for at trække sig. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af Kabinettet. Genvalg er ikke mulig.

Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år.
26. Centralkonferencens Eksekutiv- & Biskopskomite
Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Centralkonferencen. Efter Centralkonferencens bestemmelse har Danmark 2 pladser i
Eksekutiv- & Biskopskomiteen, 1 præst og 1 læg. Valgperioden er fra Centralkonference til
Centralkonference, 4 år. jf. KO § 536 pkt. 34.
27. Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium, Överås
Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Centralkonferencen. Af praktiske årsager er det en fordel, at valget følger valg nr. 23. Bestyrelsesmøder i Eksekutiv- & Biskopskomiteen og i Överås' styrelse er som regel planlagt i
direkte forlængelse af hinanden og finder sted i Göteborg.
28. Delegater til Generalkonferencen
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves
absolut majoritet for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer.
1 præst vælges. Valgbare er præster, der har fuldt medlemskab af den vælgende
årskonference.
1 lægperson vælges. Valgbare er medlemmer af kirken, som har været medlemmer i mindst
2 år og aktive deltagere i kirken i mindst 4 år forud for valget. Se Lære- og Kirkeordning §
30.
Anbefaling fra Centralkonferencens eksekutivkomite: Det anbefales, at mindst en af de
valgte har erfaring med Generalkonferencens arbejde.
Samme krav gælder suppleanter.
Ved valg af den præstelige delegat har kun de præster stemmeret, som er i fuld forening med
Årskonference.
Ved valg af den læge delegat har kun de læge medlemmer af Årskonferencen stemmeret.
Se Lære- og Kirkeordning § 33 og 34.
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29. Delegater til Centralkonferencen
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves
absolut majoritet for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer.
3 præster vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til Centralkonferencen 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 Lære- og Kirkeordning § 33 og 34.
Derudover vælges 6 suppleanter (3 præster og 3 lægfolk).
30. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen.
31. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og Socialt
Arbejde
Indstilles af Landsledelsen. Vælges af Centralkonferencen.
32. 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 Lære- og Kirkeordning § 537.33.
33. Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Eksekutivkomite.
34. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Indstilles af MK. Vælges af Centralkonferencen.
35. Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Gode engelskkundskaber er nødvendigt samt kendskab til kirkens organisation på alle
niveauer. Valgperioden bør følge arbejdet med først kommende nye nordiske kirkeordning.
36. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen.
37. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra Rådet for Ordineret Tjeneste. Vælges af Centralkonferencen.
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38. 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
sidde i udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen jf. KO §2625 pkt. 2a.
39. 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
Harald Volmer Jacobsen døde 19.
oktober 1999 i en alder af 90 år. Som ung
mand i Randers modtog han kaldet til at
blive præst i Metodistkirken i Danmark,
og efter endt studium på Överås begyndte
hans lange karriere som præst i vor kirke.
Den første ansættelse han fik, var i
Strandby i 1937. Da var han ungkarl, men
blev gift med Eva. f. Mortensen i 1938. I
hans 44 års tjeneste i kirken nåede han at
betjene en række menigheder i det mest af
landet, men det var i Vendsyssel, han
lagde størstedelen af sin arbejdskraft, idet
han her kom til at betjene alle menigheder

Poul Rasmussen
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i området, og var således præst i
Frederikshavn, da den nye kirke blev
bygget i 1971.
Harald Jacobsen var en dygtig prædikant.
Han havde et rigt ordforråd og holdt
mange gode prædikener. Han blev da også
ofte brugt, når der var radiogudstjeneste
fra Metodistkirken. Han havde flere
tillidsposter i kirken bl.a. statistisk
sekretær i en lang årrække. I 1981 bosatte
Eva og Harald Jacobsen sig i
Frederikshavn. Vi takker Gud for tjenesten
i vor kirke.
Æret være hans minde iblandt os.

Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer
Navn
Bhutho, Hans K.
Biellstein, S.Hiell
Bjerno, Carl
Bjerno, L.P.
Christensen, J.J
Christensen, Laust
Folden, S.C.
Gaarde, S.N.
Hansen, Hans
Iversen, J.C.
Jacobsen, Harald
Jacobsen, Herman
Jensen, Chr.
Jensen, P.M.S.
Jørgensen, Vilh.
Kofoed, Johannes
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.
Olesen, Ole
Pedersen, Berger
Pedersen, Rasmus
Petersen, Carl
Poulsen, Harry
Rasmussen, P.
Ried, Engelbrecht
Rogert, A.
Rosendahl, S.S.
Schou, Karl
Særmark, Herman
Sørensen, Ejler
Thaarup, Chr.

Dødsår
26.10.1986
06.11.1937
21.03.1955
06.02.1957
29.07.1904
20.11.1934
14.05.1924
22.05.1939
20.06.1911
23.12.1944
19.10.1999
31.05.1943
08.11.1928
01.08.1927
11.07.1959
06.07.1965
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
28.10.1993
11.06.1948
11.06.1927
01.09.1959
25.05.1952
02.04.1950
27.03.1964
24.01.1949
28.03.1947
31.07.1889
04.05.1949
24.11.1976
02.11.1918

Sted
Vejle
Odense
Randers
København
Svendborg
Hjørring
Vejle
Randers
Svendborg
København
Frederikshavn
Svendborg
Århus
Kalundborg
Odense
Holstebro
Holbæk
København
København
Århus
Hjørring
Fr-havn
København
Randers
Løkken
Horsens
København
Århus
Århus
København
Aalborg
Kerteminde
Odense
København
Strandby
Vonge
Svendborg
Svendborg
Århus
København
Sønderborg
Odense

Optaget
i Konf.
1944
1899
1919
1911
1874
1890
1901
1892
1878
1901
1939
1882
1892
1878
1919
1927
1919
1948
1923
1890
1927
1927
1913
1981
1909
1892
1898
1885
1891
1923
1919
1892
1914
1930
1899
1909
1903
1908
1872
1911
1914
1878

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

Alder
69
75
63
70
59
86
49
72
69
73
90
91
64
79
70
65
75
69
92
88
65
77
93
67
68
79
66
78
80
96
59
72
73
55
79
78
71
66
48
65
91
67
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Navn
Willerup, Chr.
Ørsnæs, Chr.
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Dødsår
18.05.1886
14.10.1937

Sted
København
Rudkøbing

Optaget
i Konf.
1850
1911

Stilling
Pensioneret
Pensioneret

Alder
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
Århus
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
1915

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

Svendborg
Odense
Randers
Nexø
Aalborg

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

29. juli
10. juni
4. juni
17. juni
23. juli
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År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

1916
1917
1918
1919
1920

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

København
Horsens
Århus
Vejle
Esbjerg

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

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
Århus
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
1955
1956

Th. Arvidson
Th. Arvidson
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen

Nexø
Svendborg
Odense
Løkken
Vejle
Horsens

L. Eskildsen
G. Særmark
A. Lylloff
A. Lylloff
A. Lylloff
P.E. Bjerno

30. maj
9. juli
10. juni
26. maj
8. juni
6. juni
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År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

1957
1958
1959
1960

Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen

Odense
Silkeborg
Nexø
Frederikshavn

Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt

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)
Århus
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
Århus
Holstebro
Odense
Århus
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
1996
1997

Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby

Vejle
København (J)
Holstebro
Frederikshavn
Gladsaxe
København
Holstebro

Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Mogens Hansen

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

Formand:

Sted:

Sekretær:

1998
1999
2000

Hans Växby
Hans Vâxby
Hans Vâxby

Strandby
Holstebro
Århus

Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen

25. juni
1. juli
29. juni

2001

Øystein Olsen

Holstebro

Mogens Hansen

28. juni
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Dato:

Konferencens præster

1956
1953
1947
1956
1953

Optaget
i Konf.
1950
1970
1958
1955
1949
1958
1955

15.03.1941
02.11.1939
03.08.1941
20.02.1951
21.06.1956
23.01.1957
20.06.1955
03.10.1956
18.11.1961
30.07.1956
10.12.1960
13.03.1959
16.01.1963
02.07.1957
17.06.1969
05.02.1970

1964
1966
1968
1974
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1987
1988
1992
1984
1996
1996

1968
1968
1970
1976
1981
1982
1983
1986
1986
1987
1989
1990
1994
1996
1998
2001

Diakoner:
Andersen, Ejler Busch
Hønnicke, Klaus

26.03.1944
23.11.1966

1983
1996

Prøvemedlemmer:
Bræstrup, Elina
Bræstrup, Mikkel

26.02.1972
27.06.1974

2000
2000

Lokalpræster:
Joshua Kyeremeh,

30.01.1949

Navn:
Poulsen, Poul
Thomsen, Lilly
Carlsen, Eigil
Thaarup, Fletcher
Kristoffersen, Erik
Rasmussen, Poul
Nielsen, Robert

Født
26.10.1912
31.03.1917
04.03.1926
17.08.1923
30.12.1919
29.06.1926
06.10.1927

Ældste:
Jørgensen, Knut Bjarne
Bjerno, Mogens
Johansen, Freddy
Uth, Finn
Thaarup, Charlotte
Thaarup, Jørgen
Munk, Keld
Nielsen, Claus Kofoed
Alsted, Christian
Sørensen, Ove Skjødt
Birch, Ole
Morsbøl, Carsten
Jensen, Lars Ulrik
Nielsen, Karen Anette
Risager, Thomas
Hønnicke, Virginia

Optaget
på Prøve
1948

Medlem af Western North Carolina Annual Conference:
Lewis, Mark
18.08.1958
1982

Pensioneret
1981
1983
1987
1989
1990
1993
1994

1986
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Adresser
Biskopper:
Olsen, Øystein
Kontor: Besøgsadresse: Akersbakken 35A, N-0172 Oslo, Norge.
Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10.
E-mail: biskop@metodistkirken.no
Privat: Prost Hallingsv. 15 B, N-0666 Oslo, Norge. Tlf 0047 22 63 17 50.
Tidligere biskopper:
Borgen, Ole E., Torvgata 13 A, N-2000 Lilleström, Norge. Tlf/fax 0047 63 80 15 01.
Växby, Hans, Apollogatan 5 B 33, FIN-00100 Helsingfors, Finland.
Tlf 00358 9 454 26233.
Præster :
Alsted, Christian, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04.
E-mail: calsted@worldonline.dk
Andersen, Ejler Busch, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07 11.
E-mail: rebusch@get2net.dk
Birch, Ole, Lægårdvej 84, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 27 00. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
Bjerno, Mogens, Koktvedvej 53, 1. th., 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 43 35 55.
E-mail: bjerno@worldonline.dk
Bræstrup, Elina, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: ungdomspraest@metodistkirken.dk
Bræstrup, Mikkel, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk
Carlsen, Eigil, Niels Tvillingsvej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 24 56.
Hønnicke, Klaus, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30, Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Hønnicke, Virginia, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30, Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Jensen, Lars Ulrik, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36, Fax 33 12 96 04.
E-mail: luj@email.dk
Johansen, Freddy, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.
Jørgensen, Knut Bjarne, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk
Kristoffersen, Erik, Doktorvænget 33, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 31 15.
Kyeremeh, Joshua, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk
Lewis, Mark, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96.
E-mail: gladsaxe@metodistkirken.dk
Morsbøl, Carsten, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 08.
Tlf 66 12 29 53. E-mail: odense@metodistkirken.dk
Munk, Keld, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: vejle@metodistkirken.dk
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Nielsen, Karen Anette, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk
Nielsen, Robert, Merkurvej 7, 8270 Højbjerg. Tlf 86 14 91 14.
Poulsen, Poul, Tofteholmen 18, 2690 Karlslunde. Tlf 46 15 28 55.
Rasmussen, Poul, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
Risager, Thomas, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
Sørensen, Ove, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Thaarup, Charlotte, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Thaarup, Fletcher, Tordenskjoldsvej 12, 9970 Strandby. Tlf 98 48 03 78.
Thaarup, Jørgen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Thomsen, Lilly, Bager Sonnes Gade 22, 3730 Nexø. Tlf 56 49 41 65.
Uth, Finn, Rigensgade 21, 4.th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
Missionærer:
Nielsen, Claus Kofoed, United Methodist Church, D. R. Congo, PO Box 20219, Kitwe,
Zambia, E-mail: claus-kofoed-nielsen@maf.org
Kyeremeh, Emelia, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk
Præsteenker :
Bhutho, Ellen, Østerbrogade 36, 7100 Vejle. Tlf 75 83 25 97.
Kyst, Karen, Rigensgade 21, 2., 1316 København K. Tlf 33 14 98 63.
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Menigheder:
Lprd =
ML =
MF =
MKa =
MK =

lægprædikant,
menighedens lægleder
menighedsrådets formand,
menighedens kasserer
MK/Missionskredsens formand

Esbjerg: Skt. Johannes Kirken, Norgesgade 38, 6700 Esbjerg.
Kontor: Norgesgade 38, 6700 Esbjerg. Tlf 75 12 19 78. Mobiltlf 20 16 03 18.
E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk
Præst: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk
Lprd: Theodor Pedersen, Kirkegade 47, 6800 Varde. Tlf 75 26 94 64.
Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15.
E-mail: thomas@grandelag.dk
ML:
Theodor Pedersen, Kirkegade 47, 6800 Varde. Tlf 75 26 94 64.
MF:
Anne Hedegaard Haldan, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12.
E-mail: haldan111@mail.tele.dk
MKa: Birthe Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15.
E-mail: birthe@grandelag.dk
MK:
Inger Nielsen, Paghs Allé 10, 6710 Esbjerg. Tlf 75 12 61 78.

Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Præster: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk
Elina Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: ungdomspraest@metodistkirken.dk
Lprd: Frede Johansen, Klitgade 14, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 78 61.
Henning Clausen, Otto Rudsvej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk
Laila Hørby, Otto Rudsvej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk
Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06.
E-mail: trofast@post.tele.dk
ML:
Henning Clausen, Otto Rudsvej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk
MF:
Vivi Carlsen, Bådervej 3, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 40 16.
E-mail: vd.carlsen@get2net.dk
MKa: Anders Clausen, Frejasvej 11, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 14 50.
MK:
Henny Thomsen, Åmarksvej 34, 9981 Jerup. Tlf 98 48 34 43.
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Gladsaxe: Wesleykirken, Gammelmosevej 226, 2800 Lyngby.
Præst: Mark Lewis, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96.
E-mail: gladsaxe@metodistkirken.dk
Lprd: Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21.
E-mail: jkah@tkd.dk
Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: mp_ras@post.tele.dk
ML:
Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: mp_ras@post.tele.dk
MF:
Michael Nielsen, Christoffer Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn.medi2000@teliamail.dk
MKa: Tommy Laursen, Marievej 39, 2740 Skovlunde. Tlf 44 92 08 60.
E-mail: tomdor@vip.cybercity.dk

Hjørring: Nazaretkirken, Markedsgade 7, 9800 Hjørring.
Præst: Elina Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: hjoerring@metodistkirken.dk
Lprd: Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84.
ML:
Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84.
MF:
Elina Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: hjoerring@metodistkirken.dk
MKa: Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84.
MK:
Jette Jørgensen, Spangerhedevej 49, Lørslev, 9800 Hjørring. Tlf 98 96 31 60.

Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.
Præst: Ole Birch, Lægårdvej 84, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 27 00. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
ML:
Lisbet Andersen, Lavhedevej 34, 7500 Holstebro. Tlf 97 40 37 50.
MF:
Ole Birch, Lægårdvej 84, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 27 00. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
MKa: Hanne Urup Engbjerg, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
E-mail: engbjerg@post8.tele.dk

Horsens: Getsemanekirken, Houmannsgade 41, 8700 Horsens.
Præst: Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk
Lprd: Mogens Hougesen, Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91.
ML:
MF:
Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: horsens@metodistkirken.dk
MKa: Kirsten Alsted Nielsen, Lupinvej 24, 8700 Horsens. Tlf 75 64 60 88.
MK:
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Kalundborg: Bethesdakirken, Bethesdagade 20, 4400 Kalundborg.
Præster: Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk
Freddy Johansen, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.
ML:
MF:
Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk
MKa: Else Johansen, Skibbrogade 51, 4400 Kalundborg. Tlf 53 51 65 45.
MK:
Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk

København: Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K.
Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04.
E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk
Præster: Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
Fax 33 12 96 04. E-mail: calsted@worldonline.dk
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk
Ejler Busch Andersen, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.
Tlf 33 31 07 11. E-mail: rebusch@get2net.dk
Lprd: Jens Chr. Tvilling, Odinshøjvej 44, 3140 Ålsgårde. Tlf 49 70 99 26.
Bo B. Depner, Olufsvej 14, 2100 København Ø. Tlf 35 26 12 52.
Mads Kamp Hansen, Bellmansgade 2, st.th., 2100 København Ø. Tlf 39 29 13 26.
E-mail: mkh@loa-fonden.dk
Karen Margrethe Morsbøl, Smakkegårdsvej 100, st. th., 2820 Gentofte.
Tlf 39 65 68 68.
Elisabeth Karlsen, Tagensvej 101, 3. th., 2200 København N. Tlf 35 85 30 49.
Camilla Fredsby, Rådmandsgade 48A, 4. th., 2200 København N. Tlf 35 85 24 55.
ML:
Carsten Bjerno, Novembervej 9, st. th., 2730 Herlev. Tlf 44 84 43 88.
E-mail: cbjerno@worldonline.dk
MF:
Peter Fredsby, Byagervej 7, 2830 Virum. Tlf 45 85 44 85.
MKa: Erik Depner, Bøgegårdsvej 3, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 20 42.
E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk
MK:
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk

København, Den Internationale Menighed: Jerusalemskirken, Rigensgade 19,
1316 København K.
Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 32 96 56, Fax 33 12 96 04.
E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk
Præst: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
Missionær: Emelia Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
ML:
MF:
Lawrance Ashung, Sølvgade 15, 3. mf., 1307 København K. Tlf 33 93 63 04.
MKa:
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Løkken: Skt. Peters Kirke, Kirkegade 9, 9480 Løkken.
Præst: Poul, Rasmussen, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
E-mail: loekken@metodistkirken.dk
Lprd: Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98.
ML:
Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98.
MF:
Poul, Rasmussen, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
MKa: Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98.
MK:
Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98.

Nexø:

Nexø: Eben-Ezer, Danielstræde 2, 3730 Nexø.
Pedersker: Betania, Pedersker Hovedgade, 3730 Nexø.
Præster: Virginia Hønnicke, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Klaus Hønnicke, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Lprd: Edvard Pedersen, Døvredalsvej 5, 3730 Nexø. Tlf 56 48 83 37.
William Bræstrup, Gl. Postvej 2, 3730 Nexø. Tlf 56 49 42 72.
ML:
MF:
Edvard Pedersen, Døvredalsvej 5, 3730 Nexø. Tlf 56 48 83 37.
MKa: Edvard Pedersen, Døvredalsvej 5, 3730 Nexø. Tlf 56 48 83 37.
MK:
Lilly Thomsen, Bager Sonnes Gade 22, 3730 Nexø. Tlf 56 49 41 65. (Nexø)
Ellinor Lund, Trekanten 9, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 84 02. (Pedersker)

Odense: Emmauskirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf 63 12 04 08 / 63 12 04 09.
www.metodistkirken.dk/odense
Præster: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
Carsten Morsbøl, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 08.
Tlf 66 12 29 53. E-mail: odense@metodistkirken.dk
Lprd: Helge Munk, Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90.
ML:
Shanti Digebjerg, Colbjørnsensvej 27, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
E-mail: soren@digebjerg.dk
MF:
Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.
E-mail: odense.tr@metodistkirken.dk
MKa: Karin Refning Poulsen, Klostervej 22, 3. th., 5000 Odense C. Tlf 66 14 56 28.
E-mail: fyns.regnskabsservice@get2net.dk
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Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.
Præster: Virginia Hønnicke, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Klaus Hønnicke, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. Fax 70 25 65 65.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Lprd: Jørn Bech, Snorrebakken 60, 3700 Rønne. Tlf 56 95 29 48.
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
ML:
MF:
Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
MKa: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
MK:
Lis Larsen, Nordskovvej 12, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41.
E-mail: lispoul@image.dk

Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.
www.metodistkirken.dk/strandby
Præster: Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.
E-mail: thaarup@worldonline.dk
Lprd: Teddy Thomsen, Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06.
Helle Thaarup Kristiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91.
Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48.
E-mail: kirkevej1@post.tele.dk
ML:
Henning Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50.
MF:
Kirsten Nygaard, Hegnsvej 22, 9970 Strandby. Tlf 98 48 24 95.
MKa: Birthe Rasmussen, Haldsvej 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 19 77.
MK:
Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50.

Svendborg: Vestergade 165C, 2., 5700 Svendborg. Tlf 62 80 01 03
Præst: Carsten Morsbøl, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 08.
Tlf 66 12 29 53. E-mail: svendborg@metodistkirken.dk
Lprd: Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
ML:
Lars Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
MF:
Lars Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
MKa: Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
MK:
Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
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Vejle:
Præst:
Lprd:

ML:
MF:
MKa:
MK:

Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle.
Keld Munk, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: vejle@metodistkirken.dk
Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Inge Bhutho Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Magga Kristensen, Kilen 8, 7100 Vejle. Tlf 75 82 51 77.
Jonna Lauridsen, Ladegårdsbakken 104, 7080 Børkop. Tlf 75 86 61 88.
Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: mb-konsulent@metodistkirken.dk
Claus Bjerno, Havrebakken 19, 7100 Vejle. Tlf 75 85 44 00.
E-mail: bjerno@city.dk
Bent Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: fam.brogaard@get2net.dk
Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: fam.brogaard@get2net.dk

Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C.
www.metodistkirken.dk/aarhus
Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Lprd: Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, st., 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61.
E-mail: gjessoe@mail.tele.dk
ML:
Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.
E-mail: jeanette.holm@e-box.dk
MF:
Mogens Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16.
Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
MKa: Alf Hansen, Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg. Tlf 86 11 20 49. Fax 86 11 07 49.
E-mail: aarhus.kasserer@metodistkirken.dk
MK:
Anna David, Snebærvej 1, 8270 Højbjerg. Tlf/fax 86 27 23 04.
E-mail: annahero@mail.tele.dk
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Lejre, hytter m.m.
ELLESHØJ, Bygaden 18, 3720 Åkirkeby. Tlf 53 97 50 35.
Kontakt: Poul Erik Ipsen, Trommerbakken 6, 3720 Åkirkeby, Tlf 56 97 82 28.
FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro. Tlf 86 65 80 94.
Kontakt: Helge Olesen, Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97.
E-mail: hbohome@mail.tele.dk
http://www.hyttefortegnelsen.dk/result.php3?status=one&HytteID=492
SOLBORGEN, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. Tlf 59 31 52 88.
Kontakt: Metodistkirkens Sociale Arbejde, Rigensgade 21 A, 1316 Købehavn K.
Tlf 33 93 25 96. Fax 33 93 65 39. E-mail: msac@image.dk
KROGSHOLT, Søholtvej 10, 9750 Øster Vrå. Tlf 98 95 18 03.
Kontakt: Peer Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.
http://www.hyttefortegnelsen.dk/result.php3?status=one&HytteID=562
BJERGMANDSHUS, Horsbjergvej 15, Kollemorten, 7323 Give.
Kontakt: Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf 75 82 95 47.
E-mail: strand@mail.dk
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Metodistkirken i Norden og Baltikum
Estland
Eesti Metodisti Kirik, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 6 275 717.
Fax 00372 6 275 718. E-mail: keskus@emk.edu.ee
Distriktsforstander:
Olav Pärnamets, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf (kontor) 00372 6 275 717.
Fax 00372 6 275 718. Tlf (privat) 00372 6 610 043. E-mail: olav.parnamets@mail.ee

Finland F
Suomen Metodistikirkko, Rödbergsgatan 2, FIN-00120 Helsingfors, Finland.
Tlf 00358 0 628 798. Fax 00358 9 622 4558.
Distriktsforstander:
Tapani Rajamaa, Rödbergsgatan 2 A, 4., FIN-00120 Helsingfors, Finland.
Tlf (kontor) 00358 9 62 81 35. Tlf (privat) 00358 9 63 19 94.

Finland S
Finlands Svenska Metodistkyrka, Apollogatan 5, FIN-00100 Helsingfors, Finland.
Tlf 00358 9 449 874. Fax 00358 9 406 098.
Distriktsforstandere:
Fredrik Wegelius, Köpmansgatan 6 A, FIN-68600 Jakobstad, Finland.
Tlf/fax (kontor) 00358 6 723 1747. Tlf (privat) 00358 6 723 6478.
E-mail: fredrik.wegelius@pp.inet.fi
Gösta Söderström, PB 35, FIN-02701 Grankulla, Finland. Tlf 00358 9 505 0492.
Fax 00358 9 505 5382. E-mail: gosta.soderstrom@betlehemskyrkan.inet.fi

Letland
Latvijas Metodistu Baznica.
Distriktsforstander:
Arijs Viksna. Klaipedas iela 56, LV-3401 Liepaja, Letland. Tlf (kontor) 00371 34 25 214.
Fax 00371 34 69 848. Tlf (privat) 00371 34 321 61.E-mail: petermanis@apollo.lv

Lithauen
Jungtiné Metodistu Baznycia, Naugardo g-ve 8, LT-3000 Kaunas, Litauen.
Tlf 00370 7 323 588. Fax 00370 7 323 819.
Distriktsforstander:
David Markay, Rudens gatve 4-30, LT-2055 Vilnius, Litauen. Tlf 00370 2 721 750.
Fax 00370 2 721 850. E-mail: dkmumc@post.omnitel.net
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Norge
Metodistkirken i Norge, Postboks 2744, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 33 27 00. Fax 0047 23 33 27 01. Besøgsadresse: Akersbakken 37.
Distriktsforstandere:
Arne G. Ellingsen, Flåttenlia 35, N-3925 Porsgrunn, Norge. Tlf/fax (kontor) 0047 35 51 01 87.
Tlf (privat) 0047 35 51 01 24. E-mail: la2rt@online.no
Ole Westad, Allégt. 18, N-4400 Flekkefjord, Norge. Tlf/fax (kontor) 0047 38 32 10 63.
Tlf (privat) 0047 38 32 18 24.
Sverige
Metodistkyrkan i Sverige, 172 99 Sundbyberg, Sverige. Tlf 0046 8 453 69 90.
Fax 0046 8 453 69 95. E-mail: info@metodistkyrkan.se
Besøgsadresse: Ekumeniska Centret, Starrbäcksgatan, 2.tr. Sundbyberg.
Distriktsforstandere:
Ulla Sköldh Jonsson, Kedjegatan 17, S-361 33 Emmaboda, Sverige. Tlf 0046 471 333 38.
Fax 0046 471 128 64. E-mail: ulla.skoldh@telia.com
Ragne Fransson, Parkgatan 4, S-411 38 Göteborg, Sverige. Tlf 0046 31 711 3700.
Fax 0046 31 711 80 95. E-mail: st.jakob@swipnet.se
Anders Svensson, Syrsestigen 4, S-587 29 Linköping, Sverige.
Tlf/fax (kontor) 0046 13 167 625. Tlf (privat) 0046 13 163 655.
E-mail: pastoranders@metodistkyrkan.se
Peter Svanberg, Linnégatan 34A, S-692-33 Kumla, Sverige. Tlf 0046 19 560 429.
E-mail: petersvanberg@hem.utfors.se
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Konferencekalender 2. halvår 2001
August
1. - 5.
13. - 20.
17. - 19.
24. - 26.
27. - 2. sep.
31. - 2. sep.

Danske Kirkedage i Århus.
Sommerhøjskole på Solborgen.
MS Old Scout.
MS Seniorweekend.
Bøn- og Inspirationsuge. Kollekt til at fremme at danske unge kommer på
bibelskole
Fælleskirkelig børnemedarbejderkonference i Odense.

September
21. - 22.
15.
24. - 27.

Metodistkirkens Landsledelse på Solborgen.
Sang- og Musikdag for 0 - 7 årige i Vejle.
Præsternes efterårsmøde i Oiverdich, Tyskland.

Oktober
5. - 7.
12. - 17.
19. - 21.
27.

Copenhagen Gospel Festival.
MS Patruljeførertræning.
Unge Hjem weekend på Solborgen.
Metodistkirkens Landsledelse i Vejle.

November
4.
16. - 18.

Kollektdag til præsteuddannelsen.
MS Senior natløb.
MU Refill - tværkirkelig inspirationsweekend.

December
28. - 1. jan.

170

Julegaven til Metodistkirkens Hovedkasse.
MU Nytårslejr på Solborgen.

Konferencekalender 1. halvår 2002
Januar
25. - 27.
25. - 26.

Evangelisk Alliance.
MBUF’s lederweekend.
Metodistkirkens Landsledelse i Århus.

Februar
3.

Kollekt til aflønning af præster i Letland.

Marts
1.
27. - 31.

Kvindernes Internationale Bededag.
MB Temadag om arbejdet med de 10-13 årige.
MU Påskestævne.

April
25. - 28.

MBUF Delegeretmøde.

Maj
3. - 4.

Metodistkirkens Landsledelse i København.
Missionssøndag
Fællesskabets Dag

Juni
?

Årskonference i Vejle.

Juli
6. - 13.
20. - 27.

MS Seniorlejr.
MB Børnelejr.

August
16. - 18.

MS Old Scout.

September
13. - 15.

Børnesangfestival.
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