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Konferencens bestillingsmænd 
 

Biskop: Øystein Olsen 

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.dk 

Privat : Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22.  

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: 

vakant 

 

Missionssekretær: 

Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

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 (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

  Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

Næstformand: Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C.  

 Tlf/fax 86 13 54 25. E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Udvalg vedrørende evangelisation m.v.: 

Lilli Uth (3), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

 E-mail: uth@post10.tele.dk  

Susanne Thaarup (3), Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.  

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

Finn Bræstrup Karlsen (1), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

 E-mail: f.b.k@mail.tele.dk 

Udvalg vedrørende administration m.v.: 

Mogens Hansen (2) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

  Tlf 86 16 69 16. Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk 

Gurli Brinch Andersen (1), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: kaj.brinch@get2net.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 

Hovedkasserer Henning Bjerno (ex off.), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  Fax 44 98 01 51. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 

Evangelisationssekretær (ex off.).  

Konferencelæglederen (ex off.). 

Suppleanter til udvalg vedrørende evangelisation m.v.: (1):  

Ole Birch (1), Jan Thaarup (1), Henning Clausen (1). 

Suppleanter til udvalg vedrørende administration m.v. (1):  

Ole Birch (1), Jan Thaarup (1), Henning Clausen (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: Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.  

  E-mail: mission@metodistkirken.dk 

Valgt af årskonferencen:  

Camilla Fredsby (1), Rådmandsgade 48A, 4. th., 2200 København N. Tlf 35 85 24 55. 

  E-mail: cfredsby@get2net.dk 

Jette Flinck (1), Rollosvej 20, 5200 Odense V. Tlf 66 16 96 64.  

  E-mail: jflinck@worldonline.dk 

Lawrance Ashung (1), Sølvgade 15, 3. mf., 1307 København K. Tlf 33 93 63 04. 

Suppleant (2): Kirsten Nygaard (1), Bente Thaarup Skov (1), 

Valgt af MK's delegeretmøde og godkendt af årskonferencen:  

Vibeke Brogaard (4), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

Jonna Lauridsen (2), Ladegårdsbakken 104, 7080 Børkop. Tlf 75 86 61 88.  

  Mobiltlf 21 76 20 13. 

Anni Pedersen (2), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. tlf. 98 97 76 85. 

Suppleant: Jonna Rasmussen. 

Kasserer: Vibeke Brogaard (4), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  Giro: 1 19 02 61. E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

Redaktør:  

 
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: vbrogaard@hotmail.com 

Jonna Lauridsen, Ladegårdsbakken 104, 7080 Børkop. Tlf 75 86 61 88.  

  Mobiltlf 21 76 20 13. 

Anni Pedersen, Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. tlf. 98 97 76 85. 

 

 



 
 8 

3.   Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

Formand: Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdvej 8, 2400 København NV.  

 Tlf 39 69 13 26. E-mail: mbuf@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: odense@metodistkirken.dk 

MB-leder: Marianne Pedersen, Svalevej 17, 9970 Strandby. Tlf 98 48 21 10. 

 E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-viceleder: Elisabeth Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 20 91.  

  E-mail: elisabet@post1.dknet.dk 

MS-landschef: Ejvind Triel, Klostervænget 22, 1. th., 8800 Viborg. Tlf. 86 61 31 50. 

 E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: Louise Just Johansen, Hammerholt Byvej 13, 3400 Hillerød.  

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

MU-leder: Linda Verona Larsen, Erikaparken 29, st. F., 2820 Gentofte. Tlf 39 66 96 65. 

  E-mail: mu@metodistkirken.dk 

MU-viceleder: Christina Thaarup, Rigensgade 21, 2. vær. 207, 1316 København K.  

 Tlf 27 21 16 90. E-mail: christinathaarup@hotmail.com 

MM-leder: Johannes Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.  

 E-mail: gospel@metodistkirken.dk 

MM-viceleder: Helene Bom, Sølvgade 5, 5. th., 1307 København K. Tlf. 33 14 02 10. 

 E-mail: helene_bom@mail.tele.dk 

Kasserer: Henrik Nielsen, Tranevej 12, 9970 Strandby. Tlf/fax 98 48 17 10. 

  E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk  

 MBUF Giro 7 01 47 40. 

Uddannelseskonsulent: Bo Lundgaard, Fælledvej 16, 7200 Grindsted. Tlf 75 32 48 85. 

  E-mail: lederudd@metodistkirken.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2002 side 77ff.   

Se tillige Lære- og kirkeordning § 646. 

 

 

4. * Udvalget for "Unge Hjem"  (3) 

Nia Evans (3), Hohøje 274, 9500 Hobro. Tlf 98 51 05 52. 

  E-mail: unge-hjem@metodistkirken.dk 

Charlotte & Preben Hjørnet (2), Nymarksvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 38. 

Birgitte Bjerno & Svend C. Hansen (2), Bringekrogen 27, 3500 Værløse. Tlf 44 86 13 18.  

  E-mail:  svend.ha@wanadoo.dk 

Kirsten & Tommy Faxholm (1), Højgårds Vænge 23, 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 09 09. 

  E-mail: faxholm@post9.tele.dk 

 
Udvalgets opgaver omtales i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 43f.  
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5. * Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2) 

Formand: Knut Bjarne Jørgensen (2), Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19. 

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

Theodor Pedersen (2) (næstformand), Kirkegade 47, Alslev, 6800 Varde. Tlf 75 26 94 64. 

Karen Marie Thomsen (1) (sekretær), Schmidtsvej 7, 9981 Jerup. Tlf 98 48 32 50. 

Teddy Thomsen (1), Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06. 

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" 

Lilli-Anne Suzuki (redaktionssekretær), Helgenæsgade 11, 8000 Århus C. Tlf 86 19 35 60. 

  E-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk 

Henning Bjerno (ansvarshavende redaktør), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.  

  Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk  

Anne Hedegaard (MB redaktør), Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12. 

  E-mail: haldan111@mail.tele.dk 

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

  E-mail: f.b.k@mail.tele.dk 

Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

Maria Bræstrup (MU redaktør), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17. 

  E-mail: jesus-freak-maria@mail.dk 

Helene Bom (MM redaktør), 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 
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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. 

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. 

  E-mail: steinvig@tiscali.dk 

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, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. 

 Mobiltlf 21 73 37 54. E-mail: ole.birch@mail.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. 

  E-mail: john.berger@privat.dk 

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: bjerno@mail.tele.dk 

 

 



 
 11 

9. * Metodisthistorisk Selskab  

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek  (4) 

Formand: Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

 Fax 33 12 96 04. E-mail: calsted@worldonline.dk 

Birgit Jensen (4), Konvalvej 25, 2770 Kastrup. Tlf 32 51 01 30. 

Henning Bjerno (4), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Kirsten Fredsby (2), Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52. 

Karen Anette Nielsen (2), Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

  E-mail: karenani@worldonline.dk 

Finn Bræstrup Karlsen (1), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

 E-mail: f.b.k@mail.tele.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): Dorte Bhutho (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 (3), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

  Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk 

Lars Ulrik Jensen (3), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,  

  Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk 

Elina Bræstrup (3), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24. 

 E-mail: hjoerring@metodistkirken.dk 

MK's repræsentant (3): Rita Jørgensen (2), 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: frederikshavn@metodistkirken.dk 

Danske Kirkedage (3):  

Jørgen Thaarup (3), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

  Tlf(/fax) 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk 

Lars Ulrik Jensen (3), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,  

  Fax 33 12 96 04. E-mail: luj@email.dk 

Elina Bræstrup (3), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24. 

 E-mail: hjoerring@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 (1), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Keld Munk (1), 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 (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen (1). 

Lausannekomiteen (1):  

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

 Fax 33 12 96 04. E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk 
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11. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

Formand: Gert Nielsen (1), Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50. 

  E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Thomas Hjorth (3), Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.  

  E-mail: thomas.hjorth@mail.tele.dk 

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Helge Olesen (2), Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97. 

 E-mail: hbohome@mail.tele.dk 

Michael Nielsen (2), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn.medi2000@teliamail.dk 

Nils Marqversen (1), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.  

  Fax 86 21 43 01. E-mail: nils.ulla.marqversen@mail.tele.dk 

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: nils.ulla.marqversen@mail.tele.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. 

 E-mail: pmn.medi2000@teliamail.dk 

 
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: nils.ulla.marqversen@mail.tele.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: bjerno@mail.tele.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 103. 
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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 (2) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

 Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk 

Ritha Lassen (3), Tømmerup Byvej 2, 4400 Kalundborg. Tlf 59 50 74 41. 

Bjarne Tønnesen (3), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36. 

 E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Karna Bræstrup (2), Ved Bellahøj 6, 2. lejl. 4, 2700 Brønshøj. Tlf 38 60 16 85. 

 E-mail: kaybeetrading@hotmail.com 

Jette Hørdum (1), Stenhavevej 14E, 2970 Hørsholm. Tlf 45 76 28 62.  

 E-mail: jette@hoerdum.dk 

Alland Holm (1), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43. 

Litten Nikolajsen (1), Bymidten 120, 2. th., 3500 Værløse. Tlf 44 48 41 16. 

Valgt af de københavnske menigheder og godkendt af årskonferencen: 

Gladsaxe: Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn.medi2000@teliamail.dk 

København: Mogens Hønnicke, Højmarksvej 8, 2690 Karlslunde. Tlf 46 15 08 98. 

  E-mail: mogens.hoennicke@mail.dk 

 
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, Sandflugtsvej 23, 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 (4), Helgenæsgade 11, 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61. 

  E-mail: gjessoe@mail.tele.dk 

Knud Kristensen (3), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.  

  E-mail: knud@bhutho.dk 

Per Hartman Nielsen (2), Frydsvej 37, 8700 Horsens. Tlf 75 62 10 32. Mobiltlf 21 61 72 22. 

  E-mail: phn@nti.dk 

Henrik Carlsen (2), Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48. 

  E-mail: kirkevej1@post.tele.dk 

Bente Aalbæk (1), Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 27 41. 

Suppleant (1): Lisbeth Marqversen. 

Valgt af Holstebro Byråd: Jan Handberg, Riisagervej 29, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 19 83. 

 
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:  

Formand: Hans E. Stærkind (2), Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14. 

  E-mail: heva0401@mail.dk    

Søren Digebjerg (2), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.  

 Fax 66 19 25 14. E-mail: soren@digebjerg.dk   

Helge Munk (1), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

  E-mail: helge.munk@munk-edb.dk 

Indstillet af MU's landsråd og valgt af årskonferencen:  

Thomas Risager (1), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: odense@metodistkirken.dk  

Indstillet af MS' landsråd og valgt af årskonferencen:  

Anders Flinck (2), 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 (1), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.  

  E-mail: knud@bhutho.dk 

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Frank Kronborg Christensen (2), Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

  Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk 

Suppleanter (3): For Ove Sørensen: Gert Nielsen (3). For Frank Kronborg Christensen: 

Michael Nielsen (2). For Knud Kristensen: Jytte Jensen (1). 

 
Vedtægter (fundats) findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 126. 
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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: knud@bhutho.dk 

Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:  

Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.  

  E-mail: knud@bhutho.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: 

Frank Kronborg Christensen, Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

 Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk 

Suppleant: Michael Nielsen. 

Beboerrepræsentant: Poul Guldfeldt, Søndermarksvej 97C, 7100 Vejle. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123. 

 

 

19. * Revisionsudvalg  (3) 

Formand: Niels Jørn Ramsing (2), Ansgargade 7, 3. tv. 5000 Odense C. Tlf 65 96 47 46. 

  E-mail: njr@post6.tele.dk 

Hans E. Stærkind (3), Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14. 

 E-mail: heva0401@mail.dk    

Vagn Birch (1), Bytoften 8, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 38 09.  

 E-mail: vbirch@post6.tele.dk 

 
Udvalgets opgaver fremgår af forretningsorden i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 57. 
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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@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. 

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

 
Udvalgets opgaver omtales i Lære- og kirkeordning § 633 

 

 

21. * Undersøgelsesudvalg  (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54. 

  E-mail: ole.birch@mail.dk 

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

Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

  E-mail: karenani@worldonline.dk 

 

 

22. * Udvalg for administrativ lokalisering  (Kvadrienniet) 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.  

  E-mail: thaarup@worldonline.dk 

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

 E-mail: makela@vip.cybercity.dk 

Virginia Hønnicke, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30. Fax 70 25 65 65. 

  E-mail: roenne@metodistkirken.dk 
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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@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 

 
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, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12. 

  E-mail: haldan111@mail.tele.dk 

Anne Robenhagen, Tranevej 12, 9970 Strandby. Tlf/fax 98 48 17 10. 

  E-mail: robenhagen-nielsen.@post.tele.dk 

Valgt af biskoppen: 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98.  

  E-mail: thaarup@worldonline.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 

 
Komiteens opgaver omtales i Lære- og kirkeordning § 662 
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25. * Forslagskomité  (4)  

Thomas Risager (4), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: odense@metodistkirken.dk  

Klaus Hønnicke (4), Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30, Fax 70 25 65 65. 

  E-mail: profilecases@adr.dk 

Lene Bræstrup (3), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: l.braestrup@post.tele.dk 

Finn Uth (3), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

Dorte Bhutho (2), Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. 

  E-mail: trofast@post.tele.dk 

Carsten Thomsen (2), 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 (3), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98. 

  E-mail: thaarup@worldonline.dk 

Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Christian Alsted (3), Finn Bræstrup Karlsen (3). 

 
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 (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Christian Alsted (3), Finn Bræstrup Karlsen (3). 

 
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. 

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

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: bjerno@mail.tele.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 Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: mission@metodistkirken.dk 

 

 

37.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd 

Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf(/fax) 98 48 10 98. 

E-mail: strandby@metodistkirken.dk 

 

 

38.   Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 

Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54. 

E-mail: ole.birch@mail.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 30 - 39 er valgt på Centralkonferencen 2001. 
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Referat 
 

På vej............ 

Morgenundervisningen havde konferencens 

tema, “På vej”, som fælles udgangspunkt.  

Søren Marcussen, der er præst og lærer ved 

Pinsekirkens efterskole i Mariager under-

viste torsdag om at være “På vej ... med en 

smittende tro til naboer og venner”. Han 

gav med mange eksempler bolden op til at 

give kirkens budskab om frelse videre til de 

mennesker, vi er sammen med i vores 

hverdag.  

Anders Michael Hansen, der er præst i 

Århus Valgmenighed underviste fredag om 

“Smittende gudstjenester”. Han fortalte om 

de initiativer, som man i Århus Valg-

menighed har taget til at fejre gudstjeneste 

ved hjælp af den massekultur, som især de 

unge i vores samfund er fortrolige med. 

Lederteamet fra Århus Metodistmenighed 

fortalte lørdag om “Smittende menigheds-

ledelse”. De fremlagde menighedens vision 

og målsætning og fortalte bl.a. om den in-

spiration, man har fået fra Willow Creek-

konferencerne.  

Aftenprogrammerne drejede sig også dels 

om gudstjenesten og om måder at nå men-

nesker på med kirkens budskab. Torsdag 

aften gennemgik Søren P. Grarup, der er 

præst i Baptistkirken og salmedigter den 

brede variation af musik, der findes i kirken 

i dag. Hertil sang Vejle menigheds kor, og 

også konferencens deltagere blev engageret 

i sang og bevægelse.  

Fredag aften talte Niels Underberg, der er 

præst i Folkekirken og medarbejder ved 

IKON om “Åndernes magt - en udfordring 

til den etablerede kirke”. I vor tid er der stor 

søgen efter det okkulte og åndelige. Fore-

draget handlede om, hvordan kirken skal 

agere i forhold til denne søgen. 

 

I øvrigt var der mange andre indslag og 

programmer udenfor forhandlingerne. Her 

skal blot nævnes kort: Lovsang og forbøn, 

deltagelse af  strengekoret “Zions Harpe”, 

gospelkoret “Joy and Comfort”, besøg fra 

Nazaræerens Kirke, som er en søsterkirke til 

Metodistkirken samt forevisning af en ny 

film fra Betaniahjemmet i København om 

arbejdet med fire senil-demente ældre. 

 

Forhandlinger 

Referatet fra forhandlingerne følger dags-

ordenen uden hensyntagen til, at forhand-

lingerne ikke altid fulgte dagsordenens ræk-

kefølge. 

 

A: Konstituering 

 

A1: Indledning 

Biskop Øystein Olsen indledte konferencen 

med at gøre opmærksom på, at vi var i en 

kirke som et kristent fællesskab. Vi burde 

opfatte også konferencen som en gudstje-

neste. Han bød velkommen til alle og bad 

om Guds nåde, velsignelse og visdom. 

 

A2: Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Præster: Eigil Carlsen, Robert Nielsen, 

Poul Rasmussen, Knut Bjarne Jørgensen, 

Finn Uth, Jørgen Thaarup, Keld Munk, 

Mark Lewis, Christian Alsted, Ove Søren-

sen, Ole Birch, Lars Ulrik Jensen, Karen 

Anette Nielsen, Virginia Hønnicke, Klaus 

Hønnicke, Thomas Risager, Elina Bræstrup, 

Mikkel Bræstrup, Joshua Kyeremeh.  

Menighedens repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Henning Clausen, Karen Marie Thomsen, 

Laila Hørby (til lørdag formiddag). Glad-

saxe: Mai Rasmussen, Tommy Faxholm.  
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Hjørring: Gunhild Kristensen. Holstebro: 

Inge-Lise Kofoed Beck. Horsens: Mogens 

Hougesen. København: Hennie Stentoft, 

Lawrance Ashung, Thomas Hjorth (fra 

fredag morgen). Odense: Shanti Digebjerg, 

Jette Flinck. Rønne: Finn Bræstrup Karlsen. 

Strandby: Susanne Thaarup, Hanne Peder-

sen, Lars Henning Clausen. Svendborg: 

Lene Koch Bræstrup. Vejle: Anders Strand 

Pedersen, Per Bhutho. Århus: Nils Marq-

versen, Nia Evans. 

 

Landsledelsen: Lilli Uth, Susanne Thaarup, 

Finn Bræstrup Karlsen, Carsten Thomsen, 

Henning Bjerno, Mogens Hansen. 

 

Konferencelægleder: -  

MK: Vibeke Brogaard. 

MBUF´s formand: Mads Kamp Hansen (fra 

fredag middag). 

Ungdomsrepræsentanter: Maria Bræstrup, 

Birgitte Strand, Johannes Thaarup, Emilie 

Just Petersen. 

Medlemmer uden stemmeret: På vegne af 

MB: Dorte Bhutho. MM-leder: Johannes 

Thaarup. Betaniaforeningens formand: Gert 

Nielsen (fra fredag morgen). Meto-

distkirkens sociale arbejde: Finn Uth. 

 

Gæster: Karsten Mohr, Hamburg 

Ikke til stede: Præster: Lilly Thomsen, Poul 

Poulsen, Erik Kristoffersen, Fletcher Thaa-

rup, Freddy Johansen, Charlotte Thaarup, 

Claus Kofoed Nielsen, Ejler Busch Ander-

sen, Carsten Morsbøl. 

Menighedens repræsentanter: Kalundborg, 

Løkken, Nexø. 

Missionær: Emelia Kyeremeh. 

MS´s landschef: Eivind Triel. 

MU´s leder: Linda Larsen. 

 

A3: Organisering af konferencens arbejde 

Stemmetællere: Bent Brogaard, Ilse 

Petersen, Anna David, Carsten Bjerno, 

Magga Kristensen. 

Justeringsudvalg: Nils Marqversen, 

Thomas Risager. 

Hjælpesekretær: Tine Gjessø. 

Biskop Øystein Olsen beklagede, at han 

måtte forlade den danske konference 

allerede fredag aften for at deltage i den 

norske konference og foreslog, at Jørgen 

Thaarup skulle lede forhandlingerne lørdag. 

Dette blev vedtaget. 

 

A4 Hilsner 

Erik Kristoffersen sendte hilsen. Han ville 

gerne have deltaget i årskonferencen, men 

han har ikke kræfter dertil.  

Poul Poulsen sendte sin hilsen. Han deltager 

aktivt i menighedsarbejdet. 

Der var en skriftlig hilsen fra konferencen i 

Sverige. De ønskede Guds velsignelse over 

den danske konference med citat fra Hebr. 

13,8: ”Jesus Kristus er den samme i går og i 

dag og til evig tid.” 

Hans Växby sendte også en hilsen til sine 

venner i Danmark. 

 

A5: Eventuelt 

– 

 

B: Året der gik - Indberetninger 

 

B1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Keld Munk læste første del af kabinettets og 

landsledelsens beretning og bemærkede, at 

det var første år, at der er blevet skrevet en 

fælles beretning. 

Christian Alsted læste videre og fortalte, at 

landsledelsen mødtes på en weekend på 

Solborgen, hvor man talte om kirkens vi-

sioner og bad for kirken. Ud af det fremkom 

ledelsens vision for kirken, der ganske vist 

ikke består af så mange ord, men de er 

overvejet igennem længere tid, og der er 

bedt over disse ord og tanker. Dette er et 

bud på, hvordan fremtiden kunne være for 

vores kirke. Det drejer sig om at få fat i det 

mest grundlæggende; det drejer sig ikke om 

nye smarte tanker, men om noget, som vi 

ikke i dag har fat i. Det afgørende er at føre 

mennesker til et personligt forhold til Jesus 

og blive ledt ind i et fast engagement i den 

lokale kirke. 
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Konferencen samlede sig i bøn. 

 

Per Bhutho mente, at vi bør overveje hvilke 

præster, kirken får brug for i fremtiden. Et 

af vore problemer er, at vi ikke kan komme 

videre i vores evangelisation. Måske skulle 

vi ansætte en præst til dette.  

Nils Marqversen bragte et synspunkt fra 

Århus menighed. Man ønskede at overveje, 

hvorvidt man kunne ansætte præster på 

deltid efter særlige evner og kvalifikationer 

samt ansætte lægfolk. Det bedes overvejes 

ude i de lokale pastoralkomiteer.  

Ole Birch takkede for landsledelsen og 

kabinettets indledning og vision. Han fandt 

denne vision meget vigtigt.  

Klaus Hønnicke mente, at det var en flot 

indberetning. Han var glad for, at fokus er 

blevet skærpet. At gå ind på en ny vej er 

forbundet med en vis smerte med at forlade 

ting fra fortiden. Vi skal tage andel i den 

smerte, der er ved at komme videre. Han 

var meget opmuntret af, at man tør se rea-

liteterne i øjnene.  

Nia Evans ville gerne fremhæve et par 

lyspunkter. Medlemstallet fra 2000 til 2001 

ligger stabilt, første år uden tilbagegang 

siden firserne. Der er også blevet samlet 

flere penge ind. 

 

Christian Alsted kommenterede endvidere 

til indberetningen, at lægfolk og præster 

bruger mange timer og kræfter på menig-

hedsarbejdet. Men det leder også til frustra-

tion, når tingene ikke lykkes. Præsterne har 

ifølge deres kald, der omfatter hele til-

værelsen, ikke mulighed for at søge et andet 

sted hen, når der er problemer. Mange 

præster oplever vanskeligheder. Det er 

væsentligt, at der er dialog mellem præster 

og menighedsledelse samt pastoralkomite. 

Baggrunden er, at flere præster i vores kirke 

søger orlov.  

Henning Clausen savnede, at den over-

ordnede ledelse i kirken sender stærkere 

signaler i denne sag. Den overordnede 

ledelse kommer tit for sent til at tage fat i 

problemer. Han ønskede et signal om, 

hvordan vi kan arbejde med dette problem 

og gøre det godt for hinanden.  

Christian Alsted svarede, at det er vigtigt, at 

der er åbenhed og fortrolighed ude i menig-

hederne, og at man kan dele glæder så vel 

som frustrationer. Pastoralkomiteerne er an-

svarlige i det daglige arbejde. Det er vigtigt, 

at de kommer mere på banen.  

Henning Clausen mente, at præsterne også 

har en ledelse; og at denne kommer for sent 

til at løse problemerne.  

Keld Munk anførte, at en præst let kan tage 

det som et personligt projekt at få arbejdet i 

menigheden til at lykkes. Det drejer sig om 

en fin balance for kabinettet, for præsterne 

er selvstændige kollegaer. Distriktsforstan-

derne søger at aflæse tegn på problemer, når 

de er ude til personalesamtaler.  

Klaus Hønnicke ville gerne senere forklare, 

hvorfor han havde begæret orlov.  

Dorte Bhutho spurgte, hvilken rolle di-

striktskomiteerne spillede i denne sammen-

hæng.  

Keld Munk svarede, at distriktskomiteen 

skal fungere som en slags pastoralkomite 

for distriktsforstanderen. I denne komite be-

handles der således ikke personalesager. De 

to nye komiteer er netop i gang med 

arbejdet. Endvidere nævnte han, at hver 

præst også har en sjælesørger, som denne 

kan opsøge ved problemer. Nye præster 

sluses ikke ud i menigheden uden at have en 

ældste, der støtter og vejleder.  

Per Bhutho nævnte et par  præster ved navn, 

som ikke længere er i kirken grundet om-

stændigheder, der ikke er nærmere kendt. 

Han savnede, at ledelsen melder mere klart 

ud.  

Christian Alsted svarede, at vi som lille 

kirke ved en del om hinanden uden at vide 

om sagerne i detaljer. Det problem kan vi 

kun vokse sig ud af! Måske ønsker vi også 

at vide mere, end det er nødvendigt. Det er 

vanskeligt, fordi det drejer sig om per-

sonlige sager, som man ikke kan tale åbent 

om.  

Ole Birch havde en fornemmelse af, at han 

har været inde i en ny proces med at ansætte 
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en præst i en menighed. Han fandt det 

positivt at sætte en præst sammen med en 

ny menighed, hvor alle kort er åbne an-

gående ansættelsen.  

Anders Strand Pedersen anførte, at det ikke 

er ligegyldigt, hvem vi vælger til at sidde i 

pastoralkomiteerne, fordi det er et vigtigt 

ansvar der påhviler disse.  

Maria Bræstrup sagde, at det bedrøvede 

hende, at man ikke kendte til problemerne 

ude i menighederne, fordi det hjælper en til 

at bede konkret, og det virker!  

Mogens Hougesen spurgte, hvorvidt kirkens 

ledelse har de nødvendige redskaber til at 

løse problemer.  

Christian Alsted fandt det et rigtigt godt 

spørgsmål. Han mener, at kirkens ledelse er 

for dårligt udrustet på dette punkt og bruger 

muligheden for at trække på professionelle 

kræfter for lidt. Træning af distrikts-

forstanderne er nærmest ikke eksisterende. 

Pastoralkomiteerne kunne også have glæde 

af at kunne trække på hjælp ude fra.  

Johannes Thaarup anførte, at han betragtede 

alle præster i hele landet som sin personlige 

præst. Han opfordrede til diskretion fra 

lægfolkets side, men også mere åbenhed fra 

ledelsen.  

Tommy Faxholm sagde, at han havde 

fundet sin Gud i vores kirke, og han fandt 

teologien god, men ind imellem var han 

skuffet over den måde, vi tackler problemer 

på. Hvem er det, der mangler mod til at løse 

problemer? 

Gurli Brinch Andersen var tilhænger af, at 

der blev bevilget kurser for pastoralkomi-

teer. Erfaringen fra den lokale pastoral-

komite er, at det er vanskeligt at skifte 

præst. Hun ønskede, at pastoralkomiteen 

tidligere fik information om de problemer, 

præsten eventuelt kan have udenfor 

pastoralkomiteens ansvarsområde, så man 

kan få større forståelse for situationen.  

Ole Birch opfordrede til, at man ikke søgte 

at lægge skylden et specifikt sted, men at 

have omsorg i de konkrete situationer.  

Biskop Øystein Olsen bemærkede et 

positivt ønske om, at vi kan være til støtte 

for hinanden og være vågne for signaler, der 

kommer og var glad for at konferencen 

kunne tale om disse problemer, uden at 

være person- eller sagsfikserede. 
 

Mikkel Bræstrup sagde, at han var over-

rasket over, at man med så mange penge 

støttede ofrene for terrorangrebet 11. 

september 2001 og krigen i Afghanistan. 

Han undrede sig over proceduren med at 

afsætte penge på budgettet, og så lade 

menighederne bidrage med så meget, som 

de vil.  

Jørgen Thaarup svarede, at de to nød-

situationer har været af usædvanlig 

karakter. Efter 11. september bad kirken i 

USA om hjælp. Det er ikke sædvanligt, at 

der sættes et beløb af før indsamlinger, men 

der  var brug for et hurtigt og klart signal fra 

den danske metodistkirke. En stor del af 

pengene er faktisk brugt til at forsone 

muslimer og kristne og dermed endt i den 

fattige del af verden. Han fandt, at der er 

handlet korrekt. 
 

Magga Kristensen bemærkede, at der i 

forslag 6 nævnes en aldersgrænse på 60 år. 

Hun spurgte, om hun som 75-årig ikke talte 

mere. Hun mente, at det især var de ældre, 

der havde mulighed for at støtte kirken 

økonomisk.  

Jørgen Thaarup svarede, at den øvre 

aldersgrænse skal opfattes positivt. Man 

ønsker at få fat i dem, der er erhvervsaktive 

til at bidrage økonomisk, idet de ældre 

allerede bidrager godt. 

Finn Bræstrup Karlsen sagde, at vi bør 

overveje, om vi har en organisation, der kan 

klare de problemer, der kommer. Han bad 

konferencen overveje, om der igen er brug 

for en superintendent. Han mente, at vores 

kirkeordning ikke længere er tidssvarende. 

Han mente, at der er behov for at samle 

organisationen i en mere enkel model.  

Hennie Stentoft anførte, at der ikke er grund 

til at individualisere de problemer, der 

faktisk ligger i det organisatoriske. Hun 

mente, at der er brug for organisations-

konsulenter.  
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Carsten Bjerno mente, at det nogle gange er 

vigtigt at handle hurtigt i sager med ka-

tastrofehjælp. Han nævnte endvidere, at 

man i Jerusalemskirken er glade for, at 

Trine Berg Nielsen har deltaget i et 

bibelskoleforløb på Cliff College i England. 

Han anførte også, at ledelse i dag bør foregå 

i teams. I Jerusalemskirken mødes man i et 

ledelsesteam et par gange om måneden.  

 

Mange medlemmer af konferencen frem-

bragte navne på syge, og konferencen sam-

ledes i forbøn.  

 

Der var debat i 4 grupper om ledelsens 

indberetning: 

Repræsentanter fra Esbjerg, Svendborg, 

Hjørring, Holstebro, Rønne, Kalundborg og 

Esbjerg talte om, hvad der var fokus på i de 

repræsenterede menigheder. Der er større 

optimisme i forhold til tidligere, og der er 

nye tiltag rundt omkring. Man spurgte 

blandt andet hinanden, om man skal blive 

ved med at vedligeholde gamle bygninger. 

Nogle mente, at man burde prøve at bryde 

op og plante nyt. Man spurgte, hvorvidt vi 

ville have en landskirke, hvis der kun er 

store menigheder. Nogle fandt ledelsens 

vision for stor for deres menighed.  

 

Repræsentanter fra Århus, Gladsaxe og 

Frederikshavn talte om, at mennesker i 

menighederne oplever belastende kriser, der 

har indflydelse på, hvordan ressourcerne 

bruges. I Gladsaxe har man opstillet me-

nighedens vision og søgt at afklare res-

sourcerne. Der er optimisme for fremtiden i 

Århus. I Frederikshavn har man tanker om 

at gå i gang med en menighedsanalyse. Man 

drømte om kulturrelevante aktiviteter og 

blive mange nye blandt andet fra de mange 

aktiviteter for kirkefremmede. 

 

Repræsentanter fra Vejle, Odense og den 

internationale menighed talte om drømme 

om ægte engagement i kirke og mennesker 

udefra, om at opgive blufærdigheden og 

pligtfølelse og satse på  omsorg for hinan-

den. Det er afgørende at stoppe aktiviteter, 

som ingen bryder sig om. Alpha-kurser og 

lederudvikling blev nævnt som et nyttigt 

redskab. 

 

Repræsentanter fra København og Strandby 

fandt, at mål og visioner er de samme. Man 

mente, at menighederne er på vej til at blive 

en smittende kirke. Handlingsplanerne er 

forskellige, fordi det drejer sig om for-

skellige sammenhænge. Spørgsmålet er, om 

mennesker bliver forvandlede? Der må 

arbejdes med åndeligheden. 

Kristendommen skal få indflydelse på det 

hele liv. Vi skal som kristne være 

holdningsdannere i vores samfund. Det er 

ikke medlemmernes menighed, men Guds. 

Medlemmerne er medarbejdere – denne 

bevidsthed er vigtig. Mangfoldighed er 

afgørende. Man drømte om at forvandle den 

by, som menigheden befinder sig i. Vi kan 

bruges af Gud som redskaber til at forandre 

vore omgivelser. Venskabsevangelisation 

skal ikke bare være en strategi, men skal 

udspringe af de enkeltes egen lyst til at 

knytte venskaber med nye mennesker. 

 

B2: Statistikken 

Mogens Hansen bemærkede, at det er første 

gang, siden den internationale menighed 

blev registreret, at der ikke er nedgang i 

medlemsstatistikken. 

Tommy Faxholm efterlyste en mere entydig 

statistik.  

Mogens Hansen svarede, at der er sendt en 

vejledning ud til menighederne ang. sta-

tistikken.  

 

B3: Metodistkirkens Verdensmission 

– 

 

B4: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

– 

 

B5: Unge Hjem 

– 
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B6: Råd for Folkesundhed 

Mikkel Bræstrup takkede rådet for afhol-

delsen af tema-aftener 

 

B7: Kurér-Forlaget 

Knut Bjarne Jørgensen opfordrede til at 

formidle ”Dagens Ord” til fremmed-

sprogede i menighederne og opfordrede 

flere danskere til at bidrage med indlæg.  

Han takkede Alf Hansen for godt sam-

arbejde. Konferencen klappede. 

 

B8: Metodistkirkens Salmebogsudvalg 

Christian Alsted præsenterede et hefte med 

6 salmer af forfattere fra vores egen kirke. 

Konferencen sang en salme oversat af Mark 

Lewis og Ole Birch. 

 

B9: Metodisthistorisk selskab, Landsarkiv 

og Bibliotek 

– 

 

B10: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

Vibeke Brogaard opfordrede til at deltage i 

inspirationsdagene i forbindelse med Kvin-

dernes Internationale Bededag. 

 

B11: Centralkonferencens Eksekutiv-

komite og Biskopskomite 

Ole Birch efterlyste en mere indholdspræget 

indberetning. Biskop Øystein Olsen sva-

rede, at udvalget kommer med en mere 

fyldig rapport til Centralkonferencen. 

 

B12: Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske teologiske Seminarium 

Rektor Jørgen Thaarup fortalte, at der i 

øjeblikket er 73 studenter på skolen. Han 

redegjorde endvidere for de forskellige 

uddannelser, som seminariet kan tilbyde. 

Han fortalte om et nyt, femårigt studie-

program for både lægfolk og præster. Det 

foregår ved intensive studieperioder og 

kontakt via telefon og e-mail. Det er et 

tilbud, der hovedsageligt retter sig mod 

”second-carrier-people”. Danske lægprædi-

kanter vil også blive tilbudt denne ud-

dannelse, og de kan dermed blive indviede 

diakoner.  

Endvidere nævnte Jørgen Thaarup, at Tine 

Gjessø har været den første, der har læst de 

såkaldte netkurser, der begyndte sidste år. 

Det er små kurser, der retter sig mod folk 

med akademisk baggrund. Indholdet er 

bredt, men har relation til metodisme eller 

metodistiske teologer. Tine Gjessø modtog 

diplom for et afsluttet kursus. 

 

Carsten Bjerno, der uddanner sig til diakon 

på Dianalund efterlyste en beskrivelse af, 

hvad kirken har af forventninger til dia-

koner.  

Jørgen Thaarup undskyldte, at kirken har 

været for langsom med at introducere dia-

kontjenesten.  

Ove Sørensen nævnte, at udvalget for 

ordineret tjeneste har nedsat et udvalg, der 

vil arbejde med en beskrivelse af dia-

kontjenesten i kirken. Ove Sørensen 

fortalte, at man forestiller sig tre steder, 

hvor diakoni kan foregå: Menighedsdiakoni 

så som besøgstjeneste, en funktion indenfor 

sociale institutioner indenfor kirken eller en 

funktion i en sekulær organisation. 

 

Mogens Hougesen, der er uddannet diakon 

fra Diakonhøjskolen i Århus anførte, at det 

også er tjeneste, at være i en social 

organisation ude i samfundet. 

 

B13: Eventuelt 

– 

 

C: Regnskaber 2001 

 

C1: Metodistkirkens Hovedkasse 

Nia Evans spurgte, hvad posten menigheder 

bidrag/tilskud dækker over, og om dette 

beløb kunne begrænses.  

Henning Bjerno svarede, at det dækkede 

præstelønninger. Han nævnte, at menig-

hederne ved hver pastoratskonference 

opfordres til at bidrage til præsteløn-

ningerne. Hun spurgte, hvad pengene under 

evangelisation går til.  
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Henning Bjerno svarede, at det er tilskud til 

ekstraudgifter med arrangementer i menig-

hederne. Beløbet dækker ikke alle evan-

gelisationsindsatser.  

Knut Bjarne Jørgensen takkede for tilskud 

til varmeanlægget i Horsens.  

Jørgen Thaarup anførte, at det viser af-

hængigheden af hovedkassen. 

Ole Birch opfordrede til at få en regn-

skabsopstilling, hvor det er muligt at se den 

totale udgift og indtægt.  

Henning Bjerno svarede, at det fremgår af 

statistikken. 

Anders Strand Pedersen takkede hoved-

kassens hjælp til renovering af tårn på 

kirkebygningen i Vejle. 

 

C2: Metodistkirkens Verdensmission 

Mark Lewis nævnte, at der har været van-

skeligheder ved overdragelsen af kasserer-

posten.  

Carsten Bjerno spurgte, hvorfor der står kr. 

700.000 bundet i obligationer. Han mente, 

at disse penge burde bruges!  

Mark Lewis udtrykte enighed, men anførte, 

at der bør gemmes penge til finansiering af 

en evt. kommende missionær. Endvidere 

søges der efter projekter, der kan støttes.  

Alland Holm takkede på vegne af For-

årsblomsten missionsrådet for kr. 25.000 til 

afholdelse af Letlandslejren.  

Henning Bjerno mente, at missionsrådet 

kunne overtage udgiften til ofrene for 

krigen i Afghanistan fra Hovedkassen.  

Henning Clausen nævnte, at Claus Kofoed 

Nielsen har hårdt brug for vores støtte og 

antydede, at den økonomiske støtte har 

været lille.  

Lars Ulrik Jensen fortalte, at der i den 

internationale menighed er en mand, der 

reparerer computere som sendes til uni-

versitetet i Mulungwishi, hvor Claus er 

dekan.  

Inge-Lise Kofoed Beck nævnte, at Claus 

endvidere er blevet udnævnt til at være 

ansvarlig for kirkens bygninger.  

Jørgen Thaarup gav udtryk for, at det ville 

være ønskværdigt, at indsamlinger hurtigst 

muligt bliver sendt videre.  

Vibeke Brogaard, der er ny kasserer lovede, 

at dette ville ske fremover.  

Mogens Hansen sagde, at også menig-

hederne så skal være hurtige til at sende 

pengene videre.  

Det vedtoges, at regnskabet, der ikke forelå 

i endelig form ved årskonferencen, god-

kendes af Landsledelsen. 

Biskop Øystein Olsen takkede Mark Lewis 

for sin tjeneste som missionssekretær.  

Mark Lewis ledte konferencen i bøn for 

Claus Kofoed Nielsen. 

 

C3: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Mads Kamp Hansen fremlagde regnskabet. 

Han fremlagde endvidere et skriftlig forslag 

om ændring af revisionskomiteens kom-

petence ang. revision af MBUF´s regnskab.  

Henning Bjerno mente, at det interne 

regnskab godt kunne udleveres til revision.  

Mads Kamp Hansen svarede, at Års-

konferencens revisionskomite skyder over 

mål i sine kommentarer.  

Ole Birch mente, at det måtte være muligt at 

finde en måde at samarbejde om revisionen 

i fremtiden.  

Jørgen Thaarup mente, at Årskonferencens 

Revisionskomite betjener årskonferencen i 

forhold til dennes godkendelse af regn-

skaber for de enkelte organisationer og 

institutioner. Det drejer sig om, hvorvidt 

det, regnskabsfremstillingerne viser, svarer 

til virkeligheden bag. Han mente, at der 

skulle gøres noget ved det, men kunne ikke 

godtage det forelagte forslag.  

Christian Alsted spurgte, hvorvidt revisions-

komiteen også ser regnskaberne bag op-

stillingen.  

Jørgen Thaarup svarede bekræftende.  

Henning Bjerno foreslog, at Landsledelsen 

får bemyndigelse til at arbejde med pro-

blemet.  
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Tommy Faxholm mente, at det var rimeligt, 

at årskonferencen modtager regnskaber fra 

MBUF, som ligger under Årskonferencen.  

Mads Kamp Hansen sagde, at det er en 

forudsætning for at modtage tipsmidler, at 

MBUF er en selvstændig organisation og 

derfor ikke er forpligtiget til at fremlægge 

noget for andre.  

Konferencen vedtog Henning Bjernos 

forslag om at landsledelsen tager stilling til 

eventuelle forandringer af revisionsfunk-

tionen. 

 

C4: Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

Mogens Hansen oplyste, at revisions-

komiteen ikke havde modtaget revisions-

protokolatet, hvilket måtte bero på en fejl, 

idet sekretariatet havde modtaget.  

Knut Bjarne Jørgensen oplyste, at han 

havde et eksemplar med, hvis nogen ønske-

de at se det. 

 

C5: Kurér-Forlaget 

– 

 

C6: Biskopskassen, Areakassen og 

Centralkonferencekassen 

Henning Bjerno gjorde opmærksom på, at 

stigningen i lønninger skyldes, at der sidste 

år var en periode, hvor der var to biskopper 

på lønningslisten. Denne post bliver altså 

mindre til næste år. De højere udgifter til 

eksekutivkomiteen i 2001 skyldes 

afholdelse af ekstra møde i forbindelse med 

Centralkonferencen. Denne udgift dækkes 

af de enkelte landes kasser. 

Ole Birch spurgte til muligheden for at søge 

tilskud til undervisningsaktivitet og om der 

findes en skriftlig liste over fonde, der kan 

søges.  

Henning Bjerno svarede, at der gives den 

fornødne information i ”Himmel og Jord”. 

 

C7: Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium 

Thomas Risager spurgte, hvad det konkrete 

danske bidrag til Överås er. Henning Bjerno 

svarede, at det var kr. 197.000 for 2001, 

hvilket fremgår af hovedkassens regnskab.  

Mens konferencen sang ”Et kald du gav mig 

Gud” indsamledes en kollekt til Överås.  

Biskop Øystein Olsen takkede Henning 

Bjerno for sit arbejde for bestyrelsen for 

Överås. 

 

C8: Revisionsudvalg 

Revisionsudvalgets bemærkninger er 

behandlet under de enkelte punkter. Mange 

regnskaber indsendes stadig for sent til 

udvalget, hvilket gør at kvaliteten af 

udvalgets arbejde ikke er optimal. 

 

C9: Eventuelt 

– 

 

D: Året der kommer - fremtidsplaner, 

initiativer, visioner, forslag og budgetter 

 

D1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Jørgen Thaarup fremlagde forslag 6 og 

anførte dertil, at der kommer for lidt penge 

ind til menighedernes kasser. Hvis man går 

tre år tilbage finder man nøjagtigt de samme 

tal. Det nye forslag er at lave et decideret 

kirkebidrag. Menighederne opfordres til i 

det næste år at tage fat i erhvervsaktive 

bekendende medlemmer. De ældre bidrager 

allerede meget til vores økonomi. Året efter 

bør man også henvende sig til døbte 

medlemmer, da vi betragter alle som 

medlemmer. Samtidigt ønsker man ikke en 

form for økonomisk "inkvisition", så der 

lægges ikke op til en decideret håndhævelse 

af dette kirkebidrag. Det er en tyde-

liggørelse af, hvad vi minimum ønsker af 

hinanden økonomisk.  

Per Bhutho mente, at man burde løse det 

økonomiske problem ved at satse på 

medlemsvækst. Han fandt det vigtigt, at der 

fortsat er frihed.  

Robert Nielsen spurgte om også de døbte 

medlemmer har de samme rettigheder i 

menighederne som bekendende 

medlemmer.  
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Jørgen Thaarup svarede, at det er kun er 

bekendende medlemmer, der har ret til at 

deltage i menighedens demokratiske pro-

cesser.  

Christian Alsted fandt forslaget positivt. I 

Danmark anses det lidt for snavset at tale 

om penge. Han fandt det vigtigt, at me-

nighedens ledelse er åben om deres eget 

bidrag til økonomien.  

Nils Marqversen glædede sig over, at vi er 

kommet nærmere til at stille krav om, at vi 

skal yde til kirken. Hvis Vor Herre ikke kan 

få lov til at kigge ned tegnebogen, er Han 

ikke kommet ret langt ind. Han takkede for 

ledelsens åbenhed på dette punkt. Han 

fandt, at forslaget er et godt minimumsbeløb 

at begynde med.  

Forslag 6 blev enstemmigt vedtaget.  

Mikkel Bræstrup spurgte til, om der 

kommer en konkret vejledning til menig-

hederne ang. dette bidrag.  

Jørgen Thaarup svarede, at der vil komme 

et brev til menighederne i løbet af efteråret. 

Der findes en række formuleringer, som 

man kan bruge i breve til menigheds-

medlemmerne. Distriktsforstanderne vil 

også spørge til processen både ved 

førstkommende pastoratskonference og den 

året efter. 

 

Mogens Hougesen undrede sig over, at der 

på Himmel og Jord står månedsblad for 

Metodistkirken og for MBUF, når disse 

skulle høre sammen under et.  

Jørgen Thaarup svarede, at Metodistkirken 

og MBUF er et og samtidigt to selvstændige 

størrelser.  

Anders Strand Pedersen spurgte til, om man 

har overvejet at lave et elektronisk ny-

hedsbrev.  

Jørgen Thaarup svarede, at der foreløbigt 

ikke er ressourcer hertil.  

Knut Bjarne Jørgensen fandt, at det var 

nødvendigt at opdatere kirkens hjemmeside 

øjeblikkeligt – alternativet er at stoppe den.  

Johannes Thaarup foreslog, at landsledelsen 

skulle oprette et medieudvalg. Forslaget 

blev vedtaget.  

Lilli Uth mente, at det burde være et bredere 

defineret udvalg, der tager sig af PR ge-

nerelt. 

Nia Evans spurgte til, om der i MBUF var 

tid og ressourcer til at tage sig af hjem-

mesiden?  

Mark Lewis kommenterede til punkt 7, at 

det er kirken i Schweiz, der tager sig af 

Claus Kofoed Nielsens ansættelse.  

Laila Hørby talte mod at sammenlægge 

Metodistkirkens Verdensmission under Me-

todistkirkens landsledelse. Der ligger et 

stort arbejde på området, som kræver større 

tid og kendskab, end det er muligt at 

forvente fra et par medlemmer i 

landsledelsen. Kirken har mange nationale 

og internationale kontakter – bl.a. gennem 

arbejdet i missionsrådet. Der foreligger en 

stor opgave med at skaffe flere indtægter til 

mission.  

Robert Nielsen talte for, da han fandt, at 

mission og evangelisation i dag er en samlet 

opgave, uanset om det foregår ude eller 

hjemme.  

Vibeke Brogaard udtrykte bekymring for at 

nedlægge missionsrådet, bl.a. fordi det er 

vigtigt at have en selvstændig kasserer på 

missionsområdet.  

Jette Flinck gav udtryk for, at hun som 

muligt kommende medlem af rådet har lyst 

til at gøre arbejdet og derfor ville være ked 

af, at rådet blev nedlagt.  

Ole Birch spurgte, hvorvidt man kunne 

forestille sig en struktur, hvor missions-

sekretæren er fast medlem af landsledelsen.  

Jørgen Thaarup fandt, at konferencen ikke 

har et klart svar på spørgsmålet om en 

sammenlægning. Det bør overvejes, hvor-

vidt samtalen om sammenlægning skal 

foregå i fremtiden. Hvis medlemmer af 

missionsrådet ikke ønsker denne sam-

menlægning, vil der ikke blive nogen videre 

samtale om dette.  
Nils Marqversen fremlagde på vegne af 
Århus et ønske om, at det drøftes, hvorvidt 
konferencen ser en mulighed for, at der kan 
være deltidsansættelse af præster såvel som 
lægfolk. Han mente, at f.eks. Århus har et 
betjeningsproblem. Ingen præst er blæk-
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sprutte. Han fandt, at det kunne være sundt 
for kirkens præster – ved f.eks. en del-
tidsansætttelse – at have mulighed for at 
arbejde udenfor kirken og derved få 
kendskab til samfundet udenfor.  
Christian Alsted svarede, at han ikke fandt, 

at det var noget problem, hvis en selv-

underholdende menighed ville ansætte en 

lægperson.  

Nils Marqversen mente, at de menigheder, 

der kan lønne en præst selv, måske har 

arbejde til en halvtidsstilling mere.  

Biskop Øystein Olsen mente, at det var en 

aktuel problemstilling. Han opfordrede År-

hus menighed til at komme med en skriftlig 

henvendelse om at tage debatten.  

Nils Marqversen ville gerne henstille til 

landsledelsen, at man behandler tanken om 

deltidsjob for præster og lægfolk og vender 

tilbage med en udredning ved næste års-

konference.  

Karen Anette Nielsen sagde, at det var 

vigtigt, at fordele og ulemper ved del-

tidsansættelser blev drøftet i et større forum, 

gerne ved næste årskonference.  

Per Bhutho spurgte, hvorfor det tages op 

som et problem. Han kunne godt se, at det 

er et problem i Århus, men fandt det ikke i 

orden at føre det frem på årskonferencen.  

Ole Birch syntes ikke, at der var noget 

problem, og fandt, at de muligheder, der 

allerede er nu kun vil blive begrænset ved 

en nærmere udredning. 

 

Jørgen Thaarup fremlagde landsledelsens 

forslag 1 til 3.  

Forslag 1, 2 og 3 blev vedtaget.  

Til forslag 4 nævnte Jørgen Thaarup, at 

landsindsamlingerne har været en skandale. 

Men man fremsætter atter forslaget om 

kollekter og bad om, at man engagerer sig i 

det.  

Henning Clausen mente, at problemet 

skyldes, at der er et gab mellem lands-

arbejdet og det lokale arbejde. Fordi man 

beslutter noget i årskonferencen, giver det 

ikke sig selv, at man lokalt føler dybt 

engagement i indsamlingerne.  

Knut Bjarne Jørgensen mente, at lands-

ledelsen burde sende mere materiale ud til 

menighederne i forbindelse med 

kollekterne.  

Jørgen Thaarup sagde, at dette var taget til 

efterretning.  

Forslag 4 blev vedtaget.  

I forslag 5 er det eneste nye ordet kon-

tingent i stedet for iligninger.  

Forslag 5 blev vedtaget.   

Til forslag 7 nævnte Nia Evans, at vi skal 

være opmærksomme på at underskuddet i 

budgettet er væsentlig større end tidligere.  

Forslag 7 blev vedtaget. 
 

D2: Metodistkirkens Verdensmission 

Mark Lewis fortalte lidt mere om inten-

tionen bag Partner Churches-programmet 

for Letland. Jerusalem og Århus menighed 

har udtrykt interesse for evt. partnerskab 

med lettiske menigheder. Han takkede 

Henning Bjerno med hans hjælp i for-

bindelse med udskiftning af kasserer. Man 

vil gerne høre fra menighederne, hvis man 

har ideer.  

Lars Ulrik Jensen nævnte et missions-

projekt, han kender til, hvor man får et 

"prayerletter" – det kunne være en god ide 

at kopiere til vores missionsarbejde.  

Ove Sørensen anførte, at det ville gavne 

indsamlingernes størrelse, hvis der kommer 

information om formål i god tid og 

opfølgning.  

Laila Hørby sagde, at der i missionsrådet er 

mange drømme om det fremtidige arbejde. 

Man brænder fortsat for Congo.  

Mads Kamp Hansen sagde, at MBUF 

ønsker et missionsprojekt, hvortil man årligt 

kan samle kr. 100.000 ind.  
Laila Hørby talte om muligheder for 
arbejdshold samt hjælp med 
ungdomsarbejde til præster i Congo.  
Karsten Mohr spurgte til, hvorvidt Danmark 
er involveret i fælleseuropæisk hjælpe-
arbejde.  
Mark Lewis svarede, at man endnu ikke har 

forholdt sig til dette.  

Biskop Øystein Olsen takkede for de, der 

gør et stykke arbejde med missionen. 
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Forslag 1 blev vedtaget.  

Forslag 2 blev vedtaget.  

Forslag 3 blev vedtaget.  

 

D3: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Maria Bræstrup nævnte, at vi alle er en brik, 

der skal være der, for at puslespillet skal gå 

op. Derefter delte hun en puslebrik ud til 

hver enkelt af konferencens medlemmer. 

Mads Kamp Hansen fremlagde beretningen 

og fremhævede, at man i år afsluttede et 

mangeårigt projekt med at slanke strukturen 

i forbundet. Man har i øvrigt påbegyndt en 

ny form for lederuddannelse, hvor en 

konsulent tager ud lokalt og laver ud-

dannelse. På denne måde regner man med at 

nå flere ledere. Han nævnte, at Elina 

Bræstrup har ønsket at blive løst fra sin 

tjeneste som ungdomspræst; han takkede 

hende for hendes tjeneste. Han refererede 

endvidere til en diskussion fra Dele-

geretmødet om præstens betydning for det 

lokale børne- og ungdomsarbejde, og at 

man også burde overveje dette, når man 

fordeler præster i menighederne.  

Lars Ulrik Jensen ønskede tillykke med den 

nye struktur. Han takkede for tanker og 

skældud til landsarbejdet.  

Ulrik Flugt savnede opmærksomhed fra 

landsarbejdet i forbindelse med opstart af et 

nyt lokalt ungdomsarbejde.  

Christian Alsted spurgte, hvilke tanker der 

er ang. etårsarbejdertjenesten. Man har haft 

stor glæde af at have en etårsarbejder i 

København.  

Tommy Faxholm takkede for en god 

fælleslejr i 2001 og spurgte, om man har 

tanker for nye lejre.  

Johannes Thaarup mente, at det var vigtigt, 

at man i menighederne støtter den præst 

man har, og at man i øvrigt betragter alle 

kirkens præster som ens egen præst. Han 

nævnte, at Esbjerg MS medlemsmæssigt er 

steget med 30%, mens Thomas Risager har 

været ansat.  

Nils Marqversen oplyste, at menigheden i 

Århus er i gang med at overveje at afvikle 

Farmen, idet der ikke er mandskabsmæssige 

ressourcer til vedligeholdelse m.v. og 

spurgte, hvorvidt der var interesse blandt 

andre for stedet.  

Mads Kamp Hansen sagde, at der ikke er 

konkrete planer om en ny fælleslejr. Ang. 

etårsarbejdertjenesten svarede han, at man 

har haft et godt forløb med København, 

fordi man sender en ung til en stor, 

velfungerende menighed. Birgitte Strand 

Pedersen har søgt om at blive etårsarbejder, 

men man har ikke fundet en passende 

menighed at sende hende ud til.  

Mikkel Bræstrup nævnte, at udarbejdelsen 

af den nye struktur ikke ville have været 

muligt uden Mads Kamp Hansens store 

arbejde. Konferencen takkede med klap-

salver.  

 

D4: Unge Hjem 

Nia Evans gjorde reklame for næste Unge 

Hjems-weekend den 18.-20. oktober. Der 

kommer programmer ud til menighederne 

efter konferencen. 

 

D5: Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

Knut Bjarne Jørgensen gjorde opmærksom 

på, at afholdsbevægelsen opstod her Vejle 

menighed i 1879. 

 

D6: Kurér-Forlaget 

– 

 

D7: Metodistkirkens Salmebogsudvalg 

Næste forår vil man formodentligt lave den 

endelige udvælgelse af salmer. Der vil 

foreligge en liste over salmer, der skal med i 

den nye salmebog til næste årskonference. 

Elina Bræstrup gjorde opmærksom på, at 

den lange diskussion ved sidste årskonfe-

rence ang. om der skal være noder i den nye 

salmebog, og at den opfordring, der den-

gang blev givet til Landsledelse, ikke er 

taget til følge.  

Christian Alsted svarede, at tidsforbrug og 

økonomien i at trykke noder i salmebogen 

er alt for voldsom.  
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Nils Marqversen spurgte til, hvor stor et 

oplag, man forventer samt et overslag.  

Christian Alsted svarede, at der har været 

besluttet en pris på kr. 275.  

Carsten Bjerno spurgte, hvad den vil koste 

på CD-rom sammen med en projektor.  

Christian Alsted nævnte, at man til næste 

årskonference vil præsentere supplerende 

udgivelsesformer.  

Knut Bjarne Jørgensen ville gerne rose 

salmebogsudvalget for, at de nye salmer, 

som først i sidste omgang kom med i Den 

Danske Folkekirkes nye salmebog, har 

været med i Metodistkirkens forslag hele 

tiden.  

 

D8: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv 

og Bibliotek 

– 

 

D9: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

Keld Munk præsenterede programmet for 

frikirkelig prædikantmøde 27.-28. august. 

Mark Lewis takkede Christian Alsted, fordi 

han tager hånd om tilmeldingen til Willow 

Creek-konferencen.  

Carsten Bjerno glædede sig over, at Lau-

sannekomiteen har så godt et samarbejdet 

med Willow Creek, så man nu to år i træk 

afholder konference i Danmark. I forbin-

delse med konferencen i november inviterer 

Jerusalemsmenigheden til spisning og guds-

tjeneste fredag aften.  

Keld Munk spurgte, hvilken betydning for 

engagementet i Willow Creek det vil have, 

hvis man slutter sig sammen med Evan-

gelisk Alliance, da der her ikke har været 

interesse for evangelisation.  

Mark Lewis mente ikke, at det ville få 

betydning.  

Ove Sørensen var bekymret over en sådan 

sammenlægning, da styrelsen i Evangelisk 

Alliance er selvsupplerende.  

 

D10: Centralkonferencens Eksekutiv-

komite og biskopskomite. 

Henning Bjerno orienterede om, at 

Ruslands biskop, Rüdiger Minor er blevet 

vicepræsident af  Metodistkirkens 

internationale biskopsråd. Han opfordrede 

til forbøn for ham. Der arbejdes i øvrigt 

med en ny nomineringsprocedure i 

forbindelse med kommende biskopvalg. 

 

D11: Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske Teologiske Seminarium 

Henning Bjerno understregede, hvor vigtigt 

det er, at vi får nye danske elever på Överås.  

Christian Alsted anførte, at vi bør gøre 

seminariet mere synligt for de unge i kirken. 

Der burde være informationsmateriale ved 

delegeretmødet. Han nævnte de tidligere 

afholdte kalds-weekender på Överås.  

Mikkel Bræstrup nævnte, at der begynder at 

komme alternativer til præsteuddannelse i 

Danmark.  

Karen Anette Nielsen fandt det positivt, at 

man har lavet overbygnings- og supple-

ringsuddannelser. Hun opfordrede til at gøre 

disse kurser mere bredt kendt i Danmark.  

Elina Bræstrup spurgte, hvilke planer man 

har med bibelskolen.  

Henning Bjerno svarede, at bibelskolen 

ligger på hylden, men er ikke opgivet.  

Laila Hørby nævnte, at man ude i 

pastoralkomiteerne skal bede for, at der 

kommer nye unge med et kald.  

Lars Ulrik Jensen sagde, at det var vigtigt, 

at de unge har mulighed for at komme på 

bibelskole. Han nævnte SALT i København 

og Malmø. Et bibelskoleophold kan også 

føre på vej mod præstetjenesten.  

Thomas Risager anførte, at det er en 

mangeårig proces med at uddanne præster 

og opfordrede derfor til øget opmærk-

somhed ude i menighederne.  

Elina Bræstrup ledte konferencen i bøn for, 

at Gud vil gøre kaldet tydeligt for unge i 

den danske Metodistkirke.  

 

D12: Eventuelt 

– 
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E: De sociale institutioner - indberetninger 

og regnskaber 

 

E1: Betaniaforeningen i Danmark 

Gert Nielsen fremlagde som formand 

beretningen for Betaniaforeningen, og lagde 

speciel vægt på præsentationen af den nye 

film om demens, der er blevet til på initiativ 

af forstanderen på Betaniahjemmet Frede-

riksberg Laust Sørensen. 

Der blev udtrykt tak til Laust Sørensen for 

initiativet. 

Hennie Stentoft udtrykte sin begejstring for 

den nye film, der præsenterer demens på en 

noble måde med en stor grad af viden-

formidling.  

Henning Clausen spurgte om Betania-

foreningen er bygherre i det omtalte projekt 

i Århus, og det bekræftede Gert Nielsen.  

Henning Clausen påpegede muligheden for, 

at menigheder kunne starte pårørendegrup-

per i forbindelse med demens.  

Knut Bjarne Jørgensen nævnte, at der i hver 

kommune er konsulenter, der tager sig af 

disse ting. Dem kunne man tage kontakt 

med. 

Beretningen blev modtaget. 

Ole Birch spurgte til forholdet mellem en 

ombygning i Århus til kr. 30 mio på en 

bygning med en værdi på kr. 10 mio.  

Gert Nielsen oplyste, at der er tale om 

væsentlige forbedringer, og at ejendoms-

vurderingen ikke svarer til den værdi, som 

er anført som brandforsikringsværdi.  

Nils Marqversen oplyste, at Århus Kom-

mune nu har tilkendegivet, at de ønsker at 

Betaniahjemmet i Århus fortsætter.  

Nils Marqversen tilføjede, at vort 

samarbejde dog kræver, at vi som kirke 

fortsat har indflydelse på stedet, og at 

bestyrelsen skal have ansættelsesansvaret 

for en person i hjemmets ledelse.  

Carsten Bjerno takkede for støtten til 

uddannelsen inden for diakoni og sjælesorg. 

Lars Ulrik Jensen spurgte til, hvor regn-

skabet er godkendt før årskonferencen skal 

modtage det.  

Jørgen Thaarup svarede, at regnskabet er 

godkendt i bestyrelsen, idet Betaniafore-

ningen er en selvejende institution, der er 

juridisk selvstændig. 

Regnskaberne blev modtaget. 
 

E2: Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Beretning blev modtaget. Regnskabet blev 

godkendt. 
 

E3: Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Mikkel Bræstrup berettede om et indlæg i 

den lokale avis om Centralmissionens leje-

kontrakt med Fremtidshåb i Frederikshavn 

og spurgte om status på denne.  

Thomas Hjorth beklagede, at det ikke har 

været muligt bruge ejendommen i Hel-

singør, som foreslået på sidste årskon-

ference og undrer sig over bestyrelsens 

holdning til, at der ”kun” startes arbejde i 

byer, hvor der er en menighed. Thomas 

Hjorth spurgte også til ønsket om frivillig 

momsregistrering på ejendommen i 

Holbæk. 

Finn Uth svarede vedrørende Holbæk, at 

ønsket om frivillig momspligt på ejen-

dommen var ønsket af hensyn til store 

håndværkerudgifter, men det bliver næppe 

bevilget. Finn Uth svarede, at et socialt 

arbejde vil fungere bedst, der hvor der både 

behov og menighed. Finn Uth bemærkede, 

at lejeaftalen med Frederikshavn Kommune 

fortsætter. 

Henning Clausen spurgte om Centralmis-

sionens holdning til bygningen i Frede-

rikshavn. Er det ”en klods om benet” vi blot 

skal have mest mulig ud af, eller er det en 

mulighed, der venter på at blive brugt.  

Gert Nielsen spurgte, om det er på 

revisorens anbefaling, at der er søgt om 

momsregistrering på bygningen i Holbæk. 

Mads Kamp Hansen bemærkede, at det er 

almindeligt for selvejende institutioner at 

lade sig momsregistrere.  

Finn Uth svarede, at det alene er besty-

relsens initiativ at lade bygningen i Holbæk 

momsregistrere. Finn Uth svarede, at 

Fremtidshåb er et udmærket aktiv, da det 
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giver overskud, men det vil være optimalt, 

hvis der var nogle gode visioner for 

bygningen i Frederikshavn, som kunne 

bruges i Centralmissionens regi. 

Mark Lewis bemærkede, at Wesleykirken i 

foråret har haft et kursus om Meto-

distkirken, hvor deltagerne var glade for at 

høre om Metodistkirkens Sociale Arbejde, 

og Mark Lewis takkede for arbejdet i 

Centralmissionen. 

Beretningen blev modtaget. 

Thomas Hjorth spurgte til det store 

tipstilskud.  

Finn Uth svarede, at der var ændret praksis 

for udbetalingen, således at regnskab for 

2001 indeholdt tilskud for både 2000, der 

var udbetalt i januar 2001, og for 2001, der 

var udbetalt i december 2001. 

 

E4: Forårsblomsten 

Alland Holm kommenterede, at man sidste 

år havde støttet andre aktiviteter, da der 

ikke kunne afholdes en Letlandslejr. Han 

sagde, at der blev samlet for lidt ind. Han 

efterlyste ildsjæle, der kunne påtage sig 

dette arbejde ude i menighederne. Man 

glæder sig til at afholde Letlandslejr. 

Han sagde, at de havde de samme 

periodemæssige problemer med tipsmid-

lerne som Metodistkirkens Sociale Arbejde.  

Regnskabet blev godkendt uden bemærk-

ninger. 

 

E5: Marielund/Marielundfonden 

Man forventer efter kontakt med skatte-

væsenet, at fonden kunne blive skattefri for 

henlæggelser. Det frivillige arbejde under-

støttes af ældre udefra og af Knut Bjarne 

Jørgensen. 

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen. Det 

blev modtaget.  

Jørgen Thaarup opfordrede til at køre forbi 

Marielund, inden man kører hjem. 

 

E6: Willeruplund 

Hans Erik Stærkind fremlagde 

indberetningen sammen med et nødvendigt 

vedtægtsændringsforslag, der er begrundet i 

organisationsændringen hos MBUF.  

Jørgen Thaarup spurgte, hvorvidt besty-

relsesmedlemmerne skal være myndige, og 

om det bør omtales i formuleringen.  

Mikkel Bræstrup anførte, at et af de råd, der 

ifølge den gamle vedtægt skal indstille, ikke 

længere eksisterer, men at de til i år har 

foretaget indstillingen før de blev nedlagt.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

E7: Eventuelt 

– 

 

F. Forslag 

Der var ingen forslag til behandling. 

 

G: Valg og nomineringer 

 

G1: Valg af bestyrelser og udvalg 

Landsledelsen: Formand: Jørgen Thaarup. 

Udvalg vedrørende evangelisation m.v.: 

Finn Bræstrup Karlsen. Udvalg vedrørende 

administration m.v.: Gurli Brinch Andersen. 

Suppleanter til udvalg vedrørende evan-

gelisation og administration m.v.: Ole 

Birch, Jan Thaarup, Henning Clausen. 

Rådet for Verdensmission: Camilla Fredsby, 

Jette Flinck, Lawrance Ashung. 

Suppleanter: Kirsten Nygaard, Bente 

Thaarup Skov. 

Unge Hjem: Kirsten og Tommy Faxholm. 

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed: 

Karen Marie Thomsen, Teddy Thomsen. 

Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens 

Landsarkiv og Bibliotek: Finn Bræstrup 

Karlsen. 

Suppleant: Dorte Bhutho. 

Danske Kirkers Samråd: Henning Bjerno, 

Keld Munk. 

Det Danske Bibelselskab: Ove Sørensen. 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen. 

Lausannebevægelsen: Christian Alsted. 

Betaniaforeningen: Nils Marqversen, Gert 

Nielsen. 

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond: 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet 

på Frederiksberg og godkendt: Gert 
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Nielsen. Indstillet af bestyrelsen for 

Betaniaforeningen i Danmark og godkendt: 

Nils Marqversen. Indstillet af 

Metodistkirkens Landsledelse og godkendt: 

Jørgen Thaarup. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde Central-

missionen: Jette Hørdum, Litten Nikolajsen, 

Alland Holm 

Forårsblomsten: Steffen Tvilling, Alland 

Holm. Valgt af Landsledelsen og godkendt: 

Finn Uth. Valgt af Metodistkirkens Sociale 

Arbejde og godkendt: Mogens Hønnicke, 

Povl Brendes. 

Willeruplund: Indstillet af pastorats-

konferencen i Odense og valgt: Hans Erik 

Stærkind (for 1 år), Helge Munk. Indstillet 

af MU´s landsråd og valgt: Thomas Risager. 

Det henstilledes til Pastoratskonferencen i 

Odense til næste år at komme med en 

indstilling, der svarer til vedtægterne 

vedrørende aldersgrænse. 

Marielundfonden: Knud Kristensen, Frank 

Kronborg Christensen. 

Suppleant: Jytte Jensen. 

Den selvejende institution ”Marielunds 

ældreboliger”, Vejle: Valgt af 

Metodistkirken i Vejle og godkendt: Knud 

Kristensen. Suppleant: Jytte Jensen 

Valgt af Betaniaforeningen i Danmark og 

godkendt: Ove Sørensen. Suppleant: Gert 

Nielsen. 

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, 

Centralmissionen og godkendt: Frank 

Kronborg Christensen. Suppleant: Michael 

Nielsen. 

Revisionsudvalg: Vagn Birch 

Undersøgelsesudvalg: (for resten af 

kvadrienniet) Ole Birch, Poul Rasmussen, 

Karen Anette Nielsen. 

Udvalget for administrativ lokalisering: 

Jørgen Thaarup, Freddy Johansen, Virginia 

Hønnicke 

Valget blev foretaget af årskonferencens 

åbne session. Nia Evans gjorde opmærksom 

på, at dette valg burde have været foretaget 

på den pastorale session, men da der ikke 

var afgivet stemmer i mod, blev valget 

betragtet som gyldigt. 

For valg af distriktskomite tolkede Jørgen 

Thaarup bestemmelsen således, at en ung og 

en kvinde/mand kan være den samme 

person. 

Distriktskomité, Øerne: (for resten af 

kvadrienniet) Tommy Faxholm, Shanti 

Digebjerg, Maria Bræstrup. 

Valgt af biskoppen: Thomas Risager. Valgt 

af distriktsforstanderen: Finn Uth. 

Distriktskomité, Jylland: (for resten af 

kvadrienniet) Lars Henning Clausen, Anne 

Hedegaard Haldan, Anne Robenhagen. 

Valgt af biskoppen: Jørgen Thaarup. Valgt 

af distriktsforstanderen: Ove Sørensen  

 

Hennie Stentoft anførte, at det er vanskeligt 

at vælge folk, tre af gangen uden nærmere 

præsentation.  

Per Bhutho spurgte, hvorvidt vi reelt 

vælger, når der kun opstilles en for hver 

post. I Vejle har man været skuffede over, 

at det ikke har været muligt at få ansat en 

etårsarbejder.  

Finn Uth svarede, at det er muligt at standse 

op og komme med alternative forslag. Han 

mente, at forslagskomiteen arbejder under 

nøje overvejelser af muligheder og egnet-

hed. 

Mads Kamp Hansen sagde, at det var 

positivt, at der er en forslagskomite. Han 

opfordrede folk til at komme med andre 

forslag, hvis man ikke var enig.  

Vibeke Brogaard mente, at medlemmerne af 

 forslagskomiteen er geografisk skævt 

fordelt.  

Jørgen Thaarup svarede, at medlemmerne 

til denne komite vælges med direkte forslag 

af konferencen.  

Mai Rasmussen mente, at man selv må gøre 

noget, hvis man ønsker forandring.  

Mark Lewis udtrykte tak til de personer, der 

er udtrådt af forskellige udvalg. Han ud-

trykte taknemmelighed overfor de tre ud-

trædende  medlemmer af Metodistkirkens 

Verdensmission, der har gjort et stort stykke 

arbejde.  

Tommy Faxholm foreslog at der oprettes en 

ressourcebank i de lokale menigheder, der 
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kan tage kontakt til Årskonferencens For-

slagskomite.  

Jørgen Thaarup anførte den overvejelse, at 

man kunne gennemføre valg tidligere i 

forløbet af konferencen. 

 

H: Orientering 

 

H1: Lægården 

Lægården afholdt sin generalforsamling i 

forbindelse med årskonferencen. (Se side 

135). 

 

I: Højtids- og Afslutningssession 

 

I1: Højtidssession 

Biskop Øystein Olsen bød velkommen til 

højtidssessionen. Konferencen sang “Glæd 

dig, din Herre Gud”.  

Keld Munk talte et mindeord over pastor 

Mogens Bjerno, der døde i det forgangne år.  

Laila Hørby, Keld Munk og Biskop Øystein 

Olsen ledte konferencen i bøn og tak for 

Mogens Bjerno. Konferencen  sang “At 

lære at kende dig”. 

Biskop Øystein Olsen bad de tilstede-

værende pensionerede præster, Poul 

Rasmussen, Eigil Carlsen og Robert Nielsen 

om at komme frem. Han takkede dem for 

deres aktive tjeneste også i pensioneret 

stand. 

Ove Sørensen bød Mark Lewis velkommen 

i konferencen, da han nu er blevet optaget 

som fuldgyldigt medlem af den danske 

årskonference. Han ledte konferencen i 

forbøn for Mark Lewis. Konferencen sang 

“Her er min sang” 

Jørgen Thaarup lykønskede Christian 

Alsted med hans nyvundne titel, Doctor of 

Ministry, som han har erhvervet sig gennem 

3 års studier ved Asbury Theological 

Seminary i USA..  

Susanne Thaarup og Jørgen Thaarup ledte 

konferencen i forbøn for Christian Alsted. 

Til afslutning sang konferencen “Se jeg vil 

bære budskabet, Herre”. 

 

I2: Præsentationer og tak 

Karsten Mohr bragte sine hilsner fra den 

nordvesttyske konference. Han sagde, at det 

var skønt at være til en konference uden at 

have forpligtelser. Han glæder sig over 

bøns- og åndsfællesskabet og samtalen om 

kirkens fremtid samt åbenhed og venlighed 

deltagerne imellem og overfor gæster. 

Den nordvesttyske konference har lige være 

samlet. Hovedforedraget havde temaet ”På 

vej til åbenhedens kultur”. Kirken i 

Tyskland står overfor de samme ud-

fordringer som i Danmark – at være en 

kirke i forvandling. For 6 år siden fik 

menighederne den udfordring lokalt at 

formulere visioner for missionen. Man 

mærker de første frugter. I en del 

menigheder har gudstjenesten forandret sig. 

Mange steder er man i forbindelse med 

byfester og andre arrangementer trådt ud på 

gaden for at komme i tale med mennesker. 

Man har solgt 7-8 bygninger for at skaffe 

nye, bedre lokaler. Der er etableret nye 

menigheder uden for Berlin og Hamburg. 

Man er på vej til at grundlægge nye 

menigheder udenfor Hannover. En levende 

kirke danner nye menigheder. Den stærkest 

voksende menighed er den ghanesiske i 

Hamborg med nu 300 medlemmer. Der 

findes en anden ghanesisk menighed i 

Düsseldorf. I Hamborgområdet er der nu for 

første gang flere voksende menigheder end 

menigheder, der mister medlemmer. På 

samme tid er der økonomiske og per-

sonalerelaterede problemer, og mange 

menigheder har et højt aldersgennemsnit. 

Man søger at styrke de områder, der vokser. 

Samtidigt kræves det, at der spares på 

områder, hvor der ikke er fremgang. 

Antallet af præster skal skæres ned. Der 

findes flere med kald, men få under 

uddannelse. Der er behov for lægfolk, der 

påtager sig større ansvar.  

Han bragte hilsner fra Christhard Elle, der 

før har deltaget som gæst i den danske 

årskonference. Den tyske konference 

oplevede Guds opmuntring trods disse store 

udfordringer og problemer. De to sydtyske 
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konferencer har besluttet at gå sammen 

næste år. Der er opfordret til at sam-

menlægge den nordlige og østlige kon-

ference. Det overvejes. Det er stadig 

nødvendigt med et økonomisk bidrag til den 

østtyske konference. Der er stort behov for 

renovering af alle bygninger, og mange 

unge mennesker søger til den vestlige del af 

Tyskland. I september kommer der en ny 

salmebog. Han ønskede den danske 

konferencen Guds velsignelse.  

 

Finn Uth læste referat fra den pastorale 

session.  

Herefter berettede Klaus Hønnicke om 

grunden til, at han har søgt orlov. Han 

fortalte om sine overvejelser over sit kald 

og sin tjeneste. Han følte sig fra 

begyndelsen kaldet til profetisk og 

evangeliserende tjeneste. Han havde 

oplevet, at kirken ikke var parat til at 

modtage dette særlige kald. Han blev altså 

kaldet ind i menighedstjeneste, hvor han har 

været i 6 år. Han har oplevet en begyndende 

følelse af udbrændthed. Han har sagt til 

kirkens ledelse, at han fortsat ønsker at 

virke for kirken, men ikke længere primært 

som menighedspræst. Derfor har han søgt et 

års tjenestefrihed. Han tager på et kursus 

om menighedsplantning. Han udtrykte, at 

der var stor smerte forbundet med disse 

forhold. Også det, at mange mennesker har 

svært ved at finde ind i vores kirke er 

smertefuldt. 

Jørgen Thaarup takkede for, at Klaus 

Hønnicke havde ønsket at dele dette åbent 

og ledte herefter konferencen i bøn 

 

Henning Bjerno nævnte, at Carsten Morsbøl 

har gjort et fint og udviklende stykke 

arbejde med at redigere ”Himmel og Jord”. 

Herefter har Lars Ulrik Jensen og Dorte 

Bhutho redigeret bladet. Henning Bjerno 

takkede Dorte for hendes indsats og 

overrakte hende et nummer af ”Himmel og 

Jord” med en hilsen samt en blomst. 

Herefter præsenterede han den nye 

redaktion: Finn Uth, Finn Bræstrup Karlsen, 

der begge har bidraget til bladets 

udarbejdelse før. Som nye medlemmer af 

redaktionen præsenterede han Anne 

Hedegaard Haldan og Lilli-Anne Suzuki og 

overrakte dem en husfred!  

Finn Bræstrup Karlsen takkede Henning 

Bjerno for hans iver og udholdenhed med at 

skabe en redaktion for ”Himmel og Jord”. 

Mogens Hansen bragte en hilsen fra Claus 

og Beatrice Kofoed Nielsen. De har på 

universitetet i Mulungwishi netop haft 

eksamensafslutning med 7 nye præste-

kandidater og 5, der afsluttede en 

akademisk licentiateksamen. Alle 

eksamensopgaver er skrevet på de 3 

computere, der er til rådighed. 

 

Jørgen Thaarup bød velkommen til Thomas 

Baldur, der er en repræsentant for 

Nazaræerens kirke. Han gjorde opmærksom 

på, at Metodistkirken og Nazaræerens kirke 

tilhører den samme tradition, og at vi på 

internationalt plan har samarbejdet med 

denne gren af den samlede Metodistkirke. 

Nazaræerens kirke er en del af de 70 mio. 

metodister, der findes på verdensplan. 

 

I3: Konferencens årsrapportering 

Se side 46. 

 

I4: Hvor skal næste konference holdes? 

Tine Gjessø indbød på vegne af ledelsen på 

Lægården til årskonference i 2003 på 

Lægården i Holstebro. Indbydelsen blev 

modtaget af konferencen. 

 

I5: Eventuelt 

– 

 

I6: Afslutning 

Mogens Hougesen takkede køkkenperso-

nalets indsats under konferencen, og 

konferencen tiltrådte takken med en 

klapsalve. 
 

Jørgen Thaarup takkede alle, der træder ud 

af udvalg og bestyrelser. Særligt takkede 

han Charlotte Thaarup, Carsten Morsbøl og 
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Carsten Thomsen, som træder ud af 

landsledelsen. Han bød Gurli Brinch 

Andersen velkommen i landsledelsen med 

at overrække hende bogen ”Vejviser”, som 

man arbejder med i ledelsen. 

 

Jørgen Thaarup ledte konferencen i bøn for 

den del af Guds kirke, der bærer 

Metodismens navn. 

 

Præsternes Session 

Biskop Øystein Olsen bød velkommen til 

den pastorale session, der kan opfattes som 

en slags menighedens årsmøde for præ-

sterne, idet man som præst har sit 

medlemskab i Årskonferencen og ikke i den 

lokale menighed. Hero David, en af de 

indvalgte lægmand i Rådet for Ordineret 

Tjeneste, deltog i mødet. 

Derefter indledte biskoppen mødet med 

betragtning over Matt 15,32-39, hvor 

eksemplet med den lille dreng viste, at selv 

om det kun er lidt, man har, så får vi det 

rigeligt tilbage, når vi betror det til Jesus. På 

samme måde som med Jesu eget offer på 

Golgata - det ser småt ud - men blev til hele 

verdens frelse. 

 

Poul Rasmussen ledte i bøn. 

 

Konferencespørgsmålene 17-64 og 77-84 

besvaredes. 

 

Carsten Morsbøl, der har søgt om orlov fra 

sin tjeneste i kirken, bevilgedes ét års 

tjenesteledighed. 

Baggrunden for ansøgningen er en 

længerevarende konflikt, som gennem et 

par år har været en stor belastning for 

Carsten og hans familie. Konflikten har sin 

baggrund i en forskelligartet forståelse af en 

bestemt situation vedr. Carstens funktion 

som menighedsforstander og den deraf 

følgende uenighed mellem kabinet og 

Carsten og mellem menighed og Carsten 

om de konsekvenser, der skulle drages. 

Rådet for Tjenesten som Ordineret har 

sammen med Carsten drøftet ansøgningen 

om tjenesteledighed, konflikten og dens 

årsag. Til trods for at der fra alle parters 

side i konflikten har været undskyldninger, 

har det dog ikke været muligt at komme 

frem til en løsning. På den baggrund 

indstillede Rådet for Ordineret Tjeneste til 

præsternes session, at Carsten Morsbøl 

bevilgedes ét års tjenesteledighed, idet 

Rådet for Ordineret Tjeneste finder, at 

konflikten har haft en sådan længde og haft 

sådanne konsekvenser, at det er nødvendigt 

at Carsten og familien får den på afstand. 

 

Klaus Hønnicke, der ligeledes har søgt om 

orlov fra sin tjeneste i kirken, bevilgedes ét 

års tjenesteledighed. Baggrunden for an-

søgningen er dels, at det har været svært at 

kombinere Klaus' halvtidsansættelse i me-

nighedstjeneste, som har udviklet sig i for 

stort omfang i forhold til driften af hans 

egen virksomhed, hvorfor der på grund af 

arbejdspres har været indikationer om en 

begyndende udbrændthed. Dels har Klaus 

overvejet sin tjeneste som menighedspræst 

på baggrund af det, som han oprindeligt 

erfarede som sit kald til evangelisation, 

menighedsplantning og den profetiske tje-

neste. Klaus er gennem disse overvejelser 

nået frem til erkendelsen af, at den 

nuværende tjeneste som menighedspræst 

bringes til ophør for at  den oprindelige side 

af hans kald kan udvikles. Det forventes, at 

tjenesteledigheden kan give ro til 

overvejelse, klarhed og udvikling på dette 

punkt. 

 

Elina Bræstrup, der har  søgt om 50% ned-

sat tjenestetid, bevilgedes dette. Ønsket om 

den nedsatte tid er opstået ud fra fami-

liemæssige hensyn. 

 

Graden af orientering til menigheder og 

årskonferencens åbne session omkring  
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personsager blev drøftet. Tre hensyn blev 

fremhævet: 

-  Personsager vil normalt i sin natur altid 

have en snæver grænse for åbenhed. 

- I anliggender omkring præstelige 

ansættelser vil der på  grund af præsten som 

offentlig person være et mere eller mindre 

legitimt ønske om en vis orientering om-

kring udfordringer, forandringer eller pro-

blemer i ansættelsen. 

- Den ansatte, hvis sag det drejer sig om, 

 kan selv have en interesse i, at der 

orienteres om situationen. 

På denne baggrund konkluderedes det, at 

omkring personsager, der har været be-

handlet på præsternes session, søges 

orienteringsniveauet aftalt mellem Rådet for 

Ordineret Tjeneste, Kabinettet og den 

ansatte. Hvor der  sker ændring i ansæt-

telsesforholdet og hvis præsten er sygemeldt 

i længere tid vil der blive givet en 

orientering. 

 

Der orienteredes om, at det på nordisk plan 

nedsatte udvalg omkring tavshedspligt, nu 

har påbegyndt sit arbejde. 

 

Det frikirkelige prædikantmøde i Mariager i 

august omtaltes, ligesom deltagelse i Kri-

stent Ashram og den åndelige dybde i dette 

blev anbefalet. 

 

Præsternes Efterårsmøde, der afholdes på 

Solborgen i uge 39, 23.-26. sept., har bl.a 

følgende temaer: Kriser og konfliktløsning, 

Tavshedspligt, Vision og målsætning, Om 

sorg for hinanden, Chr. Alsteds Dr. of 

Ministry disputats. 

 

Hero David afsluttede med bøn. 
 

Lægfolkets Session 

Lilli Uth ledte sessionen, der havde temaet 

”Lægfolkets rolle i den lokale menighed”. 

 

Finn Bræstrup Karlsen anførte i sit indlæg, 

at en velfungerende kirke først og fremmest 

udgøres af lægfolk. Han spurgte til 

balancepunktet mellem vækkelsesvirksom-

hed og tros-vedligeholdelse. Vækkelse er 

for mange et magisk ord, men er det det 

rigtige udtryk for det, vi alle oplever i vores 

trosliv? Han nævnte to afgørende in-

gredienser i menighedsarbejdet, der har 

præget det metodistiske liv gennem alle 

tider: Gudstjenestefejring og møder af et 

dybt og inderligt åndeligt indhold så som 

bibelkredse, vækstgrupper osv. De lokale 

menigheder smitter, når det lykkes at 

etablere et varmt åndeligt fællesskab i Jesus 

Kristus, hvor vi selv og nye mennesker 

trives. 

 

Carsten Bjerno lagde ud med en vision om 

at være en kirke, hvor medlemmerne er 

engagerede gennem bøn, deres nærvær, 

deres gaver og tjeneste. Aktive lægfolk er i 

tæt kontakt med Gud. Tæt kontakt til Gud 

får man gennem gudstjeneste, bøn, bibel-

læsning, smågrupper og andet. Han 

anbefalede bl.a. nådegavetests som et 

redskab til at blive bevidst om sine evner. 

Nogle evner er skjulte, nogle kan være så 

selvfølgelige for os, at vi undres over, at det 

skulle være en særlig gave fra Gud. I 

Jerusalemskirken har ca. 50 personer taget 

en nådegavetest, og det har frigjort nye 

kræfter, bl.a. til at helbrede.  

 

Der inddeltes herefter i grupper, alt efter, 

om man var repræsentant fra en større eller 

en mindre menighed. Der var debat og 

udveksling omkring spørgsmålene: ”Hvor-

dan styrkes den aktive lægpersons 

personlige udvikling til en smittende 

kristen?” og ”Hvordan kan aktive lægfolk 

bidrage, så menigheden bliver velfun-

gerende?” 
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Gruppen af små menigheder udtaler 

følgende: 

Vi ser, at flere menigheder har vel-

fungerende aktiviteter og det endda 

ugentligt. Men de, som kommer, de ”ikke-

endnu-kristne”, har ikke nok at spejle sig i. 

Vi mener, at lægfolket bl.a. er dem, som 

skal stå frem som forbilleder. Vi skal 

udvikle vores personlige tro, tage imod 

undervisning derom, men først og fremmest 

tage personlige skridt. Vi skal etablere 

smågrupper baseret på nærhed, varme, 

fællesskab og åndelig udvikling. Og vi skal 

tage udgangspunkt i det, vi brænder for. 

 

Diskussionen i de mellemstore menigheder 

gik i hovedtræk på følgende: Det er 

væsentligt at have fokus på,  

hvordan Jesus fylder i din hverdag 

at flere sammen får inspiration fra f.eks. 

Willow Creek-kurser 

at der på en lederdag for bestyrelser nås 

fælles inspiration og målsætning 

at der er en brændende ledergruppe, som tør 

tage fælles ansvar 

at der er kontakt/omsorg/bede/bibelgrupper 

til gensidig opbygning med det mål at få 

hele lægfolket aktivt og helt ind i mikro-

celler på f.eks. tre personer 

at der er klarhed over nådegaver og arbejdet 

inden for disse rammer 

at vi har afsluttere, så vi fører andre til 

Kristus.  

Det er smittende kristendom! 

 

Repræsentanter for vore to største 

menigheder svarede: 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på det, som 

gør os glade, begejstrede og stolte ved vores 

egen menighed for at blive en smittende 

kristen, som inspirerer, inviterer og fortæller 

om Guds kærlighed og nådes betydning for 

vores liv og inviterer andre med. På 

spørgsmålet om, hvad der gør dig stolt, glad 

og begejstret kom følgende svar: 

MS-arbejdet 

mangfoldigheden 

prædikenerne 

fællesskabet 

børnene 

musiklivet 

kontaktskabende venskabsevangelisation 

smågruppearbejdet 

MK 

gode gudstjenester 

Den internationale menighed 

fællessang 

Rizky Biznezz 

ægtheden, ærligheden og udholdenheden i 

venskaber 

teamorientering 

Afslutningsvis talte man om, at passe på 

ikke at tage ting som en selvfølge. Det er 

vigtigt, at arbejde bevidst med forbedring af 

kvaliteten af menighedens arbejde – det vil 

tiltrække nye mennesker. Man skal udnytte 

de store ressourcer – evt. ved hjælp af 

nådegavetests. 

 

Carsten Thomsen afsluttede sessionen med 

bøn. 

 

 
 

 

 

 

 Øystein Olsen Jørgen Thaarup Mogens Hansen 

 Biskop Dirigent i biskoppens fravær  Årskonferencens sekretær 
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Konferencens årsrapport 

Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference 

 (The Business of The Annual Conference) 

 

Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet 

fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med 

sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver, 

som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church). 

Her findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens 

over hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale 

kirke på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er 

nævnt, til 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 5. 

 b) statistisk sekretær? Se side 5. 

c) kasserer? Se side 5 

 

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

 

3. Garantiforsikring og revision. 

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

beløb (§§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 167. 

 

7. Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side58. 

 

8. Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 51. 

 

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

side 55. 

 

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. 

 

11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§611.1d, 1507)? Se 
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Landsledelsens forslag side 55. 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 65) 

og Hovedkassen (side 58). 

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 19). 

 b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§634)? Se udvalg nr. 22 (side 19). 

 

21.  Hvem er godkendt og udnævnt som (§344.3) Angiv hvilket år fuldmagt udfærdigedes 

første gang. 

a) lokalpræst på heltid (§343.1)? Joshua Kyeremeh (3). 

c) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt? Elina Bræstrup (deltid) (3), Mikkel Bræstrup 

(heltid) (3). 

 

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, arbejder fortsat med 1. års studie i Överås-regi, 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. 

 

39. Hvem er modtaget ved overflytning fra andre årskonferencer (The United Methodist 

Church) (§§338.1, 416.5, 633.2m)? Mark Lewis, Western North Carolina Annual 

Conference, den 9. juni 2002.  

 

51. Hvem er døde? 

 c) Hvilke medlemmer i fuld forening er døde i årets løb? 

  - pensionerede: Mogens Bjerno, f. 2/11 1939, d. 3/11 2001. 

 

52. Hvilke prøvemedlemmer eller ordinerede medlemmer har fået udnævnelse i anden års-
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konference (The United Methodist Church) med opretholdelse af medlemsskab i denne 

årskonference (§§322.8, 337.1)? Claus Kofoed Nielsen, Southern Congo Area. 

 

53. Hvilke prøvemedlemmer eller ordinerede medlemmer har orlov (§351)? 

 a) frivillig tjenestefrihed? Carsten Morsbøl (1), Klaus Hønnicke (1). 

 

57. Hvilke lokalpræster, prøvemedlemmer og ordinerede præster er bevilget tjenestefrihed på 

grund af sygdom (§354)? 

Charlotte Thaarup (deltidssygemeldt frem til 31/5 2002). 

Carsten Morsbøl (1 måned januar/februar 2002). 

Virginia Hønnicke (oktober-november 2001, deltidssygemeldt december 2001 - marts 

2002, barsel 1/4 - 27/9 2002). 

 

58. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§355)  

 - Ældste 

 b) tidligere år? Poul Poulsen 1981 (22), Eigil Carlsen 1987 (16), Fletcher Thaarup 

1989 (14), Erik Kristoffersen 1990 (13), Poul Rasmussen 1993 (10), Robert Nielsen 

1994 (9). 

 

59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§355)  

 b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (20). 

 

62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 Hvad er antallet af 

g) overflyttede ind (32a, 39, 40)? 1 

n) døde (51 a,b,c)? 1 

 

63. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 16. 

 b) menigheder? 16. 

 

64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§364)? 28. 

 

 

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 (7), Elina 

Bræstrup, 50% tjeneste (1). 

 

80. Hvilke ældste, diakoner, associerede medlemmer, lokalpræster og prøvemedlemmer er 

ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 50. 

 

81. Hvilke ældste, diakoner og prøvemedlemmer er udnævnt til udvidet tjeneste  

 a) indenfor Metodistkirken (§§322.1b, 335.1a,c)? Se ansættelseslisten side 50. 

 

 

82. Hvem har udnævnelse til studier (§416.6)? 
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 - medlemmer i fuld forening: Se ansættelseslisten side 50. 

 

85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Lægården, Holstebro. 
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Ansættelser 

2002/2003 

JYLLANDS DISTRIKT: Keld Munk (4) 

 

Strandby Charlotte Thaarup (15) 

Jørgen Thaarup (7) 

Frederikshavn Mikkel Bræstrup (3) 

Elina Bræstrup (2) 

Hjørring Elina Bræstrup (2) 

Løkken  En at ansætte. Poul Rasmussen. 

Holstebro Ove Sørensen (1) 

Århus og Lokalcenter Betania Ove Sørensen (13) 

Horsens (7) og Ældrecentret ”Marielund” (3)  Knut Bjarne Jørgensen 

Vejle  Keld Munk (15) 

Esbjerg  Knut Bjarne Jørgensen (1) 

 

ØERNES DISTRIKT: Christian Alsted (2) 

 

Odense  Thomas Risager (3) 

Svendborg En af ansætte.  

  Menighedsleder: Lars Bræstrup. 

  Ansv. ældste: Christian Alsted. 

Kalundborg Freddy Johansen (5) 

  Karen Anette Nielsen (10) 

København Christian Alsted (13) 

  Lars Ulrik Jensen (7) 

Ejler Busch Andersen (14) 

  Den internationale menighed:  

  Joshua Kyeremeh (3) 

Gladsaxe Ole Birch (1) 

Rønne  Virginia Hønnicke (7) 

Nexø  Virginia Hønnicke (7) 

 

SÆRLIGE ANSÆTTELSER: 

 

Laila Hørby (1) Missionssekretær 

Mark Lewis (1) Udnævnt til studier 

Claus Kofoed Nielsen (9) Udsendt som missionær 

Jørgen Thaarup (2) Rektor på Överås 

Finn Uth (7) Leder af og præst ved Metodistkirkens 

Sociale Arbejde 

En at ansætte Evangelisationssekretær 

En at ansætte Præst på Betaniahjemmet, Frederiksberg 
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

Året der kommer 

"Dette siger den Hellige, den sanddru, han 

som har Davidsnøglen, og som lukker op, så 

ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker 

op: Jeg kender dine gerninger. Jeg har luk-

ket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, 

og jeg ved, at du kun har svage kræfter og 

dog har holdt fast ved mit ord og ikke 

fornægtet mit navn! Den, der har øre, skal 

høre, hvad Ånden siger til menighederne" 

Joh. Åb. 3:7b-9; 13 

 

1. Vi ser virkeligheden i øjnene 

Profeten Jeremias gjorde op med sin tids 

lykkeprofeter, der talte om fred og ingen 

fare, skønt der ikke var fred. Deres trang til 

at gøre alle tilpas hindrede dem i at være 

lydige mod Gud. Det er på mange måder 

både det letteste og det behageligste at tale 

om hvor godt det går, men det ville ikke 

være sandt.  

På samme måde ville det være forkert af os 

at forsøge overbevise hinanden om, at det 

går godt i Metodistkirken i Danmark. Vi må 

erkende at…… 

 det er ganske få menigheder, som 

oplever en smule vækst. Meget få bliver 

kristne gennem Metodistkirkens arbejde 

i Danmark.  

 menighedsanalyser i 4 menigheder 

peger samstemmende på, at det åndelige 

liv er svagt - vi tror desværre det er den 

generelle situation.  

 vi har på trods af at have modtaget store 

arvebeløb alvorlige økonomiske proble-

mer. Vi har for få præster, men samtidig 

har vi ikke råd til at lønne dem, vi har. 

Vi lever ganske enkelt over evne og har 

gjort det i nogle år.  

 vi siger måske nok, at det går fremad og 

nu skal vi ikke være så negative og pes-

simistiske. Men det er nødvendigt at 

være realistiske om vores situation. – Vi 

kan ikke fortsætte som hidtil. Vi er nødt 

til at ændre kurs. 

  

Hvad er målet? 

Vi tror, Gud ønsker Metodistkirken i Dan-

mark, og vi tror, kirken har et kald og en 

opgave. Men tag ikke fejl, for målet er ikke 

at Metodistkirken i Danmark skal  overleve 

– men at mennesker udenfor vores kirke 

skal komme til tro på Jesus Kristus og 

opleve, at Jesus elsker dem. 

Vi må stille os selv de svære spørgsmål, 

som: Hvor mange er blevet kristne i det 

forløbne år gennem Metodistkirkens arbejde 

i Danmark? Hvor mange har fundet helhed, 

mål og retning i livet? Hvor mange har 

oplevet fornyelse i deres liv med Gud? Hvor 

mange ægteskaber er blevet helede og for-

nyet? Hvor mange tjener Gud i overens-

stemmelse med deres gaver?  

 

Hvad er opgaven? 

Kirkens primære opgave er at nå mennesker 

med budskabet om Jesus Kristus og gøre 

dem til Hans disciple. Der er ingen tvivl 

om, at det er den opgave vi skal fokusere 

vores ressourcer, vores bønner og hele vores 

opmærksomhed på. Vi græder over kirker 

der lukker og sælges. Men vi ser sårede 

mennesker uden for alle vores kirkedøre, 

som græder, fordi de længes efter Gud. Det 

er dem vi er kaldet til. Det er derude, 

opgaven er.  

Vi er vi ikke interesserede i blot at bevare 

status quo i vore menigheder. Vi ønsker at 

være tro mod den opgave, Jesus Kristus har 

givet os. Det betyder for det første, at pen-

gene vil følge visionerne, og for det andet, 

at det ikke er en selvfølge at en menighed 

har en præst. Penge og person-ressourcer vil 

blive kanaliseret derhen, hvor viljen, troen 
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og engagementet og dermed mulighederne 

er.  

 

En ny slags ledelse 

Præsten har som eneste ansatte længe været 

anset som lederen med stort L, der havde en 

række frivillige medarbejdere hun eller han 

arbejdede sammen med i menighedsrådet og 

forskellige udvalg. Et par af vores menig-

heder har etableret en gruppe, bestående af 

præsten og en række centrale ledere i me-

nigheden. Det er dem, der arbejder med me-

nighedens vision, værdier og mission - kort 

sagt inspirerer udviklingen af menigheden. 

Når præsten på den måde deler ansvaret 

med lægfolk, bliver grundlaget for ledelsen 

af menigheden stærkere og bredere. En så-

dan gruppe kan supplere hinanden med de 

gaver hver især har til ledelse, undervisning, 

profetisk tjeneste og hyrdetjeneste. En 

præst, som f.eks. har sine gaver indenfor 

undervisning og hyrdetjeneste, kan i grup-

pen af ledere hente værdifuld støtte fra folk 

med ledergaver. I stedet for at fungere mid-

delmådigt på en hel masse områder, kan 

man i stedet fungere virkeligt godt på de 

områder, man har gaver til. Det samme 

gælder i øvrigt for alle medarbejdere i me-

nigheden. 

 

Nye menigheder 

Metodistkirken har altid solgt bygninger og 

lukket menigheder. Det skete også i den 

periode, hvor kirken oplevede vækkelse og 

markant fremgang. Det sørgelige er ikke, at 

vi sælger en bygning eller lukker en 

menighed, men derimod at vi ikke planter 

nye menigheder. 

Vores eneste menighedsplantning i nyere tid 

er Den Internationale Menighed, som blev 

plantet i 1993. Den er for alvor på vej til at 

blive at blive en selvstændig menighed. 

Skal Metodistkirken i Danmark igen be-

gynde at vokse, skal vi igen til at plante 

menigheder. I de kommende år vil vi pri-

oritere væsentlige ressourcer til at plante en 

eller flere menigheder.  

 

Der er intet som den lokale kirke, når 

den lokale kirke virkelig fungerer  

Den lokale kirke er optaget af at tilbede 

Gud og af at nå mennesker som ikke er 

kristne.  Dens mission er at være et redskab 

for at mennesker kan blive forvandlede ved 

Guds nåde. I den lokale kirke beder 

mennesker gerne og med glæde, de lytter til 

Gud og beder om Helligåndens vejledning. 

Den lokale kirke ønsker at formidle 

kærlighed og accept, tilgivelse og frihed. 

Den ønsker at være et åbent og relevant 

tilbud for de mange forskellige mennesker, 

der bor i dens område. 

Den lokale kirke består af smågrupper som 

samles i nære åndelige fællesskaber, hvor 

man har omsorg for hinandens udvikling på 

alle områder af livet. Den lokale kirke er 

også et stort åbent fællesskab, der fejrer 

gudstjenester, der appellerer både til men-

nesker som endnu ikke kender Jesus Kristus 

og til menigheden. 

Den lokale kirke ønsker at sætte folk i stand 

til at tjene i overensstemmelse med deres 

nådegaver. Den udformer sine tilbud og 

aktiviteter i forhold til de behov, som er i 

det omgivende samfund og ud fra de gaver 

og evner og ressourcer som er tilgængelige.  

Den lokale kirke er en smittende og voksen-

de kirke, der gør mennesker til Jesu Kristi 

disciple. Sådan en lokal Metodistkirke kan 

være et mægtigt redskab i Guds hænder.  
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Ledelsens vision for Metodistkirken i Danmark

Det er vores vision at Metodistkirken 

i Danmark bliver en smittende kirke, 

der når mennesker med budskabet 

om Jesus Kristus.  

Menigheder hvor mennesker bliver 

forvandlet i mødet med Jesus.  

Levende og voksende menigheder, 

som er åndeligt sunde og kulturelt 

relevante.  

Menigheder der præger deres om-

givelser og påvirker hele samfundet 

fordi menneskers liv bliver forvand-

let.  

 

 

I forlængelse af visionen peger landsle-

delsen på følgende indsatsområder: 

 Menighedens åndelige sundhed – per-

sonlig andagt, bibelgrupper, bønsliv, 

nadver. 

 Menighedens udadrettethed – personlig 

evangelisation, søger-venlige gudstjene-

ster, udadrettede aktiviteter. 

 Integration af de mange kirkefremmede i 

menigheden. 

 

I forlængelse af visionen peger lands-

ledelsen på følgende materialer og ar-

bejdsformer: 

 Naturlig Kirkevækst – et værktøj som 

hjælper menigheden med at analysere og 

forstå sin egen situation og på den bag-

grund prioritere og udvikle kvaliteten på 

de områder, hvor man opnår størst effekt 

for helheden. 

 ALPHA-kurset – et introduktionskursus 

til kristendommen især til søgende men-

nesker. 

 Gospel for Gospelfolk – et materiale de-

signet til at introducere gospelsangere til 

kristendommen og til at lede dem ind i 

menigheden. 

 Smittende Tro – Willow Creeks 

materiale om personlig evangelisation. 

 Smittende Kirke – en studie bog for le-

dere som inspirerer til at blive en smit-

tende kirke. 

 Levende Sten – et studiemateriale om 

hvad en sund metodistisk menighed er. 

 

Desuden vil kirkens ledelse ved årskon-

ferencen og ved kurser lægge et program 

som kan inspirere kirkens ledere og præster 

til at fokusere på og arbejde hen imod 

visionen om at blive en smittende kirke, der 

når mennesker i Danmark med budskabet 

om Jesus Kristus.  

 

Kirkens ledelse opfordrer menighedernes 

ledere til selv i bøn og eftertanke nå frem til 

en vision for deres menighed. 
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2. Selvbærende menigheder 

Økonomien i menigheden viser en del om 

menighedens liv og virke. Vækst i me-

nigheden afspejles i menighedens regnska-

ber. Siden 1990 har medlemmernes bidrag 

til menighederne ligget på omkring 3,5 mil-

lion kr. årligt. Midt i perioden har bidragene 

ligget over dette niveau med største årlige 

indtægt på 3,8 million kr. i 1994. Samtidig 

er afhængigheden af Hovedkassens støtte 

tiltaget. Alle menigheder kender til det sta-

dige arbejde med at motivere og formå 

medlemmerne til at yde økonomisk til fæl-

lesskabet. Landsledelsen har ligeledes via 

skriftlige opfordringer og udgivelse af bro-

churer søgt at fremme en vækst i medlem-

mernes bidrag til menighederne. Oftest har 

fokus været rettet mod de bekendende med-

lemmer (medlemmer i fuld forening), som 

offentligt har påtaget sig medlemsløfterne. 

Det er denne gruppe af medlemmer, som 

udgør menighedens kerne og dermed har 

den naturlige opgave at yde faste bidrag til 

menigheden og hele tiden justere deres 

bidrag i forhold til prisudviklingen. Men 

døbte medlemmer er også medlemmer, 

selvom de ikke offentligt i gudstjenestens 

fællesskab har bekendt troen på Jesus Kri-

stus og påtaget sig medlemsløfterne. Døbte 

medlemmer og andre prøve medlemmer, 

som er i den erhvervsaktive alder og positivt 

ønsker at stå som døbte medlemmer i Me-

todistkirken bør også hjælpes til at bidrage 

fast til menigheden på mindst samme ni-

veau, som andre kristne betaler kirkeskat til 

deres kirker i Danmark. Metodistkirken har 

traditionelt været en af de kirker, som har 

hyllet frivillighedens princip i tavs for-

ventning om, at vore medlemmer ydede 

betydelige bidrag. Velsignelsen ved at give 

tiende er blevet forkyndt og nogle med-

lemmer kan vidne om det. Men generelt må 

vi konstatere, at traditionen med at overlade 

det til den enkeltes samvittighed at fastsætte 

størrelsen på kirkebidragene ikke har med-

ført en tilfredsstillende udvikling for menig-

hedernes indtægter. Det er vores gæt, at de 

fleste menigheder er 20 - 80 - menigheder, 

hvilket betyder, at 20 % af medlemmerne 

står for 80 % af indtægterne. For at give 

menighederne et konkret redskab i deres 

henvendelse til både bekendende medlem-

mer og døbte medlemmer foreslår landsle-

delsen at årskonferencen fastsætter at kirke-

bidraget er mindst 1,6 % af den skatte-

pligtige indkomst. Den konkrete fastsættelse 

af kirkebidrag er et udtryk for, hvad kirken 

forventer af sine medlemmer. Undervisnin-

gen om at yde mere og velsignelsen ved at 

give tiende må ikke svækkes. Ligeledes kan 

fastsættelse af kirkebidrag ikke bruges til at 

hindre nogen i at blive medlem af kirken 

eller til at ophæve et medlemskab.  

 

3. Lægprædikanterne 

I flere menigheder er yngre personer under-

vejs med lægprædikantstudier. I 

Nordjylland er 5 personer blevet godkendt 

som og indviet til lægprædikanter. Kursus 

for lægprædikanter afholdes i København i 

foråret 2003 med temaet "Helhed i livet." 

 

4. Himmel & Jord 

Himmel & Jord har igen haft en periode 

med uregelmæssighed i redaktionen. Tak til 

den afgående redaktion, og tak til dem, der 

har sørget for de seneste numre af bladet. Vi 

beklager den manglende stabilitet, som har 

præget bladudgivelsen i de senere år. Him-

mel & Jord er retableret med ny redaktion 

og vil i det kommende år i samarbejde med 

MBUF udkomme med 6 store magasin-

blade og 4 nyheds-blade.  

 

5. Hjemmesiden 

Metodistkirkens hjemmeside er flot, men 

den skal opdateres. Carsten Morsbøl har 

stået for opstarten og varetagelsen af hjem-

mesiden og alle kirkens internet-forbin-

delser i årene siden Metodistkirken kom på 

nettet. Nu er situationen imidlertid den, at vi 

mangler personer, som kan varetage denne 

tjeneste. I det kommende år vil hjem-

mesiden fortsætte i den nuværende form og 

blive opdateret. Se www.metodistkirken.dk 
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6. Europæisk Metodistfestival 2003 

I 300 året for John Wesleys fødsel indbydes 

til festival for alle metodister i Europa. Det 

bliver et stort arrangement udenfor Berlin 

med et alders- og interesseopdelt program. 

Det forventes, at festivalen samler mange 

metodister fra såvel Øst- som Vesteuropa 

samt Storbritannien.  

 

7. Årskonferencens råd og organisation 

For få år siden ønskede Årskonferencen at 

slanke kirkens organisation, men Rådet for 

Verdensmission kom ikke med i den første 

samtale om at samordne bestyrelser. Lands-

ledelsen vurderer, at tiden er inden til næste 

skridt i forenkling af Årskonferencens ar-

bejde og vil i det kommende år indbyde 

Rådet for Verdensmission til samtale. 

Landsledelsen har for øjeblikket 

arbejdsgiver-ansvaret for missionær Claus 

Kofoed. Ligeledes har Landsledelsen taget 

initiativer til katastrofehjælp, hvilket kunne 

have ligget indenfor Missionsrådets regi. 

Forslag 

Økonomiske og administrative forslag 

 

1. 

Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar 

2003 til kr. 17.000 pr. måned. Hertil kom-

mer 1½ % feriegodtgørelse, der udbetales 

pr. 1. maj. 

 

2. 

Pensionspræmien forhøjes fra 1. januar 

2003 med ½ % til 14,5 % af kontantlønnen, 

hvilket svarer til kr. 29.580 pr. år. Præmien 

betales over Hovedkassen af det kon-

tingent(iligning), som findes under pkt. 5. 

 

3. 

Ansatte præster har fri bolig. Desuden ydes 

dækning af udgifter udover kr. 18.900 årligt 

til opvarmning af præstebolig og skat af 

boligens værdi. 

 

4. 

Fælles kollekter for Metodistkirken i 

Danmark: 

 Første søndag i september 2002: Til 

metodisters deltagelse i Willow Creek 

konferencen 7-9 november. 

 Første søndag i november 2002: Til præ-

steuddannelsen på Øverås. 

 Første søndag i februar 2003: Til afløn-

ning af præster i Letland. 

 

5. 

Kontingent (iligning) til Metodistkirkens 

Hovedkasse for 2003 fastsættes uændret til 

kr. 220 pr. medlem. Betales af den enkelte 

menighed til Hovedkassen.  

 

6.  

Kirkebidrag for medlemmer af udgør min. 

1,6 % af den skattepligtige indkomst. 

 

Med fastsættelsen af kirkebidrag opfordres 

alle menigheder til inden udgangen af 2003 

at kontakte alle erhvervsaktive, bekendende 

medlemmer op til 60 år, som ikke yder til 

menigheden på det foreslåede niveau, og 

hjælpe dem til at yde i en fast ordning og at 

forventningen er 1,6 %. 

 

Dernæst opfordres alle menigheder til inden 

udgangen af 2004 at kontakte alle erhvervs-

aktive, døbte medlemmer og andre medlem-

mer på prøve op til 60 år og hjælpe dem til 

at yde i en fast ordning og at forventningen 

er 1,6 %. 

 

Alle henvendelser til medlemmer bør 

indeholde en orientering om fordelene ved 

forpligtelseserklæringen og at oplysningen 

om, at kirkebidrag betalt efter en forplig-

telseserklæring på 1,6 % af den skatteplig-

tige indkomst svarer til en ydelse på 0,9 % 

af den skattepligtige indkomst uden forplig-

telseserklæring.  
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Med fastsættelse af kirkebidrag bør alle 

samtaler om medlemskab af Metodistkirken 

indeholde, at kirken forventer, at bekenden-

de medlemmer og døbte medlemmer betaler 

mindst 1,6 % af deres skattepligtige ind-

komst til den lokale menighed.  

Fastsættelse af kirkebidrag kan ikke bruges 

som betingelse for medlemskab eller ophæ-

velse af medlemskab.  

 

7. 

Det budgetterede underskud for 2002 

dækkes af legatformuens renteindtægter for 

2002 samt af tilskud fra legatformuen.   

Året der gik 

"Dette siger han, som holder de syv stjerner 

i sin højre hånd, han som vandrer mellem de 

syv guldlysestager: Jeg kender dine gernin-

ger og din møje og udholdenhed og véd, at 

du ikke kan døje de onde. Du har udholden-

hed og har døjet meget på grund af mit navn 

og er ikke blevet træt. Den, der har øre, skal 

høre, hvad Ånden siger til menighederne. 

Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets 

træ, som står i Guds paradis." 

Joh. Åb. 2:1b-2c; 3;7 

 

8. Fælleslejren på Lægården 

Fælleslejren på Lægården blev en rig ople-

velse for deltagerne, og inspirationen har 

fulgt flere menigheder i årets løb. Arrange-

mentet blev både en børne- & ungdomslejr 

og et kirkestævne. Samhørigheden satte sit 

positive præg på det hele og formåede at 

åbne kirken for børn og voksne. Der er ikke 

truffet beslutning om fremtidige lejre. 

 

9. Unge på bibelskole - unge i tjeneste 

Bibelskolen på Øverås blev ikke til noget i 

efteråret 2001. Det var en skuffelse for de 

tre fra Danmark, der havde søgt om optagel-

se. Landsledelsen fandt en alternativ meto-

dist-bibelskole i England, Cliff College, 

som to af de tre valgte at følge. Hovedkas-

sen har ydet tilskud, så de unges egenbeta-

ling kunne holdes på niveau med det, de el-

lers skulle betale på Øverås. Det har været 

dyrt for Hovedkassen. Men midt i skuffel-

sen over, at det nordiske samarbejde ikke 

kunne bære en ny bibelskole-klasse, har al-

ternativet på Cliff College vist sig at være 

en gevinst. Landsledelsen har ikke drøftet 

hvilke bibelskoler, der skal anbefales og 

støttes i fremtiden, men erfaringerne fra det 

forløbne år har utvivlsomt i meget bred for-

stand sat spørgsmålet om uddannelse på 

fremtidens dagsorden. Der er igen unge, der 

taler om et-årsarbejder-tjenesten. Der er un-

ge, der taler om tjenesten som diakon i 

kirken. Og der er en ung, som er i tjeneste i 

Metodistkirkens gadebørns-projekt i Kitwe i 

Afrika. Denne beredvillighed og forandring 

af unge menneskers holdning til en tjeneste 

i kirken er et godt varsel for fremtiden. 

 

10. Katastrofehjælp 

Landsledelsen har to gange taget initiativ til 

katastrofehjælp i det forløbne år. Første 

gang var umiddelbart efter terrorangrebet 

11. september i USA. Anden gang var i be-

gyndelsen af januar til fordel for den 

krigsramte befolkning i Afghanistan. Begge 

gange blev menighederne opfordret til at 

deltage med kollektindsamlinger. Disse to 

gange katastrofehjælp har belastet Hoved-

kassen, og Landsledelsen har høstet både 

ros og ris for initiativerne.  

 

11. Bygningen i Helsingør solgt 

Kirkens bygning i Helsingør er efter be-

myndigelse på sidste Årskonference 

afhændet til kr. 1.400.000,-. Kirkesalen 

havde stået ubenyttet hen i mere end et år. 

Muligheden for andet kirkeligt/socialt 

arbejde var undersøgt. 

 

12. Præster 

Pastor Mogens Bjerno døde 3. november 

2001, dagen efter sin 62 års fødselsdag. 
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Efter mange år i trofast menighedstjeneste 

tvang svær sygdom ham til at gå på efterløn 

i år 2000. Mogens Bjerno vil blive mindet 

under højtidssessionen. 

Gerningen som præst i kirken er en kræ-

vende tjeneste med store udfordringer såvel 

som forventninger, der er svære at honorere. 

Flere præster oplever en svær tid. Enkelte 

har derfor i kortere og længere perioder haft 

sygeorlov. I det kommende arbejdsår søger 

flere præster orlov.  

Desuden rejser Mark Lewis på 3 års studie-

orlov i USA. Elina Bræstrup slutter efter e-

get ønske som ungdomspræst et år før 

beregnet. Claus Kofoed Nielsen har fået sin 

kontrakt som missionær i DR. Congo for-

længet med 2 år. 

 

Landsledelsen og Kabinettet 
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)  Budget 01  Resultat 01 Budget 02 Plan 03 

Indtægter     

Årskonferencens offergave 150 138 140 140 

Offerdag til præsteløn i Letland 20 15 15 15 

Bøn- og Inspirationsugen 15 8 15 15 

Kollektdag "11. September" 0 33 20 0 

Kollektdag og gaver, Øverås 25 18 25 25 

Julegaven 60 76 60 60 

Bidrag til missionærløn 0 696 700 715 

Iligning, menigheder 294 293 294 294 

Lottopuljen til almennytt. org. 0 365 0 0 

Indtægter i alt 564 1.642 1.269 1.264 

     

Udgifter     

Menigheder, bidrag/tilskud 676 724 713 755 

Pensionsforsikring 379 392 395 400 

Løn m.v. til missionærer 0 679 700 715 

Biskops/Centralkonferencekassen 125 134 130 135 

Øverås og andre seminarier 210 197 210 220 

Udvalgsmøder og rejser 160 121 150 160 

Administration og tryksager 160 161 165 170 

Flytteomkostninger 0 0 50 50 

Kontingenter 25 25 27 29 

Evangelisation 40 46 90 50 

Salmebogsudvalg 20 20 20 20 

Unge Hjem udvalg 5 12 5 5 

Efteruddannelse 60 49 100 50 

Tilskud til præsteløn i Letland 20 15 15 15 

Afskrivning på edb-udstyr 60 60 60 60 

Fælleslejr 2001 0 25 0 0 

Lotto-tilskud menigheder 0 144 0 0 

Nødhjælp "11. september" 0 81 80 0 

Udgifter i alt 1.940 2.885 2.910 2.834 

     

Resultat før renter -1.376 -1.243 -1.641 -1.570 

Renteindtægt 700 658 600 550 

Underskud -676 -585 -1.041 -1.020 

     

     

     

     

     

Status 



 
 59 

Aktiver (i 1.000 kr)     

Likvide Beholdninger    975 

Værdipapirer    12.215 

Andelskatital i Øverås    116 

Tilgodehavende bidrag    245 

Kurér-Forlaget    100 

EDB-udstyr (695-629)    67 

Tilgodehavende renter    604 

Udlån (Århus 95, Frederikshavn 408, Lægården 400, Strandby 300) 1.203 

Aktiver i alt    15.525 

     

Passiver     

Kirkebygningskonto, primo   3.148  

   Tilskud til restaurering   -2.036 1.112 

Skyldige omkostninger    166 

Hensat til ny salmebog    250 

Bunden legatformue    1.195 

Formue i øvrigt     

  Primo beholdning   13.564  

  Renteindtægt i øvrigt   5  

  Familieydelse incl. renter   -41  

  Arv og legater   194  

  Kursregulering, værdipapirer   -335 13.387 

  Underskud (Tilskud til drift)    -585 

Passiver i alt    15.525 
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Oversigt over arv/gaver til Metodistkirken i Danmark 
 

Ingeborg Andersen   699.361 

Ingeborg og Jens Dalbøge   72.000 

Ingrid Dalbøge   100.000 

Kjerstin og Valdemar Heftholm   15.802 

Marie Jensen (Helsingør)   121.000 

Agnes og Chr. Jørgensen, Ella og Villy Jørgensen  1.194.892 

L.C. Larsen og hustru   13.530 

Estrid Lauter   228.879 

Birthe og I.P. Mathiassen   13.294.304 

Emma og Kristian Mortensen   50.000 

Chr. Nielsen og hustru    105.936 

Elise Nielsen   63.085 

Esther Marie Nielsen   18.000 

Gudrun Nielsen   419.865 

Margrethe Nielsen   175.868 

Noomi Nielsen   233.100 

Aksel Olsen   26.400 

Ellen Petersen   30.683 

Else Petersen   37.889 

Svend Aage Petersen   71.146 

Edel Poulsen   91.627 

Inger Poulsen   200.000 

Poul Poulsen   50.930 

Mine Rasmussen   35.266 

A. Rogert og hustru   41.167 

Peter Suhr   15.102 

Chr. Thaarup   12.536 

Marie Wemmelund   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 

Som Faderen har udsendt mig, sender jeg 

også jer”. (Joh. 20:21) 

 

Missionsrådets primære opgaver er: 1) at 

inspirere missionskredsene og menigheder-

ne til at fremhæve missionens centrale plads 

for kirkens eksistens og identitet, både 

lokalt og globalt; 2) at tilbyde støtte til og 

udbrede information om særlige projekter 

og behov; og 3) at opbygge og vedligeholde 

kommunikation med andre 

missionsselskaber og samarbejdspartnere, 

som deler et missionsengagement med 

mennesker og projekter inden for 

Missionsrådets engagementsområde. 

 

Metodistkirken i Letland 

Den lettiske støttegruppes arbejde har hjem-

base i Missionsrådets regi. Efter en grundig 

vurdering af situationen, som er grundlagt 

på samarbejdet med kirkens ledelse i Let-

land, GBGM og venskabsmenigheder, vil 

arbejdet prioriteres i følgende omfang: 

1. Opbakning til partnerskabsprogrammet 

”Partner Churches”, tilrettelagt af GBGM 

og venskabsmenigheder. Missionsrådet 

og deltagende menigheder i Danmark vil 

varetage kontakten til en decideret 

menighed i Letland. Missionsrådet vil 

fungere som økonomisk partner, 

hvorefter de deltagende danske menig-

heder vil udveksle venskabskontakt. 

2. Økonomisk støtte til Den lettiske børne-

lejr i Danmark, som er sponsoreret af 

Forårsblomsten.  

3. Fortsat opbakning til Inise Budnikas ar-

bejde som ungdomspræst, med henblik 

på foranstaltning af ungdomslejre i Let-

land. 

4. Stipendier til præsteuddannelse på 

Metodistkirkens teologiske seminarium i 

Tallinn, Estland. 

5. Tilskud til menighedernes præsteløn (via 

Metodistkirkens fælleskasse). 

6. Forsendelse af humanitære sager og ef-

fekter, som vil gavne både de lettiske 

menigheder og deres eget nødhjælps ar-

bejde. 

 

Metodistkirken i D.R. Congo 

I lyset af Metodistkirken i Danmarks histo-

riske forhold til landet og det enorme behov 

for udførelsen af missionsarbejde, vil vi 

fortsætte vores støtte til mission og mis-

sionsprojekter i følgende omfang: 

1. Økonomisk og moralsk støtte til Claus 

Kofoed Nielsens fornyede ansættelse af 

Missionsrådet i Schweiz som Informa-

tionsteknologi (IT) specialist.  

2. Opbakning til Metodistkirkens Gade-

børnsprojekt i Lubumbashi, som fungerer 

på trods af de politiske omstændigheder, 

der har hæmmet projektets effektivitet i 

de forrige år.  

3. Kontakt og støtte til Metodistkirkens 

Teologiske Fakultet i Mulungwishi, 

hvoraf Missionsrådet bl.a. vil tage imod 

og vurdere studieansøgninger. 

4. Støtte til andre projekter, i det omfang at 

der medføres en klar ansøgning, evt. ar-

bejdsbeskrivelse og handlingsplan for 

projektets gennemførelse.  

 

Metodistkirken i Zambia 

I lyset af oprettelsen af Gadebørnsprojektet i 

Kitwe, vil rådet tilbyde støtte i form af øko-

nomisk tilskud og fortsættelse af Inge Thaa-

rups foreløbig volontør arbejde.  

 

Mission til Indien 

1. I samarbejde med Indien komitéen vil 

støtte til de ca. 100 skolebørns uddannel-

se i Indien fortsætte. 

2. Efter orientering om opstarten af børne-

hjemmet ”The Mizpah Home” i Ooty vil 

rådet yde delvist økonomisk støtte og 

tilskud fra missionssøndag kollekten i 

maj 2002. 
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3. Støtte til gadebørnsprojektet ”The Delhi 

Brotherhood Society”, hvoraf menighe-

derne vil opfordres til at indsamle penge, 

og derefter vil Missionsrådet fordoble det 

beløb, menighederne indsamler i år.  

 

Information 

En vigtig del af Missionsrådets ansvar er 

udbredelsen af oplysninger om missions-

arbejde, missionstænkning og muligheder 

for engagement i og ud fra menighederne. 

Rådet vil sende information ud på følgende 

måder: 

1. Information om Metodistkirkens aktuelle 

missionsarbejde og mission i øvrigt til 

menighederne, MK foreningerne og 

missionskredsene kommer i Himmel og 

Jord.  

2. Rådet vil undersøge mulighederne for at 

tilbyde flere førstehånds missionsop-

levelser og oplyse om missionsprojekter, 

som i særdeleshed vil betragtes som 

vedkommende for unge.  

3. Rådets medlemmer står til rådighed for 

besøg i menigheder, missionsmøde, mis-

sionsdag, m.m. efter aftale. Der skabes 

personlig kontakt mellem kontakt-

personer fra Missionsrådet til kontakt-

personer i de enkelte menigheder/MK 

foreninger/missionskredse med henblik 

på hurtig information, forbøn og idé 

udveksling.  

 

Øvrige projekter  

1. Evt. udsendelse af korttids missionær(er) 

og volontør(er).  

 

 

Økumeniske kontakter 

1. Missionsrådet er medlem af Dansk mis-

sionsråd (DMR), og har dermed 1 plads i 

DMR’s repræsentantskab.  

 fælles projekter, som DMR’s efter-

årskollekt i september/oktober 

 medlem af særlige udvalg under 

DMR:  

Udviklingsafdeling (projektstøtte  

fra DANIDA) 

Lodseddeludvalget (DMR’s lodseddel 

2003). 

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 Dan-

marks økumeniske Kvindekomité 

(DØK), og har dermed 2 pladser i repræ-

sentantskabet. (DØK forbereder bl.a. 

Kvindernes Internationale Bededag og 

Fællesskabets Dag).  

 

Samarbejdspartnere indenfor Metodist-

kirken  

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 Women 

6. MBUF – Metodistkirkens Børne- & 

Ungdomsforbund 

 

Økonomi  

1. Missionssøndag i maj – kollekt til Mis-

sionsrådets arbejde 

2. Missionsrådet ansøger/anbefaler DANI-

DA støtte til udviklingsprojekter 

3. Missionsrådet ansøger om del i tips & 

lottomidlerne, som uddeles efter om-

sætningens størrelse og afsendt støtte til 

projekter. 

4. Menighederne/MK 

foreninger/missionskredse opfordres til at 

sende støtten til diverse selvvalgte 

projekter via Missionsrådet. 
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Forslag 

1. Deltagelse i DMR- lodseddel 2004. 

2. Missionssøndag i maj 2003 – med 

kollekt til et decideret projekt, som bliver 

bekendtgjort på et senere tidspunkt.  

3. Missionsstævne & MK’s delegeretmøde 

d. 9.-11. maj, 2003, i Nordjylland. 

Året der gik 

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til 

mine disciple...” (Matt. 28:19) 

 

Letland  

Siden Den lettiske støttegruppes arbejde 

blev overført til Missionsrådet, har Letland 

fået forhøjet prioritet. I det forløbne år har 

Missionsrådet og menighederne støttet mis-

sionsarbejdet i Letland i følgende omfang: 

 økonomisk sponsorering af en informa-

tions kalender, brugt af alle præster og 

kirkeledere i Letland 

 stipendium til James Ints Danielson, som 

studerer deltid på præsteseminariet i Tal-

linn, Estland og er menighedspræst i 

Riga 

 primus modus og principal bidragydere i 

køb af kirkebygningen i Kuldiga, som 

blev sat til auktion af kommunen i april 

2001 

 forsendelse af humanitære effekter, in-

klusiv tøj og skole/kontor forsyning, do-

neret af det multinationale farmaceutiske 

firma Novo Nordisk 

 tilskud til Inise Budnikas arbejde som 

ungdomspræst, som dækkede udgifterne 

i forbindelse med lejre i Letland 

 fra kirken i Danmark, støtte til aflønning 

af præster i Letland og Estland 

 beslutning for at indgå i ”Partner  

Churches” samarbejde med GBGM og 

andre partner menigheder, hvori delta-

gende menigheder i Danmark vil danne 

et venskabs forhold til én decideret me-

nighed i Letland, og Missionsrådet vil stå 

som økonomisk partner 

 

 

Den Demokratiske Republik, Congo  

Situationen i D.R. Congo kan kun betegnes 

som katastrofal. Udover den fortsatte spæn-

ding, som kendetegner det politiske og mili-

tære klima, er landet blevet udsat for natur-

katastrofer og grove krænkelser af menne-

skerettigheder. I lyset af den stadige ustabi-

litet og samtidig behov for fornyet mis-

sionsengagement, blev GBGM general 

sekretær, Randolph Nugent, inviteret til et 

topmøde med landets politiske styring for at 

drøfte hvordan kirker og 

missionsorganisationer igen kan være med 

til at udvikle og styrke landet. Selv om 

meget missionspersonale har været tvunget 

til at forlade konfliktområderne, er der et 

forbeholdende håb om, at missionsindsatsen 

vil blive bedre i den kommende tid. 

På trods af begrænsningen af vores egen en-

gagement, forårsaget den politiske situation 

og evakuering af missionspersonale, har 

missionsindsatsen fortsat på følgende 

måder: 

1. økonomisk støtte fra Landsledelse og 

Missionsrådet til Claus Kofoed Nielsens 

ansættelse af Det schweiziske missions-

råd som IT specialist. 

2. økonomisk opbakning til Gadebørnspro-

jektet i Lubumbashi, fra midler, som har 

stået til disposition fra tidligere indsam-

linger. Projektet drives nu i begrænsede 

omfang af indfødte congoleser, efter en 

stille periode. 

3. tilskud til musik udstyr til 3 kirkekor i 

Mulungwishi, formidlet af Camilla 

Fredsby. 



 
 64 

4. tilskud til Claus Kofoed Nielsen og 

Beatrice Wittingers rundrejse i Danmark, 

hvor de oplyste menighederne om deres 

arbejde og situationen i landet. 

 

Afslutningen af landbrugsprojektet i 

Musokatanda er stadigvæk problematisk. 

Da missionærpar Paul og Roxanne Webster 

ikke har været i stand til at rejse tilbage til 

landet efter deres tvangsevakuering, har det 

været umuligt at sikre de nødvendige regn-

skaber, dokumentation, m.fl., som er væ-

sentlige til projektets afvikling. Efter en del 

korrespondens med DANIDA er det stadig-

væk vanskeligt at få tilfredsstillende infor-

mation frem til dem. Hvis ikke det lykkedes 

at afslutte projektet til DANIDAs tilfreds-

stillelse er Missionsrådet forpligtet til at 

udrede 125.000 kr.. 

 

Zambia 

Missionsrådet har ydet økonomisk støtte, 

sammen med MBUF og andre menigheder, 

til Inge Thaarups volontør arbejde med Ga-

debørnsprojektet i Kitwe. 

 

Indien 

Under vejledning og støtte af Hero og Anna 

David samt andre familier fortsætter det 

indiske skolebørns projekt. Ca. 100 børn 

bliver hjulpet i form af en uddannelse og 

hjælp til selvstændigt arbejde.  

Missionsrådet har i øvrigt ydet støtte til 

børnehjemmet ”The Mizpah Home, i Ooty, 

som er midt i en opstartsfase. Kontakten er 

formidlet af Nia Evans.  

 

Danmark 

Joshua og Emelia Kyeremeh fortsætter 

missionsarbejdet som missionærpar i Kø-

benhavn ved ansættelsen af GBGM, og med 

Jerusalemskirken som tilsynsførende. De 

gennemfører arbejdet blandt flygtninge og 

indvandrere, samt pastoral tjeneste i Den 

internationale menighed, København.  

 

Den 11. september 2001  

I lyset af tragedien, som terrorangrebet i 

USA medførte, har Missionsrådet ydet mid-

ler til nødhjælpsarbejde i USA og Afgha-

nistan.  

 

Information 

Laila Hørby er holdt op som skrivende re-

daktør af missionsstoffet i Himmel og Jord, 

og vi søger stadigvæk en afløser. Alligevel 

er artikler og oplysninger om missionsarbej-

det kommet i de fleste udgivelser. Missions-

rådet siger tak til Laila Hørby for hendes 

tjeneste. MK abonnenterne har fået alle nr. 

tilsendt. 

 

MK og Missionskredse 

De lokale MK foreninger, missionskredse 

og husmoder kredse er hver på sin måde 

med til at sætte mission på dagsorden i de 

lokale menigheder. Missionsrådet er tak-

nemmelige for vores ”bagland”, og for den 

måde de er med til at fremme missionsenga-

gementet gennem deres forskellige arrange-

menter, indsamlinger og feedback til rådet.  

 

Forandring i Missionsrådet  

I det sidste år har rådet sagt farvel til én af 

deres ”søjler”, Rita Jørgensen. Vi siger tak 

til Rita for hendes trofaste tjeneste i rådet og 

MK igennem mange år. Efter kun 1 år som 

kasserer, er Hans-Ole Carlsen flyttet til Fin-

land. Vibeke Brogaard har nu overtaget an-

svaret. Tak til Hans-Ole og Vibeke for deres 

tjeneste.   

 

Mark Lewis 
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Regnskab 2001 

Indtægter   

Kollekter, gaver  16.627,00 

Kollekter til videreforsendelse  7.644,00 

MK/Missionskreds-kontingent  22.195,00 

Missionssparebøsser  5.762,25 

Salg af kort mv.  276,00 

Kompensation ATP  7.293,24 

Tips & Lotto  95.309,06 

Ordinære indtægter  155.106,55 

   

Udgifter   

Tlf./kopier/porto/fax/kontor mv.  5.736,75 

Årbog  1.200,00 

Bøger mv.  865,90 

Rejser/møder  27.291,70 

Kontingenter DMR/DØK/DØF/WFMUW  4.434,96 

Revision vedr. Tips og Lotto  2.468,75 

Arkivering  800,00 

AES-forsikring  494,00 

Ordinære udgifter  43.292,06 

   

Ordinært resultat  111.814,49 

   

Finansielle poster   

Renteindtægter 49.575,82  

Gebyrer -976,63 48.599,19 

   

Specielle projekter   

Lodsedler:   

   Indkommet ved salg 25.100,00  

   Restafregning fra LYM 1.141,30  

   Indtægter i alt 26.241,30  

   Afregnet med LYM 6.500,00  

   Porto 108,25  

   Udgifter i alt 6.608,25 19.633,05 

   

Bladet:   

   Afregnet med Kurerforlaget 19.719,84  

   Friabbonementer x 6 stk. 1.152,00  

   Indbinding af MK-bladet 2.850,00 -23.721,84 

   

   

Indien   
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   Indbetaling af sponsorer/kollekter 79.058,50  

   Afregnet til Indien -69.000,00 10.058,50 

   

Congo   

   Til gadebørnsprojektet fra MBUF 38.009,50  

   Betalt til gospel projektet -4.400,00 33.609,50 

   

Letland   

   Missionskollekt 10.208,25  

   Kollekt på missionsstævnet 2.293,75  

   Øvrige kollekter 825,00  

   Kollektandel Kvindernes Int. Bededag 33.000,00  

   (til Inise Budnika)   

   MBUF indsamling 5.063,00  

   Indtægter i alt 51.390,00  

   Afregnet til Inese Budnika 33.000,00  

   Købet af kirken i Kuldiga 79.393,50  

   Orglet i Riga 1.836,50  

   Kalender 2001 6.023,35  

   Afregnet til Letland 15.150,00  

   Transport 1.366,20  

   Udgifter i alt 136.769,55 -85.379,55 

   

Claus Kofoed Nielsen:   

   Gave 250,00  

   Andel af pensionen 25.272,00 -25.022,00 

   

Joshua Kyeremeh:   

   Fra biskopskontoret 27.503,69  

   Sendt til Hovedkassen 104.200,70 -76.697,01 

   

Nødhjælp:   

   Hjælp til terrorofrene 15.000,00 -15.000,00 

   

Missionsstævne:   

   Deltagerafgift 10.600,00  

   Rejseudgifter 8.633,00  

   Kopiering 499,25  

   Leje af Solborgen 5.900,00  

   Energiafgift efter forbrug 629,00  

   Mad mv. 7.380,84  

   Rengøring efter stævnet 2.062,50 -14.504,59 

   

NETTORESULTAT  -16.610,26 

Aktiver   

Obligationer  709.869,73 
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Kasse  32.408,15 

Indestående i bank  188.504,54 

Indestående på girokonto  122.126,70 

  1.052.909,12 

   

Passiver   

Egenkapital primo 2001  1.061.282,50 

Kursgevinst på obligationer  10.236,88 

Årets resultat  -18.610,26 

  1.052.909,12 

Passiver fordelt således:   

   MK's rejsekasse  27.955,22 

   Indien 10.058,50  

   For meget betalt i 2000 2.560,00 7.498,50 

   Congo  22.353,10 

   Congo, gadebørnsprojekt  52.793,85 

   Efterårskollekt  1.100,00 

   Överås 6.454,00  

   For meget betalt i 2000 310,00 6.144,00 

   Kollekt til hovedkassen  800,00 

   Reserveret til imødegåelse af tab på DMR-udvikling  100.000,00 

   Til disposition  834.264,45 

  1.052.909,12 

Budget 2002 

 Indtægter Udgifter 

Kollekter 35000 30000 

Ordinære indtægter 100000  

Administrationsudgifter  15000 

Finansielle indtægter / udgifter 45000 2500 

Lodsedler 25000 6000 

Blade 0 20000 

Rejser 0 35000 

Tilskud til andre formål 0 0 

DR Congo 10000 40000 

Letland 25000 50000 

Andre foreninger 3000 5000 

Indien 70000 80000 

Pension/løn 0 25000 

Missionsstævne 0 0 

 313000 308500 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

Året der kommer 

Wind of change 

Det er på mange måder nye vinde, der blæ-

ser over dette års delegeretmøde. Den nye 

struktur skal nu endeligt i gang og vi skal 

afvikle mødet på en ny måde, hvor der 

bliver mindre bureaukrati og mere tid til at 

drøfte aktiviteter. Styrelsen håber at vi på 

den måde får et bedre møde, hvor vi både 

kommer igennem ”pligtstoffet”, men også 

kan bruge tid på det vi brænder for. 

 

Den store opgave 

Hvad er vi her egentlig for? Hvorfor er det 

nu at vi bruger oceaner af tid og meget af os 

selv år efter år? Det er fordi vi mener at det 

gør en forskel i verden! Verden er ikke den 

samme om der er et Metodistkirkens Børne- 

og Ungdomsforbund eller ej. Det betyder 

noget at vi er sammen med børn og unge 

hver uge og præsenterer dem for et børne- 

og ungdomsarbejde, der baserer sig på krist-

ne værdier – hvad enten det er spejderarbej-

de, musik, teenage-, ungdoms-, eller børne-

arbejde. 

Hvis ikke vi gør noget vil verden være en 

anden – og dårligere. 

 

Det daglige liv i menighederne 

Der er stor forskel på hvor meget det lokale 

arbejde er integreret i menighedsarbejdet. 

Nogle steder er alle ledere også aktive i me-

nighedsarbejdet – andre steder er der 

mindre sammenhæng. Der er også forskel 

mellem arbejdsgrenene. Der er ingen tvivl 

om at på lang sigt får begge parter mest ud 

af at have et tæt samarbejde – men det 

betyder ikke, at det skal være de samme der 

laver alt arbejdet.  

I mange menigheder bliver der for tiden 

eksperimenteret med gudstjenesterne. Nogle 

steder har man specielle gudstjenester for 

børn, unge, gospel, andagt eller andet. Nog-

le steder eksperimenterer man med formen 

på den ”almindelige” søndag formiddags-

gudstjeneste. Efter at vi har snakket om 

gudstjenestefornyelse i 15 år, er vi rent 

faktisk begyndt at gøre noget!  

De fleste steder er unge med rødder i 

MBUF dybt involveret i arbejdet med at 

skabe nogle tidssvarende gudstjenester. Det 

er dejligt at opleve at unge igen – for sådan 

var det faktisk også for 15-20 år siden – 

tager et ansvar for at udvikle gudstjenester-

ne. 

Fra MBUFs side er det mest konkrete vi kan 

gøre at støtte op med inspiration omkring 

lovsang og i det hele taget musikdelen. 

Orglet og den musik, der er skrevet til det, 

har formentlig set sin tid og det er nu på tide 

at begynde at indrette kirkerne og musikken 

til det næste århundredes brug. 

 

Fælleslejr 

Fælleslejren 2001 – En fremtid og et håb – 

blev et af de helt store højdepunkter i året. 

Efter næsten to års arbejder stod vi endelig 

på kirkens efterskole og tilhørende boldba-

ner, som hurtigt fik at mærke, at metodister-

ne var kommet. Herefter fulgte 7 forrygende 

dage med masser af aktiviteter, samvær, 

glæde og inspiration. 

Lægården fungerede fint som lejrsted, selv 

om pladsen ikke var overvældende for de 

mange mennesker. Til gengæld blev nærhe-

den mærkbar og det var dejligt at spejder-

lejren lå i umiddelbar forlængelse af den øv-

rige lejr. Teltet til fællessamlingerne, som vi 

fik fra Tyskland, gav en god ramme for de 

fælles anledninger. For første gang var gos-

pel integreret, som en ”selvstændig” lejr. 

Det virkede fint. 

Var der så slet ingen kiksere? Jo, multime-

diegudstjenesten ”Den store Skøge” som 

var lagt ind som et fælles programpunkt 

viste sig at være totalt uegnet til børn. Og så 

var der den der appelsin….. Men alt i alt en 

meget vellykket lejr. 
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Til eventuelle fremtidige lejre bør vi over-

veje, om tiden er kommet til at sammen-

smelte programmet endnu mere. I stedet for 

at have 4 underlejre kunne vi udelukkende 

have fællesaktiviteter og workshops. MB og 

MUS har i forvejen et stort overlap af men-

nesker og aktiviteter. Det samme har MU, 

MS og Gospel. Måske kunne vi skabe noget 

endnu større, hvis vi slog alting sammen. 

Det kunne være at man skulle arbejde med 

en børnelejr hvert tredje år, en landslejr for 

spejderne hvert tredje år og så en fælleslejr 

hvert tredje år? 

 

Lederuddannelse 

Ved starten af året 2002 har vi skudt vores 

nye lokale lederuddannelse i gang for alvor. 

I løbet af efteråret kørte vi nogle pilot-

projekter i Strandby og Vejle for at se, om 

uddannelsen virker i virkeligheden. Erfarin-

gerne viser indtil nu, at det gør den! Det er 

fint at underviseren kommer helt ud lokalt 

og møder folk i deres egen ledersituation. 

Vi kommer simpelthen i kontakt med langt 

flere ledere, end ved centrale kurser. Svag-

heden kan blive på sigt, at der bliver for me-

get efterspørgsel efter underviseren, men 

det problem må vi løse, hvis det opstår. Det 

skal for god ordens skyld understreges, at 

lederuddannelsen er for alle grene af 

MBUF. 

 

Lederweekend 

Lederweekenden i Holstebro i starten af 

2002 var en god weekend, men deltageran-

tallet var en anelse for lavt. Styrelsen fore-

slår derfor, at der bliver gennemført nogle 

ændringer i lederweekenden: Vi foreslår at 

undervisningsniveuaet skal være højere 

gennem eksterne undervisere. Vi foreslår 

også at uddannelsesweekenden flytter til 

sidste weekend i august. Vi er klar over at 

det så falder sammen med Old Scout, men 

vi tror at antallet af potentielle gengangere 

er så begrænset, at det kan forsvares. 

Problemet er at i dag ligger det for tæt på 

konfirmandweekenden, hvilket giver 

problemer for lederne. 

 

Information 

Det nye Himmel og Jord så dagen lys i 

2001. Vi har nu haft godt et år til at be-

dømme det nye blad. Styrelsen synes resul-

taterne er gode. Vi har i dag et kraftfuldt 

blad, der både fortæller noget om at være 

metodist, men også forholder sig generelt til 

de begivenheder, der foregår omkring os ud 

fra en kristen synsvinkel. Af regnskabet kan 

vi se, at det også er blevet væsentligt dyrere, 

end vi var vant til. Styrelsen vurderer imid-

lertid at de ekstra penge er givet godt ud. 

 

Til gengæld lader vores hjemmeside noget 

tilbage at ønske. Vi har i dag en passiv 

hjemmeside, hvor man kan gå ind og hente 

informationer, men der stopper det også. 

Der er ikke noget chat-room. Der er ikke 

mulighed for forbøn. Der er ikke mulighed 

for at tilmelde sig til andagter. Man kan 

ikke tale med en ”cyber-præst”.  

Styrelsen vurderer at der skal bruges væ-

sentligt flere midler, hvis den skal for-

bedres. Styrelsen overvejer derfor om det er 

en idé sammen med kirken at opkvalificere 

dette arbejde. 

 

Internationalt 

Igen i år må vi med skam meddele at vi ikke 

har gjort noget videre på missionsmarken. 

Jo, vi har da købt lidt aflad ved at sende lidt 

penge til nogle projekter. Men et egentligt 

missionsprojekt for MBUF er det ikke 

blevet til. Vi leder med lys og lygte efter 

nogle, der brænder for mission og som har 

lyst til at løfte den opgave. 

 

På europæisk plan deltager vi stadig i 

EMYC (European Methodist Youth 

Council). Vi henter meget inspiration i dette 

forum, som også er med til at give os 

kontakter i udlandet. 

 

I norden har vi det nordiske samarbejde, 

hvor vi bl.a. koordinerer Caravanen. Mikkel 

Bræstrup er stadig formand for MNUR 

(Metodistkirkens Nordiske Ungdomsråd). 
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Den nye struktur 

I år skal den nye struktur stå sin organi-

satoriske prøve. Langt de fleste steder er 

arbejdet med at udforme vedtægter og holde 

generalforsamlinger forløbet godt. Både for-

mand og kasserer har ydet hjælp i lokal-

grupperne for at hjælpe tingene i gang og 

står stadig til rådighed. 

 

Medlemsmæssigt er vi gået tilbage i 2001. 

Jag faktisk ligger vi og svæver på grænsen 

til at modtage det såkaldte ”generelle drifts-

tilskud” fra DUF. En snes medlemmer min-

dre havde gjort en forskel på 4-500.000 kr. 

Vi skal derfor endnu en gang opfordre til at 

få alle medlemmer registreret og indberette 

dem til kassereren. Styrelsen vil derudover 

igangsætte aktiviteter for at sikre medlems-

tallet. 

 

For god ordens skyld skal vi også nævne at 

gruppen, der arbejdede med de 10-13 årige 

er blevet nedlagt. Erfaringerne indgår i det 

kommende arbejde i forbundet. 

 

Det omgivende samfund 

Som medlem af DUF har vi adgang til en 

lang række kursus- og publikationstilbud. 

Vi har udsendt en folder om pædofili, som 

vi håber har skabt debat. Den bedste sikring 

på dette område er stadigvæk 

opmærksomme ledere, der tør tage snakken 

om problemerne. Vi skal opfordre til at man 

gør brug af tilbuddene fra DUF. 

 

Særligt om MB 

 

Konsulentansættelse 

Til delegeretmødet 2001 blev der drøftet om 

vi igen skulle ansætte en  Børnekonsulent . 

Det blev besluttet at vi ville ansætte Inge 

Bhutho som Materialekonsulent, efter hen-

des hidtidige ansættelse ophørte 1. aug. 

2001. Denne ansættelse blev ikke aktuel, da 

Inge pr. 1 sept. blev sygemeldt. I MB-

styrelsen fik dette ”alvorlige konsekvenser”, 

da mange opgaver måtte deles ud og andre 

lægges på hylden.  

  

Fælleslejr på Lægården  

Børnene (og mange voksne) i Noas Ark-

lejren havde mange tilbud med gode, sjove 

og inspirerende arrangementer. Det var lige 

fra byløb, fiskeri i åen, pandekagebagning (i 

stakkevis), cirkus-show, trylleri med post-

mand Per, Udflugter til Hjerl Hede og 

Sommerland Vest. Desuden deltog MB-

børnene i MUS`s perleløb og trylle-show , 

og  var med i alle fællesarrangementerne på 

lejren. 

Det var et gensidigt ønske fra MUS og MB 

at have et tættere samarbejde omkring bør-

nenes programmer ved næste Fælleslejr! 

 

Den Fælleskirkelige Børnemedarbejder-

konference 

Konferencen i Odense blev en stor op-

levelse for mange af vores børne-medar-

bejdere. Mange ideer fra konferencen hol-

des stadig i kog! Der var lagt mange kræfter 

i forberedelserne, og det var skønt at opleve 

fællesskabet kirkerne imellem, og det at 

kunne udveksle og dele tanker og ideer med 

hinanden. Der er allerede nu tanker om en 

lignende konference i 2003 og vi vil tage en 

fælles drøftelse om, det er noget vi vil/kan 

være med i! 

 

Børnesangweekend 

På grund af den store tilslutning af ledere til 

Børnemedarbejder-konferencen, besluttede 

vi at forkorte vores Børnekors-weekend til 

en enkelt lørdag. Det blev en lørdag med 

masser af sang, leg og musik for Myre-børn 

som sang- og småbørnspædagog Birgit 

Kahrè stod for. 

 

Inspirationsmateriale 

Som inspirationsmateriale udsendte  MB-

styrelsen kort efter nytår bogen ”Legestue 

og Bibelfortælling”, som vi håber har gjort 

gavn i det lokale børne-arbejde.  

 

Lederweekend 
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Lederweekenden i Holstebro blev en rigtig 

god og inspirerende weekend, hvor vi alle 

blev beriget med mange nye ideer og psy-

kologi om hvad der sker i de unges hoveder. 

Vi fik drøftet meget om de 10-13 åriges 

udvikling, fra et oplæg som Familieterapeut 

Kurt Lilleør holdt, og derfor prøver MU nu 

at tage de unge fra 12 år med i deres tanker!  

 

Særligt om MS 

 

Spejderideen er snart en meget gammel ide. 

På trods af tidernes skiften er der stadig 

spejdere, som  gør en forskel for andre men-

nesker. I 80 år har der været spejderarbejde 

i Metodistkirken og vi er still going strong. 

Spejderarbejdet har formået at bevare sine 

gamle idealer og har alligevel fundet en 

relevant måde at fungere på i et postmo-

derne samfund. Spejderarbejdet er nyttigt 

og givende for alle, der tager del i det. Og 

spejderarbejdet er en god platform gennem, 

hvilken mennesker stifter bekendtskab med 

spejderideerne og ikke mindst får en chance 

for at lære Gud at kende som en kærlig og 

omsorgsfuld Gud, der gør en forskel i men-

neskers liv.  

 

Fælleslejr 

2001 har været et godt år for Metodist-

kirkens Spejdere i Danmark. Først og frem-

mest lykkedes det under kirkens fælleslejr i 

Holstebro at afvikle en fin spejderlejr, hvor 

patruljesammenholdet i spejderlejren virke-

lig stod sin prøve.  

I MUS-lejren var man samlet omkring 

Asterix og Obelix og der er stadig mange 

små ulve og smutter, som drømmer tilbage 

til de glade dage på Lægården.  

Blandt lederne på tværs af hele landet er der 

et godt og fint arbejdsfællesskab, hvor der 

er brug for og plads til alle. Dette er en 

meget stor ressource i MS. En ressource, 

som skal bære os langt ind i fremtiden.  

 

Aktiviteter i året 

Året har budt på de normale MS-aktiviteter. 

Der har været lederweekend i Holstebro. 

Mange af byerne har holdt forårslejre enten 

i Pinsen eller Kristi Himmelfartsferien. Der 

er noget godt i at komme af sted lokalt. 

Patruljerne får chancen for at bygge en 

lejrplads og eksperimentere inden somme-

rens lejre.  

 

PFT 

I efteråret har der været patruljeførertræning 

med al den træning, ballade og sjov, som en 

rigtig PFT skal indeholde. I 2001 var der 

premiere på et nyt koncept omkring PFT. 

Dette viste sig, at fungere meget fint. Man 

kan sige meget om PFT, men det er vist 

kommet for at blive. Det er vigtigt at alle, 

som har alderen og muligheden for det, 

kommer til at deltage i patruljeførertrænin-

gen, for der lægges grundlaget for det vær-

difulde lederfællesskab, vi har i MS.  

 

I året som er gået, har vi sagt farvel til Bo 

Lundgaard som MU/MS-konsulent. Bo har 

gjort et flot stykke arbejde for MS. Han har 

været med der, hvor tingene sker. Og i 

landsrådssammenhænge har det været vær-

difuldt de mange gange, hvor Bo på ganske 

irriterende vis har spurgt: ”Hvorfor gør I 

sådan?” Tak til Bo Lundgaard for hans 

indsats i MS. I MBUF-sammenhænge har vi 

stadig fornøjelsen af at kunne trække på Bo, 

idet han er ansat af MBUF som uddannel-

seskonsulent. Bo er ansvarlig for, at den nye 

uddannelsesstruktur kommer på plads. I MS 

sammenhænge er Bo således stadig på 

banen!  

 

MS står ansigt til ansigt med en ny tid. Det 

er første gang vi skal opleve den nye struk-

tur i funktion. Det bliver meget spændende 

at se, hvordan det kommer til at virke i 

praksis. Vi – i landsrådet – håber at der 

bliver frigjort kræfter fra administration til 

brug i de egentlige spejderaktiviteter. Det er 

i hvert fald det, som er hensigten med ny 

struktur. Der er stadig brug for, at der er 

ledere, børn og unge, som vil bruge deres 

værdifulde fritid i MS. Her plads til og brug 

for alle.  



 
 72 

En ny tid begynder også for MS ved dette 

delegeretmøde. Thomas Risager har været 

landschef i seks år. Thomas siger selv: ” 

Det har været seks gode og spændende år. 

Der har selvfølgelig været problemer at 

tage fat i, men med de andre i landsrådet 

som er aktive, dygtige og kompetente  le-

dere, er det næsten gået som en leg!  

Når man påtager sig lederansvar kan det 

ikke undgås, at man kommer til at lave fejl. 

Det er har jeg også gjort. Undskyld for 

dem! Når jeg kigger tilbage på de sidste 

seks år er det ikke fejlene, som fylder 

bakspejlet, men glæden over at have stået i 

spidsen for et arbejde, der har givet så 

mange, så meget godt.  

 

Med den positive opbakning, der er til 

landsrådet har det været en fornøjelse at 

knokle sammen med alle I andre, der også 

arbejder igennem for vores korps. Der er 

med ærlighed og taknemmelighed at jeg kan 

sige, at vi i landsrådet har lært meget og 

fået mange gode oplevelser tilbage gennem 

spejderarbejdet.  

 

Nu er tiden kommet, hvor det er tid at træde 

et skridt tilbage og lade andre komme til. 

 

Jeg føler, at det er tid til at der kommer en 

anden til roret i MS. Det vil være sundt for 

MS at der lidt udskiftning i landsrådet. 

Derfor er dette mit sidste DM som landschef 

for MS. STOR TAK til alle, som jeg har haft 

fornøjelsen af at arbejde sammen med. En 

særlig tak til Jer i landsrådet. Det har været 

et arbejdet blandt venner. TAK! ” 

 

Særligt om MU 

 

I MU har 2001 været et godt år – et år, der 

har fortsat den positive udvikling, som vil 

kunne rapportere om sidste år. Vi takker og 

priser Gud for, at han kalder teenagere og 

unge til at være en del af MU’s arbejde, og 

fordi, der er mennesker, som vil påtage sig 

at være ledere. 

 

Lejre 

Det er stadig sådan i MU, at lejrene på 

landsplan er rygmarven i arbejdet. Det er 

her, vi mødes, bliver fyldt op og kommer 

fornyede hjem. I 2001 har der været afholdt 

4 gode lejre. Det har været en særlig glæde 

at se mange nye ansigter på lejrene. Det 

tegner godt for fremtiden! 2 af årets lejre 

skal trækkes særligt frem her. 1: Ungdoms-

lejren på Fælleslejren var en mega succes. 

Steve Wilds undervisning rykkede mange 

tættere på Gud, og fællesskabet var enormt 

stærkt. Fælleslejren vil gå over i historien 

som den lejr, hvor vi for alvor indførte 

team-lederskab i MU-sammenhæng. Det 

gav lederne nogle gode erfaringer, som vil 

blive brugt i fremtiden. 2: Nytårslejren på 

Solborgen blev også en fed lejr. Denne gang 

havde vi fået Ian White fra Cliff College (= 

metodistisk uddannelsessted) i England til 

at stå for undervisningen. Han havde taget 

de 2 danske studerende ved Cliff College – 

Trine Berg og Anne Klitgaard – med, og 

sammen udgjorde de et godt og meget 

inspirerende team. 

 

Lokalt 

Der bliver flere og flere menigheder rundt 

om i landet, som har et regulært tilbud til 

teenagere og unge. I 2001 lød startskuddet 

for Klub 19.19 i Vejle, og i januar 2002 er 

der startet ungdoms alpha i Frederikshavn. 

Det er initiativer, som vi er jublende glade 

for i MU. Hvis du og din menighed har lyst 

til at gå i gang, så står MBUF-styrelsen klar 

med råd, vejledning og økonomiske res-

sourcer. Så det er bare at komme i gang! 

 

Jeremias 

I foråret 2001 sluttede det første hold på 

Jeremias-projektet med godt resultat. Dette 

projekt er et uddannelsestilbud til unge 

(potentielle) ledere mellem 16 og 22 år. 

Man mødes 5 weekender, hvor der under-

vises, føres personlige samtaler og hvor 

deltagerne modtager inspiration fra andre 

kirkers ungdomsarbejde. Det lykkedes i 

efteråret 2001 at få et nyt hold Jeremias op 
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at stå. Der er 6 deltagere, hvoraf 2 også var 

med det første år. Det er vores håb, at Jere-

mias-projektet kan blive et fast tilbud, fordi 

vi tror på, at fremtiden ligger i uddannelsen 

af nye, unge ledere. 

 

Ledere 

Det kniber stadig med ”lidt ældre unge 

ledere” både lokalt og på landsplan. Men 

også her er det som om, at tågen begynder 

at lette. Vi ser flere tage et ansvar – særligt 

på lejrene. Ja, hvad kan det ikke blive til, 

hvis vi for alvor begynder at trække i 

flok?!!! MBUF-styrelsen vil gøre en indsats 

for at styrke denne udvikling. Det er også 

dejligt at se, at flere menigheder og præster 

stiller sig til rådighed for ungdomsarbejdet. 

 

Ansatte 

På MU’s Landsmåde sidste år sagde vi 

farvel og tak til Bo Lundgaard som teenage-

konsulent, og 31/12 – 2001 udløb så hans 

kontrakt. Her skal blot nævnes, at vi i MU 

er glade for, at Bo forbliver i MBUF, så vi 

også i fremtiden kan trække på ham i MU-

sammenhæng. I 2001 har vi haft stor glæde 

af Ungdomspræsten. Elina Bræstrup har 

haft hovedansvaret for en nyudvikling af 

lejr-konceptet i MU. Det har været af stor 

betydning og for alvor ført MU-lejrene ind i 

en ny tid. Det har desuden været dejligt at 

se, hvordan Elina har formået at få nye 

ledere engageret på lejrene. 

 

Ja, MU har haft et godt år, og vi er i stor 

forventning til, hvad Gud vil gøre i os og 

gennem os i 2002. 

 

Særligt om MM 

 

I det forløbne år er der taget en del nye 

tiltag på gospel fronten. Vi havde for første 

gang en gospellejr, afholdt som en 

integreret del af MBUFs Fælleslejr. Lejren 

forløb godt og med et pænt antal deltagere.  

 

CGF fejrede 10-års jubilæum i 2001, der 

var lagt op til et brag af en festival, som dog 

ikke sagde så højt bang som forventet.   

 

Formands skifte i utide… 

Carsten Morsbøl er deltidssygemeldt fra sit 

job som præst i kirken, og er som konse-

kvens heraf stoppet med jobbet som for-

mand. Vi ønsker Carsten god bedring og må 

erkende at Carstens plads blive svær til 

udfylde. Han havde fingrene langt nede i 

gospelarbejdet. Vi håber, at Carsten før eller 

siden ser sig i stand til at vende tilbage. Her 

skal rettes en stor tak for Carstens store 

arbejde i gospelpiloterne og MBUF. 

  

Ruth Lynch 

I Foråret havde en række af vores gospelkor 

den udsøgte glæde at have besøg af Ruth 

Lynch. Ruth rejste rundt sammen med Peter 

Steinvig og afholdt forskellige workshops 

og underviste ved korøvelser. Ruth, som 

mange også har oplevet på CGF, var en stor 

inspiration og en god underviser både for 

musikere og sanger rundt om i de enkelte 

gospelkor.      

 

CGF 

Copenhagen Gospel Festival blev i 2001 

afholdt for 10. gang. Der var fra starten lagt 

op til en festival hvor fødselaren skulle fej-

res stort. Festen blev ”stille” efter tragedien 

d. 11. september. Instruktørerne fra USA 

bl.a. hovednavnet  Richard Smallwood 

meldte afbud lige inden festivalen på grund 

af omstændighederne. Det medførte et stort 

pres på både festivalledelsen og de andre 

instruktører fra England og Danmark. 

Instruktørerne, festivalledelsen og især de 

mange sangere gjorde et flot stykke arbejde 

for at få det store arrangement til at hænge 

sammen. 

Vi glæder os til CGF 2002 og krydser 

fingere for, at alt kommer til at gå mere 

smertefrit for sig.    
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Gospel for gospelfolk 

I årets løb er Gospel for Gospelfolk blevet 

til. Projektet er vel egentlig inspireret af 

alpha-konceptet, men her i tilrettet udgave 

med fokus på kirkefremmede i gospel-

arbejdet. Der er udarbejdet en vejledning til 

brug af materialet. Målet er at integrere de 

mange udefrakommende korsangere i 

kirken og lede dem til tro på Gud. Gospel 

for gospelfolk er skrevet af Carsten Morsbøl 

og her en tak for det store stykke arbejde 

som er blevet lagt i projektet.   

 

Nodebank 

Nodebanken er i det forgangene år blevet 

delt i to. Banken sendes fortsat rundt mel-

lem de forskellige kor. Der arbejdes på at 

lave en samlet nodebank over købte noder 

og CD´er, og dertil løsarks arrangementer 

som mange korledere og musikere ligger 

inde med. Det vil gøre det nemmere for 

korene at finde frem til enkelt numre, som 

de gerne vil øve. Nodebanken er et godt 

redskab for korene til at finde ny 

inspiration.  

 

Workshops 

Der blev i 2001 afholdt workshops i korene 

ud omkring i det danske land. Disse 

workshops er fortsat vigtige for de kor, som 

ligger langt væk fra CGF. Workshops er 

noget som vi i 2002 har sat flere midler af 

til, fordi de gavner de lokale kormiljøer  

såvel kor, solister og musikere.       

 

GospelCarvane 

En GospelCaravane lader vente på sig. Der 

er foreligger fortsat en del arbejde med at få 

skabt kontakt til en samarbejdspartner og 

klarlægge hvilke perspektiver, der er for en 

kommende GospelCaravane.   

 

Forslag til MBUF's delegeretmøde 

 

MBUF vil i år 2002 have følgende 

arbejdsprogram 

 

1. Fortsætte arbejdet omkring den nye 

struktur. 

2. Fortsætte arbejdet med den ny uddannel-

sesstruktur 

3. Gennemføre uddannelsesweekend d. 29.-

31. august 2003 

4. Forbedre etårsarbejdertjenesten bl.a. gen-

nem evaluering af ansættelsen af en 

etårsarbejder 

5. Arbejde for en medlemsfremgang 

6. Fortsætte engagementet i Himmel og 

Jord 

7. Motivere til en øget missionsindsats  og 

en diskussion af målet for en kommende 

indsats 

8. Være en aktiv medlemsorganisation i 

Dansk Ungdoms Fællesråd 

9. Være vedholdende i bønnen og arbejdet 

for at søge Guds vilje og følge den 

 

Offergaven 2003 foreslås at gå til gade-

børnsarbejde i Kitwe. Konkret motivering 

fremlægges på DM 

på MBUF-styrelsens vegne 

Mads Kamp Hansen 
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Regnskab 2001 

Indtægter 
DUF   1.275.073,00 

Renter   61.832,23 

§45 midler   67.947,00 

Kontingenter   41.530,00 

Indsamling til mission   36.446,75 

Lejre og stævner   2.900,00 

Diverse (bl.a. tilbageførte hensættelser)   47.147,42 

   1.532.876,40 

 

Udgifter 
Ansatte + medarbejder relaterede udgifter   617.669,19 

Landsråd og administration   109.206,83 

Publikationer   247.103,42 

Mission    36.446,75 

Revision   37.880,60 

Fælleslejr   108.674,05 

Delegeretmøde + Årskonference   16.641,36 

Lederweekend   17.410,06 

Udlandspuljen   17.853,76 

Dåbsklub / Unge Hjem   10.261,50 

Diverse (forsikringer, kontingenter, Fælleslejr 2001)   52.638,70 

   1.271.786,22 

Til fordeling mellem arbejdsgrenene   210.343,77 

   1.482.129,99 

 

Resultat   50.746,41 
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Aktiver 
Foreningskontonr. 478 00 64949   118.215,22 

BG Invest (kursværdi ved anskaffelse)   599.928,47 

Obligationskonto   835,11 

Aftale Indlån   1.100.000,00 

BG Giro kontonr. 701 4740   76.995,13 

MU Tryk   0,00 

Præmieobligationer   200,00 

Kassebeholdning   1.035,25 

Udlæg til diverse arrangementer   6.269,26 

Lån til Vejle (Virkefonden I)   42.066,09 

Lån til Farmen (Virkefonden II)   63.370,00 

Forudbetalt løn   51.960,49 

Tilgodehavender   40.287,56 

Music on demand, account   5.011,50 

Inventar   22.145,00 

   2.128.319,08 

 

Passiver 
Egenkapital primo  1.881.504,58 

Årets resultat  50.746,41 1.932.250,99 

Skyldig A-skat   21.596,00 

Skyldig AM- og SP-bidrag   6.246,00 

Skyldig ATP   2.087,40 

Skyldig korpsmærker   0,00 

Skyldig kontingentrefusion (MS)   475,00 

Skyldig mission   0,00 

Skyldig diverse   73.791,89 

Skyldig, MNUR   25.071,80 

Hensat, revision 2000   30.000,00 

Forudbetalt kontingenter   0,00 

Feriepengeforpligtelse   36.800,00 

   2.128.319,08 
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Vedtægter 

 

Navn 

  

§ 1. Organisationens navn er Metodistkir-

kens Børne- og Ungdomsforbund i Dan-

mark, forkortet MBUF. 

 

Formål 

  

§ 2. Forbundets formål er, med Bibelen, de 

fælleskirkelige trosbekendelser og Meto-

distkirkens særlige vejledende skrifter og 

sociale principper som grundlag, at hjælpe 

børn og unge 

- Til en erfaring af Guds nåde i det kristne 

fællesskabs sammenhæng 

- Til en personlig afgørelse for den kors-

fæstede og opstandne Jesus Kristus som 

frelser og Herre 

- Til en kristen livsførelse i overensstem-

melse med Jesu kærlighedsbud og i tillid til 

Helligåndens kraft og ledelse 

- Til en aktiv deltagelse i kirkens og sam-

fundets liv, såvel lokalt som på lands- og 

verdensplan. 

 

Tilhørsforhold 

  

§ 3. Forbundet er Metodistkirkens børne- og 

ungdomsarbejde. Det er gennem Metodist-

kirkens årskonference tilknyttet den ver-

densomspændende Metodistkirke (The 

United Methodist Church). 

 

Arbejdsformer 

 

§ 4. Forbundet arbejder med følgende ar-

bejdsformer: 

Børnearbejde f. eks. i form af myretuer, 

søndagsskoler, klubber og børnekor – 

Samlet i Metodistkirkens Børnearbejde 

(MB), specielt for 0-13-årige 

Spejderarbejde f. eks. i form af ulve-, smut-

te-, spejder- og seniorspejderarbejde – 

Samlet i Metodistkirkens Spejdere (MS), 

specielt for 6-30-årige 

Ungdomsarbejde f. eks. i form af teenage-, 

klub- og ungdomsarbejde – Samlet i Meto-

distkirkens Ungdomsforeninger (MU), 

specielt for 13-30-årige 

Musikarbejde f. eks. i form af børnegospel- 

gospel-, lovsangs- og korarbejde – Samlet i 

Metodistkirkens Musikarbejde (MM), 

specielt for 10-30-årige. 

 

Særlige forhold for spejderarbejdet 

 

§ 5. Korpsets kvindelige medlemmer er 

gennem en associeringsaftale med KFUK-

spejderne i Danmark internationalt aner-

kendt, og derved repræsenteret ved en ob-

servatør i "Pigespejdernes Fællesråd, 

Danmark" der er tilsluttet "The World of 

Girl Guides and Girl Scouts" (WAGGGS). 

Stk. 2. Korpsets mandlige medlemmer er 

gennem en associeringsaftale med KFUM-

spejderne i Danmark internationalt aner-

kendt. KFUM-spejderne i Danmark er med-

lem af "Fællesrådet for Danmarks Drenge-

spejdere", der repræsenterer danske spejder-

arbejde overfor "The World Organization of 

the Scout Movement" (WOSM) 

Stk. 3. Korpset vil til enhver tid rette sig 

efter de, for de to verdensbevægelser gæl-

dende, love og bestemmelser. 

 

Struktur 

 

§ 6. Lokalt arbejde 

MBUF virker gennem lokalgrupper jf. §§ 

23-24. Alle lokalgrupper, der arbejder efter 

vedtægter godkendt af MBUF og lever op 

til MBUFs formål, kan optages i MBUF. 

Optagelsen sker på MBUFs delegeretmøde 

jf. § 9. 

 

Landsarbejde 
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§ 7. Forbundets øverste myndighed er de-

legeretmødet, som afholdes en gang årligt.  

Den daglige ledelse varetages af MBUF-

styrelsen.  

Under MBUF-styrelsen arbejder 4 koor-

dineringsudvalg for hhv. Børne-, spejder-, 

ungdoms-, og musikarbejde.  

Koordineringsudvalgene kan oprette ar-

bejdsudvalg til løsning af konkrete opgaver. 

Koordineringsudvalgene kan supplere sig 

med medlemmer uden stemmeret 

 

Medlemskab 

 

§ 8. Medlemskab i MBUF opnås ved med-

lemskab i en lokalgruppe. 

 

Delegeretmødet og landsmøderne 

  

§ 9. Ordinært delegeretmøde afholdes en 

gang årligt i Store Bededagsferien, startende 

Store Bededag, medmindre andet er be-

kendtgjort senest 8 uger før afholdelsen 

gennem meddelelse til lokalgrupperne. 

Stk. 2. Dagsorden udsendes senest én 

måned før mødets afholdelse. 

Stk. 3. Forslag og ansøgning om optagelse 

af lokalgrupper som ønskes behandlet på 

delegeretmødet, skal være MBUF-styrelsens 

formand i hænde senest 8 uger inden 

delegeretmødet. 

Stk. 4. Forslag til personvalg indsendes til 

MBUF-styrelsens formand. Forslag ind-

kommet mere end 8 uger før delegeretmødet 

offentliggøres ved udsendelse til grupperne. 

Forslag skal være formanden i hænde senest 

2 uger før delegeretmødet. 

Stk. 5. I forbindelse med afholdelsen af 

delegeretmødet opdeles deltagerne i lands-

møder efter interesse. På landsmøderne 

drøftes forhold af særlig interesse for 

området.  

 

§ 10. Ekstraordinært delegeretmøde afhol-

des, såfremt MBUF-styrelsen ønsker dette 

eller mindst 1/3 af lokalgrupperne skriftligt 

anmoder MBUF-styrelsen om at forestå en 

indkaldelse. Tidspunktet for indkaldelse, 

udsendelse af dagsorden samt offentliggø-

relse af forslag til delegeretmødet er i dette 

tilfælde én måned. Indkaldelse sker ved 

udsendelse til lokalgrupper senest én måned 

før mødets afholdelse.  

 

§ 11. Stemmeberettigede medlemmer af de-

legeretmødet er én repræsentant pr. lokal-

gruppe for hver påbegyndt 20 medlemmer, 

samt lederen af den lokale gruppe og 

MBUF-styrelsen.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, lige-

som lokalgrupper uden leder ikke kan sende 

en person i dennes sted.  

Udelukket fra at øve stemmeret er repræ-

sentanter for lokalgrupper, der ikke har op-

fyldt de økonomiske forpligtelser overfor 

forbundet senest én måned efter regnskabs-

årets udløb.  

Ethvert medlem af forbundet har taleret, 

men ikke forslags- og stemmeret.  

 

§ 12. Delegeretmødets dagsorden skal inde-

holde: 

1. Konstituering – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

2. Optagelse af nye grupper 

3. Godkendelse af forbundets indberetning 

for det foregående år samt arbejdsplaner for 

indeværende og det efterfølgende kalender-

år. 

4. Godkendelse af forbundets regnskab og 

budget. 

5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontin-

gent til forbundet samt diverse iligninger. 

6. Behandling af fremsatte forslag – her-

under forslag til fællesarrangementer og -

indsamlinger. 

7. Behandling af fremsatte lovændrings-

forslag.  

8. Valg af: 

a) Formand og næstformand for MBUF-

styrelsen  

b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen 

c) 3 revisorer samt suppleanter for disse 
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d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fæl-

lesråds delegeretmøde 

e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodist-

kirkens Årskonference 

f) Forslagskomite 

9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det 

efterfølgende delegeretmøde. 

10. Eventuelt. 

 

§ 13. MBUF-styrelsens formand og næst-

formand vælges for et år ad gangen. Der 

kræves absolut flertal.  

Stk. 2: 8 menige medlemmer af MBUF-

styrelsen vælges for et år ad gangen.  

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Børnearbejde. Det er ude-

lukkende delegater tilmeldt MBs 

landsmøde, der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Ungdomsforeninger. Det er 

udelukkende delegater tilmeldt MUs lands-

møde, der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Spejdere. Det er udeluk-

kende delegater tilmeldt MSs landsmøde, 

der har stemmeret til dette valg. 

Der vælges op til 2 repræsentanter for 

Metodistkirkens Musikarbejde. Det er ude-

lukkende delegater tilmeldt MMs lands-

møde, der har stemmeret til dette valg. 

Disse 8 er udgør tillige koordinations-

udvalget for de respektive arbejdesformer, 

som er ansvarlige for arbejdet mellem 

delegeretmøderne. Personerne vælges som 

leder og viceleder. Koordinationsudvalget 

er ansvarlige for landsmødets afholdelse. 

 

§ 14. Såfremt der til personvalg er foreslået 

mere end én person, skal der foretages 

skriftlig afstemning. 

Stk. 2. Afstemninger skal foregå skriftligt, 

såfremt dirigenten eller mindst fem med-

lemmer af delegeretmødet forlanger det. 

 

§ 15. Delegeretmødet nedsætter en forslags-

komite, bestående af tre personer valgt af 

delegeretmødet, og to personer udpeget af 

MBUF-styrelsen blandt MBUF-styrelsens 

medlemmer. 

Stk. 2. Forslagskomiteen skal fremkomme 

med forslag til de valg, der er omtalt i § 12 

pkt. 8 a-f. 

Stk. 3. Forslagskomiteen arbejder fra afslut-

ningen af et delegeretmøde til afslutningen 

af det efterfølgende delegeretmøde. 

Stk. 4. Forslagskomiteen skal senest 6 uger 

før delegeretmødet fremsende forslag til 

personvalg med beskrivelse af kandidaterne 

til MBUF-styrelsen, som skal udsende disse 

til grupperne. 

 

§ 16. Personvalg er gældende fra afslut-

ningen af et delegeretmøde til afslutningen 

på det efterfølgende. Optagelse af grupper 

er gyldig øjeblikkeligt.  

 

MBUF-styrelsen 

  

§ 17. MBUF-styrelsen består af formand, 

næstformand og op til 8 styrelsesmedlem-

mer. MBUF-styrelsen konstituerer sig selv. 

MBUF-styrelsen kan supplere sig med 

yderligere medlemmer uden stemmeret.  

 

§ 18. Alle valgte medlemmer af MBUF-

styrelsen skal være lovmæssigt myndige. De 

skal være medlemmer af Metodistkirken og 

MBUF. 

 

§ 19. MBUF-styrelsens opgaver er bl. a. 

- udarbejdelse af budget og regnskab 

- lederuddannelse 

- ansættelse af medarbejdere 

- nedsættelse af udvalg 

- udgivelse af blade 

- afholdelse af lejre og stævner 

- at koordinere og samarbejde med 

Metodistkirken i Danmark 

- varetage forholdet til DUF 

- afholdelse af delegeretmøde 

- repræsentation 

- inspiration til det lokale arbejde 

 

§ 20. MBUF-styrelsen tegnes af formanden. 

Ved køb, salg, låntagning og pantsætning af 
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fast ejendom kræves underskrift af den 

samlede bestyrelse. 

§ 21. MBUF-styrelsen er beslutningsdygtig, 

såfremt bestyrelsesmødet er behørigt ind-

kaldt, og mindst halvdelen af dens med-

lemmer er tilstede.  

 

§ 22. MBUF-styrelsen samles mindst to 

gange årligt.  

 

Lokalgruppen 

 

§ 23. En lokalgruppe er en juridisk person 

med egne vedtægter, eget regnskab og re-

gelmæssige aktiviteter. Lokalgruppen skal 

føre en medlemsliste, sikre at nye medlem-

mer underskriver en indmeldelsesblanket 

samt at alle medlemmer hvert år doku-

menterer deres medlemskab ved underskrift 

eller kontingentindbetaling. Lokalgruppen 

skal hvert år inden delegeretmødet afholde 

et møde, hvor regnskaber godkendes og 

personvalg foretages. Alle medlemmer evt. 

repræsenteret af en forældre skal have 

stemmeret ved mødet. 

Den lokale gruppe skal indsende indberet-

ninger, statistik og regnskaber samt even-

tuelle vedtægtsændringer for det forløbne 

arbejdsår til MBUF-styrelsen. Indberetnin-

gerne skal tillige indeholde lokalgruppernes 

planer for det igangværende arbejdsår. 

 

§ 24. Lokalgruppen er tilknyttet den lokale 

pastoratskonference. Lokalgruppernes regn-

skaber forelægges pastoratskonferencen. 

Lederen af hver enkelt lokalgruppe skal 

være medlem af Metodistkirken og god-

kendes på pastoratskonferencen.  

 

Lokale børne- og ungdomsråd 

  

§ 25. Såfremt der indenfor en menighed i 

Metodistkirken i Danmark findes flere 

lokalgrupper, skal der dannes et lokalt 

børne- og ungdomsråd. 

 

§ 26. Børne- og Ungdomsrådet består af en 

repræsentant for hver af de lokalgrupper, 

som er repræsenteret indenfor den enkelte 

menighed. Repræsentanter udpeges af de 

enkelte lokalgrupper for et år ad gangen.  

 

§ 27. Børne- og Ungdomsrådets opgave er 

at koordinere lokalgruppernes arbejds-

indsats, så forbundets formål efterleves, og 

således, at der indenfor hver menighed 

skabes en naturlig overgang fra børne- og 

ungdomsarbejdet til menighedsarbejdet. Rå-

det tilrettelægger og afholder fællesarran-

gementer. 

 

Vedtægtsændringer 

 

§ 28. Forslag til ændringer af forbundets 

love indbringes for delegeretmødet af 

MBUF-styrelsen eller lokalgrupper. For-

slagene skal indsendes senest 8 uger inden 

delegeretmødet. 

Stk. 2. For vedtagelse af ændringer i lovene 

kræves 2/3 majoritet. Delegeretmødet kan 

ikke gennemføre ændringer, der fratager 

forbundet dets karakter af en metodistisk 

børne- og ungdomsorganisation.  

Stk. 3. Ændringer i § 3 samt §28 stk. 2 og 3 

skal vedtages på to af hinanden følgende 

ordinære delegeretmøder for at være gæl-

dende.  

Ændringer i § 5 kan kun vedtages af MS-

delegater. 

 

§ 29. Ophævelse af forbundet skal vedtages 

på to på hinanden følgende delegeretmøder, 

hvoraf et skal være ordinært. I tilfælde af 

ophævelse af Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund i Danmark tilfalder 

forbundets formue Metodistkirken i Dan-

mark.
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Unge Hjem Udvalget 

Året der kommer 

Unge Hjem-weekenden 2002 holdes på 

”Lyngsbo” ved Fredericia fra d. 18.-20. 

oktober 2002. Programmet ligger ikke helt 

klar endnu, men vi kan godt afsløre allerede 

nu, at weekenden kommer til at handle om 

mirakler, i bredeste forstand!! 

Der vil være foredrag, men også mere 

kreative aktiviteter, hvor familierne i 

mindre grupper skal arbejde sammen. I 

forhold til sidste års lejr vil vi også sætte 

mere ind på musik-området og er ved at 

danne et band til weekenden. 

Et nyt tiltag er at lave en ungdomsklub på 

weekenden, hvor der er mulighed for at 

være rigtigt sent oppe i egne lokaler og 

samles omkring et program, der er særligt 

tilrettelagt for unge over 13. 

Lejren sluttes af med en familiegudstjeneste 

med mange medvirkende. 

Vi håber, rigtig mange vil deltage i lejren. 

Det endelige program vil være klar til 

uddeling ved årskonferencen. 

Året der gik 

Unge Hjem-udvalget arrangerede i 2001 en 

weekend på ”Solborgen” på Sjælland. 

Lejrens tema var ”Menneske – hvad er du 

værd?”  

37 voksne og 35 børn mødte op på lejren og 

fik lokalerne til at summe af aktivitet og liv, 

og vi i udvalget var glade for den store 

tilslutning til weekenden.  

Lørdag var psykoterapeut og tidligere meto-

distpræst Hans Munk vores gæst og holdt 

oplæg om identitet og selvværd, om 

hvordan det kan være, at vi kan føle os 

ubetydelige og små, når vi er skabt i Guds 

billede, og om hvordan og hvor man kan få 

suppleret sin beholdning af selvværd op. 

Tid til diskussion var der også om efter-

middagen, og efter en god gå tur til stranden 

så de voksne filmen ” Shadowlands” om C. 

S. Lewis. 

Et af weekendens absolutte højdepunkter 

var  stafetløbet lørdag aften, hvor opgaverne 

var sjove og fantasifulde.  

Thomas Rotendahl holdt andagter for store 

og små – og Mark Lewis holdt gudstjeneste 

for os søndag med masser af musik. 

Tak til Ellen og Egon Pedersen, som sør-

gede for god mad til os alle . 

En særlig tak skal også lyde til de 

medlemmer, som efter weekendens lejr af-

sluttede deres tid i Unge Hjem-udvalget. 

Lars og Lene Bræstrup fra Svendborg og 

Keld og Birthe Pedersen fra Hjørring har 

alle lagt mange kræfter i udvalget, og vi 

håber at se dem igen på fremtidige lejre. 

Unge Hjem-weekenden er en virkelig god 

mulighed for at skabe og styrke venskaber 

på kryds og tværs af landet, og det er dejligt 

at opleve et større kristent fællesskab. 

 

Nia Evans 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

Året der kommer 

I det kommende konferenceår vil der blive 

gjort forsøg på at starte en familieklub. Der 

er interesse for dette i Horsens. I løbet af 

året regner vi med at kunne sende to 

personer til et kursus, hvor man får 

uddannelse i at være leder af en sådan klub. 

Ud over dette har vi planer om at oprette en 

hjemmeside, hvor vi vil orientere om 

emner, der har relation til Folkesundheden. 

Vi vil også fortsætte med at holde kontakt 

til vore samarbejdspartnere på forskellige 

niveauer. 

Vi håber også, med støtte fra Centralkon-

ferencens komité for arbejdet med nar-

kotika- og alkoholmisbrug at kunne indbyde 

til en konference i foråret 2003, hvor der 

skal fokuseres på kirkerne/menighedernes 

ansvar og forpligtelse i misbrugsspørgsmål. 

Året der gik 

I efteråret 2001 inviterede vi til nogle 

temaaftener hvor vi orienterede om Familie-

klubprojektet. Leder af dette projekt, 

konsulent Nils Kohl, fra Afholdsselskaber-

nes Landsforbund, gav en god orientering 

om dette. Vi afholdt fire temaaftener. Bedst 

fremmøde oplevede vi i Frederikshavn, 

Horsens og Rønne, hvor der også var andre 

end metodister tilstede. Der var stor 

interesse for projektet, men det har vist sig 

vanskeligt at finde personer, der har tid til at 

gå ind i denne opgave. I København var 

fremmødet meget beskedent, til trods for 

deltagelse fra to andre organisationer. 

Desværre blev dette konferenceår det år, da 

man måtte lukke værestedet Papegøjen i 

Ribe. Det skete på grund af mangel på 

frivillige medarbejdere. Dette var en stor 

skuffelse for ildsjælen Theodor Pedersen, 

men alene kunne han ikke fortsætte 

opgaven. Derfor skal der lyde en hjertevarm 

tak til ham for den store opgave har påtog 

sig og udførte. 

Arbejdet i bestyrelsen har fungeret godt og 

vi er åbne for idéer til fortsat arbejde. 

 

 

Knut Bjarne Jørgensen 
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Regnskab 2001 

Indtægt   

Kopiering 1.243,50  

Renter 1.578,41  

Tilskud   

Tips og lotto 17.329,17  

A-forsikringsfond 15.000,00  

Afholdselskabernes Landsforbund 31.700,00  

 66.851,08  

Udgifter   

Kontingenter  14.250,00 

Kontormateriale  7.013,88 

Porto og gebyrer  1.075,00 

Administration  5.810,00 

Bestyrelses- og udvalgsmøder  2.299,00 

Abonnementer  6.640,00 

Gaver  3.178,00 

Årbogen  1.200,00 

Rejser  9.519,50 

Diæter  487,50 

Temadage  8.977,25 

Diverse  6.194,00 

Revisorassistance  vedr. tips og lotto  1.531,25 

Afskrivning på inventar  35.000,00 

Udgifter -103.175,38 103.175,38 

Årets resultat -36.324,30  

   

Status   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845 – 107013-6 38.392,99  

Jyske bank 108951 (kan frigives juli måned 2002) 26.659,37  

Inventar. Primo 35.000,00  

Afskrivning i.h.t. bestyrelsesbeslutning -35.000,00  

Formue ultimo 2001 65.052,36  

   

Formueforklaring   

Egenkapital, primo 2001 101.376,66  

Årets resultat -36.324,30  

Balance 65.052,36  
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Kurér-Forlaget 

Året der kommer 

Bogsalg  

Der vil fortsat arbejdes med at kø-

be/fremskaffe bøger fra såvel danske som 

udenlandske forlag. Det er blevet dyrt at 

betale bogkøb i udlandet da bank/girogebyr 

er steget meget, så det må vurderes 

enkeltvist, men det er en interessant opgave. 

 

Himmel & Jord  

Som nævnt i året der gik, har der været 

megen udskiftning eller deling af redak-

tørarbejdet, men vi håber det lykkes at finde 

et stabilt leje for vort blad også for 

fremtiden. 

Dagens Ord 

Dagens Ord fortsætter med mange nye  

abonnenter og vi forventer at deltage i den 

fine aktivitet Jerusalemskirken holder på 

gaden i august. Det er da en agitations-

mulighed. 

  

Dåbsklubben 

Dåbsklubben vil fortsat blive varetaget af 

undertegnede i tilknytning til forlaget i 

forbindelse med evt. indkøb. MBUF står 

økonomisk bag. Vi starter år 2003 på 10. år. 

Året der gik 

Bogsalg  

Der er fortsat en del af ”Den danske 

Metodistkirkes Historie” ude blandt menig-

hederne, men nu er den vel efterhånden i 

alle hjem. Den kan stadig bruge til agitation 

eller gave til andre, som holder foredrag 

eller er interesseret i kirken. Tilbudet til me-

nighederne er stadig kr. 50,00. i agitations-

øjemed. Der købes også diverse bøger til 

skolen i Sverige og til Lægården. 

 

Himmel & Jord  

Bladet har desværre været ret ustabilt, da 

det har været ramt af, at Carstens Morsbøl 

har været sygemeldt og Lars Ulrik Jensen 

har måttet klare det alene. Derudover har 

bl.a. flere fra landsledelsen måtte tage sig af 

resten af dette forår. Det har også været et 

problem med hensyn til lay-out, hvor vi har 

måttet gå til ekstern udførelse, hvilket er 

skyld i, at prisen har været hævet lidt. Tak 

til abonnenterne,  som har accepteret 

halv/helårs betaling, som er enklere at admi-

nistrere. 

 

Dagens Ord 

Hæftet udkommer ret stabilt i antal. Der er 

mange nye abonnenter, der kommer til, 

også blandt ikke metodister. Det er 

interessant at høre fra disse mennesker, 

hvordan de er blevet bekendt med hæftet. 

Flere spørger om ekstra til at agitere for det. 

Der er også en abonnent, som får det fast på 

kinesisk. 

 

Økonomi 

Bogsalget holder sig stadig pænt på 

omkring de 100.000 kr. som er med at give 

overskud til fællesomkostningerne. Bladene 

kan lige balancere, når alle afskrivninger er 

overstået, og det fortsat støttes fra 

MBUF/MK for bladene til deres 

medlemmer. Dåbsklubben hviler i sig selv 

med løbende bidrag fra MBUF. 

 

 

 

Alf Hansen 
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Regnskab 2001 

Salg af bøger    

Indtægter    

Varesalg   98.338,78 

    

Udgifter    

Varelager 1/1  139.164,91  

Varekøb  77.570,45  

Varelager 31/12 145.065,61   

  op/nedskrivning -1.434,23 -143.631,38 73.103,98 

   25.234,80 

Rabat vedr. Metodisthist.   3.500,25 

Porto, fragt, indpakning   5.469,50 

Resultat   16.265,05 

    

Himmel & Jord    

Indtægter    

Abonnementer  63.726,40  

Julehilsener  5.972,00  

Annoncer  2.520,00  

Tilskud MBUF og MK  135.777,30 207.995,70 

    

Udgifter    

Trykning, Himmel & Jord  153.364,57  

Forsendelse, Himmel & Jord  28.383,54  

Redaktionsomkostninger  20.845,22  

Diverse / girokort  1.998,88  

Afskrivning, edb  5.409,39  

Afskrivning, telefax  955,50 210.957,10 

Resultat   -2.961,40 

    

Dagens Ord    

Indtægter    

Abonnementer  43.224,94  

Tilskud, The Upper Room  20.646,55 63.871,49 

    

Udgifter    

Trykning  44.659,37  

Forsendelse  5.402,17  

Redaktionsomkostninger  7.264,73  

Diverse / girokort  3.769,27 61.095,54 

Resultat   2.775,95 
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Administration    

Indtægter    

Renter, rabatter   -15,39 

    

Udgifter    

Kontor  10.016,66  

Årbogen  1.200,00  

Forsikring  1.207,00  

Afskrivning, kopimaskine  1.821,25 14.244,91 

Resultat   -14.260,30 

    

Overskud   1.819,30 

    

Status pr. 31.12.2001 

Aktiver    

Likvide midler    

Kassebeholdning  1,02  

Checkkonto  1.919,75  

Girokonto  12.414,72 14.335,49 

    

Tilgodehavender    

Kr. Talsmand / Himmel & Jord  3.360,00  

Bogsalg/debitorer  8.253,68  

Julehilsener  2.400,00 14.013,68 

    

Forudbetalinger    

Himmel & Jord omkostninger  0,00  

Dagens Ord, girokort/porto  2.412,40 2.412,40 

    

    

Inventar    

Kopimaskine 5.463,75   

- afskrivning -1.821,25 3.642,50  

    

Telefax, Kr. Talsmand / Himmel & Jord 955,50   

- afskrivning -955,50 0,00  

    

Edb, Kr. Talsmand / Himmel & Jord 11.409,39   

Salg -6.000,00   

- afskrivning -5.409,39 0,00 3.642,50 

    

Varelager    

Varelager  143.631,38  

Varelager, Dåbsklubben  12.342,06 155.973,44 

   190.377,51 
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Passiver    

Ekstern gæld    

Forudbetalt, Kr. Talsmand 0,00   

Forudbetalt, Dagens Ord 33.171,67 33.171,67  

    

Kreditorer  34.707,61  

Redaktionsomk.  1.000,00  

Skyldig moms  6.879,49 75.758,77 

    

Intern gæld    

Mellemregning, Historisk selskab (ovf. Hovedkassen) 0,00  

Mellemregning, Hovedkassen  100.000,00  

Mellemregning, Dåbsklubben  16.706,79 116.706,79 

    

Formue    

Formue 1/1 2001  -3.907,35  

Overskud  1.819,30 -2088,05 

   190.377,51 
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Salmebogsudvalget 

Året der kommer 

Arbejdet i Salmebogsudvalget i 2002 og 

2003 vil koncentrere sig om den endelige 

udvælgelse af salmerne til salmebogen.  

På årskonferencen i 2003 vil vi præsentere 

den ny salmebogs indhold og udgivelses-

form. Desuden vil vi fremlægge det 

endelige budget og offentliggøre 

udgivelsesdatoen. 

 

 

Året der gik 

I det forløbne år har der været arbejdet med 

vurderingen af en lang række nye danske 

salmer samt en række salmer skrevet eller 

oversat af danske metodister. Et lille udvalg 

af disse nye salmer vil blive præsenteret ved 

denne årskonference. 

 

Der er udvekslet informationer med Mis-

sionsforbundet, som også arbejder med ny 

salmebog. I dialogen med Missionsfor-

bundet viste det sig desværre at et nærmere 

samarbejde på det nuværende tidspunkt i 

processen ikke er muligt, da indholdet i 

vore salmebøger er for forskelligt. 

Sidste år opfordrede årskonferencen lands-

ledelsen til, at der indsættes nodelinier og 

becifringer i den ny salmebog. På lands-

ledelsens opfordring har salmebogsudvalget 

overvejet mulighederne og vurderet såvel 

det økonomiske (anslået kr. 250.000) som 

det arbejdsmæssige ressourceforbrug i for-

bindelse med en sådan udgivelse. Konklu-

sionen er, at salmebogsudvalget ikke kan 

støtte opfordringen. 

 

 

 

Chr. Alsted 
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Metodisthistorisk Selskab 
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 

Året der kommer 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde 

med den løbende opdatering og vedlige-

holdelse af Landsarkivet og Biblioteket. 

Året der gik 

I september 2001 indbød vi til et endags 

seminar om Den danske Metodistkirkes 

Historie. På grund af ganske få tilmeldte 

måtte vi desværre aflyse seminaret. Vi op-

fatter den manglende tilslutning som et ud-

tryk for, at der ikke er interesse for en for-

dybelse i kirkens historie ud over det bogen 

om Metodistkirkens danske historie kan 

tilbyde. 

 

Chr. Alsted 
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) 

Året der kommer 

Inspirationsdage afholdes i januar-februar i 

Århus, Næstved, Odense og Hjørring. 

 

Kvindernes Internationale Bededag afholdes 

fredag den 1. marts 2002 med temaet: 'Søg 

forsoning' udarbejdet af Kvindekomiteen i 

Rumænien. 

 

Fællesskabets Dag den 4. - 5. maj 2002 på 

Svendborg Kursus- og Vandrehjem. Temaet 

er 'Helligånd - fyld os'. 

 

Der afholdes inspirationsweekend for 

repræsentanter den 25. - 27. oktober 2002 i 

Odense. 

 

Året der gik 

Inspirationsdage i januar 2001 afholdt i 

Odense, Århus, Dianalund og København. 

 

Kvindernes Internationale Bededag blev 

afholdt den 2. marts 2001 med temaet: 

'Gennem Bøn til handling'. 

 

Fællesskabets Dag den 5. - 6. maj 2001 på 

Svendborg Kursus- og Vandrehjem med 

temaet: 'Søg forsoning'. Der var stor 

deltagelse. Over 100 kvinder deltog. 

Charlotte Thaarup medvirkede med 

bibeltime over temaet. Metodistkirken ved 

Jonna Lauridsen fra Vejle modtog en andel 

af Bededagskollekten kr. 33.000 til 

Ungdomspræsten Inise Budnika, Letland. 

 

Emma Rasmussen 

 

Det Danske Bibelselskab  

Året der kommer 

Bibelselskabet her indgået en aftale med  

den kristne arabiske tv-station SAT-7 om at 

udbrede kendskabet til stationen i Danmark 

og om at opbygge en givertjeneste, der skal 

indsamle penge til produktionen af bibelske 

TV-programmer. De fleste husstande i Mel-

lemøsten har i dag TV og parabol og på den 

måde kan bibelteksterne og  det bibelske 

budskab formidles ind i folks hjem. 

 

Året der gik 

Et konkret tegn på globaliseringen er, at der 

bor flere og flere etniske minoriteter i de 

enkelte lande. Ønsket om bibler og testa-

menter på flere sprog lyder oftere og oftere 

til de nationale bibelselskaber. Derfor har 

De Forenede Bibelselskaber  ønsket at op-

rette et kæmpe  bibellager, der skal betjene 

alle verdens bibelselskaber. Opgaven blev 

udbudt og Det Danske Bibelselskab vandt 

udbuddet. Europe Distribution Centre, der 
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åbnede 1. februar 2001, har et stort lager på 

Avedøre Holme. Derfra kan bibelselskaber 

over hele verden via Internet bestille de 

bibler, de har brug for. 

Bibelselskabet her udgivet en studieudgave 

af Korintherbrevene udarbejdet af Teol. Dr. 

Kai Kjær-Hansen. Ligeledes er et fotogra-

fisk genoptryk af de gammeltestamentlige  

pseudepigrafer med opdateret litteraturliste 

ved professor Benedikt Otzen blevet udgi-

vet. 

Arbejdet med oversættelse af dele af Bibe-

len til tegnsprog blev færdiggjort i februar 

2001. 

 

Ove S Sørensen 

 

Evangelisk Frikirkeråd 

Året der kommer 

Den samlende begivenhed for en større del 

af Frikirkerådets bagland er det tilbageven-

dende frikirkelige prædikantmøde, som i år 

afholdes i Mariager 27.-29. august. Temaet 

er: Helbredelse til kristen identitet – i lyset 

af forbrugersamfundet og kulturmødet.   

Frikirkerådet følger drøftelserne vedr. de 

forventede strukturændringer indenfor det 

økumeniske arbejde i den hensigt at udnytte 

fordelene ved samarbejdet og spare dobbelt-

arbejde, så de begrænsede ressourcer anven-

des mest optimalt. 

En forbedret gruppeaftale vedr. kirkeforsik-

ringer med Forsikringsselskabet TRYG fo-

relægges Frikirkerådet i maj. 

Året der gik 

Laila Hørby, Metodistkirken er Frikirke-

rådets repræsentant i Folkekirkens Nød-

hjælp. I forbindelse med strukturændringer i 

Folkekirkens Nødhjælp er Laila Hørby, som 

et udtryk for den økumeniske indstilling 

valgt til næstformand i Rådet, den øverste 

myndighed. Frikirkerådet har givet sin op-

bakning til Nødhjælpens Sogneindsamling i 

marts og opfordrer menigheder og enkelt-

personer til at tage aktivt del heri. 

Frikirkerådets Børneudvalg var 

medarrangør af den store 

Børnemedarbejderkonference i Odense med 

ca. 650 deltagere. 

Frikirkerådet varetager kontakten til Dan-

marks Radios transmission af gudstjenester 

(29. september transmitteres gudstjenesten i 

Århus Metodistkirke på DR1). 

Hovedforedraget på repræsentantskabs-

mødet havde emnet ”Økumenisk vision om 

fælleskirkeligt arbejde”. Ansøgning fra Ny-

apostolsk Kirke vedr. optagelse i Frikirkerå-

det er under behandling.   

Ny formand er Leo Hansen fra Missions-

forbundet. 

 

Keld Munk 
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Danske Kirkers Samråd (DKS) 

Året der kommer 

I det kommende år vil forberedelserne til en 

strukturændring indenfor det økumeniske 

arbejde tage fart. Det er hensigten, at nå 

frem til en smidig struktur, hvori kirkerne i 

fællesskab kan møde vor tids store ud-

fordringer som f. eks. religionsmødet og 

behovet for genkristning af Danmark samt  

tage ansvar for relationerne til de interna-

tionale økumeniske organisationer. Også af 

hensyn til de begrænsede ressourcer er der 

behov for at reducere parallelt arbejde og 

samtidig fremme samarbejdet kirkerne i-

mellem – lige fra fasttømrede samarbejdsor-

ganisationer til mere løst 

netværkssamarbejde. 

Året der gik 

Årets store tema har været dokumentet 

Charta Oecumenica (retningslinier for det 

voksende samarbejde mellem kirkerne i 

Europa), som blev vedtaget i Strassbourg i 

foråret 2001 af Kirkernes Europæiske Kon-

ference (KEK) og Den Europæiske 

Katolske Bispekonference. Metodistkirken 

har via Metodistkirkens Europaråd har givet 

sin tilslutning til Charta Oecumenica.  

Danske Kirkers Samråd har naturligvis no-

teret sig dokumentets europæiske kontekst 

og modtaget med kommentarer. Charta 

Oecumenica udsendes til præster og me-

nigheder.  

Den planlagte informationsfolder om Dan-

ske Kirkers Samråd til evt. nye medlems-

kirker er sat i bero af hensyn til de fore-

stående strukturelle forandringer.  

Det økumeniske efterårsmøde med temaet: 

”Udfordringen fra Islam” blev på baggrund 

af 11. september særdeles aktuelt – og er det 

stadig. Dr. Tarek Mitri fra Kirkernes Ver-

densråd holdt hovedforedraget: ”Muslimer 

og kristne: Global konfrontation eller lokale 

problemer”. Foredraget findes på dansk og 

uddeles til alle interesserede. 

Som ny næstformand er valgt Henning 

Bjerno fra Metodistkirken. 

 

 

 

Henning Bjerno / Keld Munk 
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Danske Kirkedage 

Året der kommer 

Overvejelserne om de kommende kirkedage 

er i fuld gang. Efter de forrige kirkedage var 

der nogle ønsker om at afholde dem hvert 

andet år. Der har også været overvejelser 

over hvordan man får de unge kirkefolk i 

Danmark engageret. 

Året der gik 

Danske kirkedage 2001 fandt sted i Århus. 

Der var en del tvivl om hvorvidt kirkedage-

ne havde udspillet deres rolle, eftersom kun 

800 havde meldt sig på forhånd. Men 

mange enkeltdagsdeltagere reddede arran-

gementet, der både i indhold og form blev 

en succes. Fra frikirkeligt hold har vi dog 

kritiseret den manglende økumeniske bred-

de. Især afslutningsgudstjenesten havde et 

ensidigt folkekirkeligt præg. 

 

 

Lars Ulrik Jensen 

 

Det Økumeniske Fællesråd  

Året der kommer 

Der arbejdes i det kommende år med en 

opfølgning på ”enhedens vej”, således at 

DØF’s historie fra 80’erne til i dag bliver 

skrevet. Kirkernes U-landsoplysning, som 

lever af en Danida-bevilling arbejder fortsat 

med web-avis, temagudstjenester, og udgi-

velser, der tager sigte på skoleklasser. Gen-

nem lokalfonden kan søges tilskud til af-

holdelse af arrangementer af uland-

oplysende karakter. 

Året der gik 

På DØF’s halvårsmøde valgtes Peter 

Lodberg til ny formand. Han afløste Eva 

Nordentoft, der som næstformand havde 

varetaget hvervet efter biskop Carsten 

Nissen. Arbejdet i 2001 var præget af 

afholdelsen af Danske Kirkedage i Århus. 

Men der har også været fokus på 

Israel/Palæstina, samt ikke mindst på en 

skrantende økonomi. 

 

 

Lars Ulrik Jensen 
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Lausanne-komiteen 

Året der kommer 

Den Danske Lausanne-gruppe er en tvær-

kirkelig organisation, som er tilsluttet The 

Lausanne Committee for World Evangeli-

sation, på verdensplan. Metodistkirken vil 

fortsat få berettigelse til repræsentantskab i 

gruppen. 

 

I den kommende tid vil Lausanne-komitéen 

fortsætte med planlægning af Willow Creek 

konferencer, lederkurser og seminarer. Den 

næste store konference vil foregå d. 7.-9. 

november, i Pinsekirkens Kristne Kultur-

center, København.  

Gruppens anden primære beskæftigelse vil 

dreje sig om vurdering af mulighederne for 

en sammenlægning af Evangelisk Alliance i 

Danmark og Den Danske Lausanne-gruppe. 

Der er vedtaget en rapport, og arbejdsgrup-

pen bag rapporten arbejder videre med ud-

arbejdelse af en skitse til vision og struktur 

for et sammenlagt EA-Lausanne. Skitse til 

ny organisation skal udarbejdes og 

fremlægges på et fælles EA og Lausanne 

møde i september.

Året der gik 

Lausanne har tilrettelagt et dansk Willow 

Creek netværk, som har arrangeret et 

seminar og lederkursus i løbet af året. 

Lausanne har også udgivet et dåbshæfte, 

som arbejder mod forøget forståelse af de 

forskellige dåbssyner blandt repræsentant-

skabet. Gruppen har også tilrettelagt en e-

mail gruppe om Åndskamp, som nu har 56 

medlemmer.     

 

Mark Lewis 
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Metodistkirken i Nordeuropa 
Centralkonferencens Eksekutivkomite 

og Biskopskomite 
 

 

1. Möten och konstituering 

Centralkonferensens exekutivkommitté och 

biskopskommitté har haft två möten under 

2001 - 2002. Septembermötet hölls i Göte-

borg och marsmötet i Oslo. 

I septembermötet konstituerade sig kom-

mittén på följande sätt: 

Ordförande: Biskop Øystein Olsen 

Vice ordförande: Biskop Rüdiger Minor 

Vice ordförande i exekutivkommittén och 

ordförande i biskopskommittén: Henning 

Bjerno (för ett år) 

Sekreterare: Per-Endre Bjørnevik (för ett år) 

I marsmötet valdes Per-Endre Bjørnevik att 

ersätta Henning Bjerno och Bimbi Ollberg 

till ny sekreterare. 

 

2. Exekutivkommittén 

2.1 Ekonomi 

Följande kassor har godkänts och an-

svarsfrihet har beviljats de redovisnings-

skyldiga: 

Biskopskassan, Helsingfors, 2001 

Biskopskassan, Moskva, 2001 

Centralkonferenskassan, Oslo, 2001 

Centralkonferenskassan, Sverige, 2001 

Areakassan, 2001 

Anslag från Centralkonferens fonder 

beviljats  

Ledarskapsutbildning i Litauen 2002-2003: 

NOK 30.000 (Madsens fond) 

Sommarkurs för pastorer, diakoner och 

lekfolk, Nordeuropeiska utbildningsrådet:  

NOK 10.000 (Madsens fond) 

Lägerledarutbildning, Sverige, 2002-2003: 

NOK 15.000 (Madsens fond) 

Estlands kristna ledarskapskonferens, NOK 

10.000 (Madsens fond) 

Nya kurser i andlig vägledning, Høgskolen 

for Kristendom, Oslo:  

NOK 15.000 (Madsens fond) 

Nytt studieprogram för lokalpastorer och 

diakoner, Överås: NOK 30.000 (Odd 

Hagens fond) 

Utbildning av lärare i andlig utveckling, 

Høgskolen for Kristendom, Oslo: NOK 

30.000 (Odd Hagens fond) 

Emmausvandringen, Norge: NOK 10.000 

(Madsens fond) 

2.2 Rapporter 

Kommittén tar emot rapporter från cen-

tralkonferensens råd och från de nord-

europeiska representanterna i generalkon-

ferensens råd.  

2.3 Kyrkostyrelserna 

För att förbättra kommunikationen sänds 

exekutivkommitténs och 

biskopskommitténs protokoll direkt till 

kyrkostyrelserna. Mötena med 

kyrkostyrelsernas ordföranden som inleddes 

2000 kommer att fortsätta under 

kvadrenniet. 

2.4 Europakontakter 

Kommittén tar emot rapporter, nyhetsbrev 

och annan information från Central- och 

Sydeuropas centralkonferens teologikom-

mission, Metodistkyrkans Europaråd och 

Metodistkyrkans Europaråds teologikom-

mission. 

2.5 Ekumeniska kontakter 

Kommittén tar emot rapporter, nyhetsbrev 

och annan information från Nordiska eku-

meniska rådet, Conference of European 

Churches (CEC) och Leuenberg Church 

Fellowship. 

2.6 Centralkonferensen 2001 

Kommittén var tillsammans med arrangörs-

kommittén i Helsingfors ansvarig för Cen-

tralkonferensen 2001 

Det har förts en diskussion om nomine-

ringsprocessen och valkampanjen inför 

biskopsvalet. En bedömning av 
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kandidatprocessen kommer att göras i 

septembermötet 2002 efter förberedelse av  

Beatrice Alm, Øyvind Helliesen, Henning 

Bjerno och Irina Ivanova. 

En utvärdering av Centralkonferensen har 

gjorts och är tillgänglig för framtida värdar. 

2.7 Övrigt 

Frågan om årskonferensens organisation 

och Kyrkoordningen – respons på General-

konferensens juridiska råds beslut nr. 904 

har bordlagts, eftersom rådet återtagit sitt 

beslut. 

 

3. Biskopskommittén 

3.1 Årligt rådslag  med biskoparna 

3.1.1 Biskop Rüdiger Minor 

Den 28 september 2001 framlade biskop 

Rüdiger Minor sin första  personliga rapport 

i det nya kvadrenniet med översikt över 

arbetet i Eurasien, och kommittén hade sitt 

årliga rådslag (KO 1997 § 537.35). Vi 

uttryckte vår glädje över gott tillfrisknande 

efter en höftoperation och 71 dagars 

medicinskt behandling. 

3.1.2 Biskop Øystein Olsen 

Den 9 mars 2002 framlade biskop Øystein 

Olsen sin första personliga rapport, som 

följdes av det årliga rådslaget med kom-

mittén. 

3.2 Biskopskontoren 

3.2.1 Moskva.  

Kontoret fungerar väl med Lena Filippina 

som sekreterare. En ny fastighet för Teo-

logiska seminariet och biskopskontoret har 

köpts i centrala Moskva. Ombyggnationen 

kommer att ta en viss tid i anspråk. 

3.2.2 Oslo.  

Det nya Oslokontoret öppnades officiellt 

den 21 oktober 2001 med flera ekumeniska 

gäster och medlemmar i den metodistiska 

familjen närvarande. Kontoret fungerar nu 

väl efter en ganska svår period av etablering 

i utrymmena med den nödvändiga infor-

mationsteknologin. Senaste år rapporterade 

vi att Liv Berit Carlsen utnämnts till bis-

kopsassistent. Karin Thompson har anställts 

som sekreterare och kassör. Från kommittén 

ansvarade Per-Endre Bjørnevik och Hen-

ning Bjerno för hyresavtal med Betanien, 

Oslo, som vi tackar för hjälpen med 

etableringen av kontoret. Ett speciellt tack 

går till Øyvind Horn. Ombyggnadskost-

naderna för kontoret blev NOK 400.000, av 

vilka Centralkonferenskassan betalat NOK 

100.000. Fastighetens ägare, Betanien, 

Oslo, stod för resten. Övriga kostnader har 

täckts av General Council on Administra-

tion and Finances (GCFA), Centralkonfe-

renskassan, Biskopskassan och årskonferen-

serna i Norden och Baltikum. Vi har sänt ett 

särskilt tackbrev till Liz Okayama, bi-

trädande generalsekreterare för GCFA, för 

hennes stora hjälp. 

3.2.3 Helsingfors.  

Biskopskontoret i Helsingfors stängdes den 

30 april 2001, men mycket praktiskt och 

finansiellt arbete måste göras efteråt. 

Hjärtligt tack till tidigare biskop Hans 

Växby och tidigare sekreterare och kassör 

Monica Lundgren för deras utmärkta hjälp – 

även med etableringen av det nya Oslo-

kontoret.

 

Øystein Olsen  Rüdiger Minor   Henning Bjerno  

Biskop  Biskop  Biskopskomitténs ordf. 

Exekutivkommitténs ordf. Exekutivkommiténs viceordf.   

 

 

 
(översatt från engelskan) 
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Biskopkassen 

Episcopal Fund, Oslo 

Income statement 01.01-31.12 Note   2001  2000 

(amounts in NOK, kurs 31/12 2001: 100 NOK = 93,24 DKK) Note 2001 2000 

 

Income 

Contribution GCFA   1.701.062  957.579 

Contribution Denmark   98.864  91.375 

Contribution Finland F   33.500  33.504 

Contribution Finland S   33.469  29.353 

Contribution Norway   38.408  221.057 

Contribution Sweden   137.054  185.389 

Other income   129.682  0 

Total income   2.372.038  1.518.257 

 

Expenses 

Salaries   966.562  505.922 

Social costs   146.445  111.840 

Travel expenses   491.453  404.523 

Audit and accountancy assistance   100.536  17.902 

Personel education   24.168  2.743 

Rent   168.450  79.679 

Telephone   126.564  136.635 

Bank charges   14.172  13.962 

Office material   65.653  9.541 

Printing material   9.024  21.271 

Establishment expenses covered by GCFA   281.043  0 

Depreciation computers and office redecoration   31.363  0 

Miscellaneous   89.564  30.067 

Total expenses   2.514.997  1.334.086 

 

Financial items 

Interest income   36.353  1.384 

Foreign exchange gain   115  -120 

Interest expenses   -3.485  0 

Net financial items   32.983  1.264 

 

Net profit (loss) for the year   -109.976  185.435 

Proposed allocations and equity transfers 

Transfer from capital   -109.976  185.435 

Total allocations   -109.976  185.435 
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Balance sheet at 31.12 Note   2001  2000 

(amounts in NOK) Note 2001 2000 

 

Assets 

Fixed assets 

Tangible fixed assets 

Computers and office redecoration   341.435  0 

Total fixed assets   341.435  0 

Current assets 

Receivables 

Accounts receivable   480.402  0 

Other current assets   219.987  275.374 

Total receivables   700.389  275.374 

Cash and bank deposits   789.362  889.105 

Total current assets   1.489.751  1.164.479 

Total assets   1.831.186  1.164.479 

 

Equity and liabilities 

Equity 

Capital   284.528  394.504 

Reserve fund   66.790  66.790 

Reserved for housing   556.245  556.597 

Other equity   40.080  40.080 

Total equity   947.643  1.057.971 

Liabilities 

Current liabilities 

Accounts payable   169.173  0 

Taxes withheld and social security   115.495  30.733 

Salaries and holiday pay   67.568  75.775 

Other current liabilities   531.307  0 

Total current liabilities   883.543  106.508 

Total liabilities   883.543  106.508 

Total equity and liabilities   1.831.186  1.164.479 
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Areakassen 

Income statement 01.01-31.12 No  te 2001  2000 

(amounts in NOK, kurs 31/12 2001: 100 NOK = 93,24 DKK) Note 2001 2000 

 

Income 

Estonia, Tallinn   103.830  246.496 

Estonia, Pärnu   243.674  110.147 

Estonia, miscellaneous   27.654  20.133 

Latvia   363.853 628.325 

Denmark   51.803  90.479 

Finland F   0  2.449 

Finland S   5.897  3.182 

Norway   0  46.841 

Sweden   0  23.247 

Drugwork   547.891  827.135 

Baltic Salary Support   126.791  178.021 

Total income   1.471.393  2.176.455 

 

Expenses 

Estonia, Tallinn   67.627  247.714 

Estonia, miscellaneous   251.158  182.232 

Latvia  436.965  682.935 

Lithuania   3.602  0 

Denmark   52.226  90.479 

Finland F   0  2.449 

Finland S   5.897  3.182 

Norway   0  46.841 

Sweden   2.683  20.563 

Drugwork   671.173  661.520 

Baltic Salary Support   50.782  138.300 

Literature   0  14.385 

Administration   1.496  1.545 

Total expenses   1.543.610  2.092.145 

 

Financial items 

Interest income   9.093  2.389 

Foreign exchange gain   104  -19 

Net financial items   9.198  2.370 

Net profit (loss) for the year   -63.019  86.680 

Proposed allocations and equity transfers 

Transfer to equity   -63.019  86.680 

Total allocations   -63.019  86.680 
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Balance sheet at 31.12 Note   2001  2000 

(amounts in NOK) Note 2001 2000 

 

Assets 

Current assets 

Receivables 

Advances paid   106.872  64.160 

Cash and bank deposits   449.808  398.168 

Total assets   556.679  462.328 

 

Equity and liabilities 

Equity 

Estonia 

Tallinn   36.203  0 

Pärnu   10.086  -26.743 

Miscellaneous   36.236  52.895 

Total Estonia   82.524  26.151 

Latvia   74.790  147.902 

Lithuania   0  3.602 

Denmark   -423  0 

Sweden   0  2.683 

Drugwork   82.303  205.585 

Northern European Area   4.968  4.968 

Baltic Salary Support   115.730  39.721 

Literature   22.445  22.445 

Profit   7.702  825 

Total other equity   307.513  427.730 

Total equity   390.038  453.881 

Liabilities 

Current liabilities 

Other current liabilities   166.642 8.446 

Total liabilities   166.642  8.446 

Total equity and liabilities   556.679  462.328 
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Centralkonferencekassen 

 

Central Conference Fund, Norway 

Income statement 01.01-31.12 Note   2001 2000 

(amounts in NOK, kurs 31/12 2001: 100 NOK = 93,24 DKK) Note 2001 2000 

 

Income, contributions 

Finland F   15.063  11.352 

Finland S   15.063  11.352 

Denmark   30.125  22.703 

Norway   45.188  34.055 

Sweden   45.188  34.055 

Russia   23.173  2.671 

Estonia   5.793  1.336 

Lithuania   2.897  0 

Latvia   2.897  0 

Total income, contributions   185.386  117.524 

 

Expenses 

Executive Committee   86.737  46.903 

Nordic Ecumenical Council   12.181  9.845 

World Methodist Council   9.477  9.258 

European Methodist Council   31.707  35.036 

Administration   1.156 1.190 

Other expenses   38.659  10.193 

Council of European Churches   5.419  5.470 

Total expenses   185.336  117.896 

Financial items 

Interest income   8.021  1.376 

Foreign exchange loss   -50  -1.360 

Total financial items   7.971  16 

Profit (loss), fund   8.021  356 

Book of Discipline 

Expenses   -34.267  -12.890 

Profit (loss), Book of Discipline   -34.267 -12.890 

Net profit (loss) for the year   -26.246  -13.246 

Proposed allocations and equity transfers 

Transfer to (from) equity fund   8.021  -356 

Transfer to (from) equity Book of Discipline   -34.267  -12.890 

Total allocations   -26.246  -13.246 
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Balance sheet at 31.12 Note   2001  2000 

(amounts in NOK) Note 2001 2000 

 

Assets 

Current assets 

Receivables 

Accounts receivable   119.043  60.480 

Cash and bank deposits   213.863  271.710 

Total current assets   332.906  332.190 

Total assets   332.906  332.190 

 

Equity and liabilities 

Equity 

Equity, fund   330.448  322.426 

Equity, Book of Discipline   -25.340  8.927 

Total equity   305.107  331.353 

Liabilities 

Current liabilities 

Other current liabilities   27.799  837 

Total liabilities   27.799  837 

Total equity and liabilities   332.906  332.190
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Metodistkirkens Nordiske Teologiske 
Seminarium - Överås 

 

På Øverås har vi opplevd et interessant og 

positivt år, med videreutvikling av  under-

visningen og en fortsatt tilgang av nye 

studenter. Ved begynnelsen av høstterminen 

tiltrådte pastor Jørgen Thaarup som rektor. 

Han deler ledelsen av seminariet med pastor 

Solveig Högberg, som samtidig ble utnevnt 

til ”biträdende” rektor. Den turbulens som 

preget vårhalvåret 2001, har ikke skadet 

dette studieåret. 

 

Studieplanen 

Øverås har et velfungerende Bachelor 

program som tilsvarende tre års studier, et 

Master program som kan oppnås ved 

ytterligere tre års studier, og - sammen med 

kirkens seminarier i USA og Europa - et 

Doctor of ministry studium på tre år. Vi har 

netopp  etablert et studieprogram for ”Teo-

logisk utdannelse for Heltids, - deltids- og 

fritids-prester og diakoner”.  Det er sendt ut 

til bl.a. legpredikanter i hele Norden og 

andre potensielle studenter. Brosjyrer ut-

leveres på konferansene. Styret har netopp 

godkjent kollegiets ønske om å ta formell 

kontakt til Universitetet i Göteborg for å 

utvikle et teologisk nettverk, med gjensidig 

mulighet for å følge spesielle studier på de 

to læreanstaltene. Det arbeides med for-

nyelse av web-siden. Med alle de kurs vi 

tilbyr kan den få stor betydning for ut-

dannelse og videreutdannelse av  kirkens 

prester i framtiden. 

 

Lang vei til kirken   

På vårt marsmøte konstaterte vi at 

avstanden til kirken er lang. Vi har forsøkt å 

komme på kirkens dagsorden, og vi vil i 

framtiden markedsføre oss selv i tide og 

utide. Årskonferansene er nok ikke 

tilstrekkeligt aktive, og vi ber spesielt 

distriktsforstandere og ”Rådene for ordinert 

tjeneste” om å ta sin del av ansvaret for 

utdannelsen. 

 

62 studenter 

Ved begynnelsen av 2002 var 24 studenter 

innskrevet i de fire årskursene. Dessuten 

leser 15 enkelt-kurser, 2 har studieophold, 6 

leser konferansestudier på trinn 2, 14 er i 

gang med å oppgradere sin utdannelse til 

”Master of Divinity”, og 1 leser Internet-

kurs. I alt har vi 62 studenter i gang med 

studier på Øverås. Nøyaktig halvparten er 

metodister, men vi har meget få metodister 

på årskursene. 

 

Øveråsdialogen 

Øveråsdialogen, som arbeider med sam-

talemottak, veiledning og kursvirksomhet 

for kirken i Sverige, har nettopp fått ny 

forstander etter pastor Solveig Högberg, 

som ønsket å slutte i denne tjenesten. Ny 

blir Ingela Hallgren. Hun er godt kjent i 

Sverige, bl.a. som konferanselegleder.  

 

Økonomien 

Økonomien for vårt seminarium er inne i en 

fin utvikling. Som det kan leses i regnskapet 

fikk selve seminariet et overskudd i 2001 på 

122.000 svenske kroner, og eiendommen 

fikk et overskudd på 72.000 kroner. 

 

Ledelse 

Styret valgte på sitt marsmøte ny formann. 

Rektor Ingemar Nordieng har sagt ja til at 

overta posten etter årsskiftet 2002/03.  

Jeg sier en hjertelig takk til skolens ledelse, 

lærere og andre ansatte for en fin innsats i 

året som har gått. Vi gleder oss over at 

seminariet virker så fint, og har så mange 

studenter som på en eller anden måte søker 

en fremtid i Guds rike. 

 

Øystein Olsen 
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formann 

Regnskab 

I svenske kroner (kurs 31/12 2001: 100 SEK = 79,89 DKK) 

Intäkter Budget 2002 Budget 2001 Utfall 2001 

Bidrag SST 238 240 238,0 

Kollekt, anslag, och gåvor 10 144 275,9 

Administrations och kursavgifter 70 105 78,7 

Bidrag Årskonfrenserna 1000 852 841,5 

Intäkt för tjänst, lönebidrag 87 123 78,4 

Övriga intäkter 3 3 36,6 

Bidrag SKY, CK 394 320 403,0 

Matintäkter 40 25 39,5 

Försåld litteratur, mynttelefon 2 5 2,3 

Hyror 365 428 415,1 

Ränteintäkter 8 3 8,1 

Reserv 1999, 75-års jubileum   29   

SUMMA INTÄKTER 2217 2277 2417,1 

    

Kostnader Budget 2002 Budget 2001 Utfall 2001 

Mat 30 25 31,5 

Hyra 0 113 103,0 

El och gas 60 90 49,1 

Värme, bränsle 160 100 163,8 

Vatten, avlopp 20 25 18,7 

Renhållning 20 20 15,6 

Diverse förbrukning 20 7 16,7 

Reparation och nyanskaffning 100 220 243,2 

Sotning 2 2 2,0 

Trädgård 6 5 6,0 

Kontorsmaterial, leasing 40 44 40,2 

Trycksaker, reklam 20  45,3 

Annonsering, PR 35 55 40,2 

Representation 3 3 0,8 

Försäkringar 26 25 25,4 

Telefon 20 21 18,0 

Porto 10 12 10,1 

Bank- och postgirokostnader 5 6 4,3 

Elevsociala åtagärder, examen 5 6 4,1 

Kursverksamhet 35 30 31,3 

Bibliotek 25 20 20,8 

Övriga kostnader 30 30 24,3 

Nordiska Seminariestyrelsen 8 8 3,5 

Löner, inkl pensioner 1065 875 979,6 

Arbetsgivaravgift, semesterers. 350 431 256,3 
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Resekostnader, reseersättningar 60 68 57,2 

Grupplivförsäkring 3 3 0,0 

Övriga personalkost/Fortbildning 45 15 11,9 

Räntekostnader 8 12 7,9 

Revisionsarvoden 6 6 0,0 

Årets resultat     186,3 

SUMMA KOSTNADER 2217 2277 2417,1 

 

 

BALANSRÄKNING, räkenskapsåret 2001 

Gäller Överås samtliga kassor; Teologiska Seminariet, Fastigheten, Bibelskolan, 

Överåsdialogen. 

 

Tillgångar (aktiva) 

Omsättningstillgångar (kassa, postgiro, bank)         823.604  

Summa         823.604  

 

Skulder och eget kapital (passiva) 

Kortfristiga skulder 453.433  

Långfristiga skulder 143.849  

Fonder   96.077  

Eget kapital 138.933  

Andelskapital 500.000  

Årets resultat         -  8.689  

Summa                        1.323.603  
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

Vort store ønske om en tiltrængt moder-

nisering af Betaniahjemmet i Århus har gen-

nem en lang periode haft trange kår. Som 

nævnt i beretningen for 2000 har lovgiv-

ningen forhindret en tilfredsstillende model, 

ligesom der har været tvivl om kommunens 

reelle ønsker og hensigter. 

 

Usikkerheden omkring ombygning og hjem-

mets fremtid har periodevis bevirket fru-

stration blandt personalet samt problemer 

med at tiltrække ansøgere til ledige stil-

linger. Den daglige ledelse har dog i samar-

bejde med bestyrelsen formået at sikre roen 

og stabiliteten. 

 

Bestyrelsen har via kontakt til og møder 

med politikere forsøgt at fremme og påvirke 

lovgivningen, således at denne kunne tage 

højde for vore ønsker. 

 

Det afgørende lovforslag er nu fremsat til 

forventet vedtagelse, og dette kombineret 

med et skift af rådmand samt afsættelse af 

midler på finansloven har løsnet op for situ-

ationen. Efter et møde med Århus Kommu-

ne medio januar tror vi nu for alvor på, at  

projektet kan gennemføres. 

 

Den nye rådmand, der øjensynlig engagerer 

sig betydeligt i kommunens ældreforsorg, 

har således tilkendegivet, at kommunen vil 

indgå en lejekontrakt med Betaniahjemmet, 

der hermed kan videreføres i vort eget regi. 

 

Der forhandles i øjeblikket indretning og 

byggeplaner med et lokalt ingeniørfirma, 

men på baggrund af vore erfaringer med de 

kommunale beslutningsprocesser vil det nok 

ikke være realistisk at tro på, at byggeriet 

kan starte op før i 2003. 

 

En ændring af parkeringszonerne i Århus 

har bevirket store problemer for de ansatte 

på hjemmet. Da der ikke har været mulig-

heder for dispensation har bestyrelsen  for-

handlet om køb af et antal pladser eller e-

ventuelt hele Hjarnøgade, men det ser nu ud 

til, at vi kan komme igennem med en billi-

gere løsning ved køb af brugsretten til en 

række parkeringspladser. 

 

Den daglige drift af Lokalcenter Betania har 

forløbet tilfredsstillende, og samdriften med 

Møllestien fungerer udmærket. Der er stor 

opbakning til de forskellige arrangementer, 

og samarbejdet med den lokale ledelse 

Anette Poulsen og Iben Brandenburg er 

meget positivt. 

 

Også udviklingen på Betaniahjemmet på 

Frederiksberg forløber godt med højt aktivi-

tetsniveau og nye tiltag. Flere tunge beboere 

og dermed større krav til personaleressour-

cer har dog bevirket en anstrengt driftsøko-

nomi. Der skal forhandles nærmere med 

kommunen om en lettelse heraf. 

 

Et af de nye tiltag er opstarten af et demens-

projekt, hvor fire af beboerne siden foråret 

2001 har været i samarbejde med en gruppe 

ledende medarbejdere med forstander Laust 

Sørensen i spidsen. Forløbet er optaget på 

film, der har været fremvist og anmeldt i 

pressen. Filmen er i første omgang 

fremstillet i 100 eksemplarer, hvoraf ca. 

halvdelen pr. 1. april er solgt. Med henblik 

på markedsføring overfor organisationer i 

udlandet er filmen også fremstillet i en en-

gelsk version. 

 

Rammerne er efter den store ombygning 

meget fine, men der har desværre været pro-

blemer med gulvbelægningen. Da det ikke 

har været muligt at opnå en tilfredsstillende 

løsning med hovedentreprenøren, har det 

vist sig nødvendigt at få vor advokat til at 

anlægge en retssag. 

 

Der er udfærdiget en 10-årig vedligeholdel-

sesplan, der lægger op til at der årligt i 

gennemsnit skal udføres arbejder for ½ mill. 
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kr. Der er i regnskabet med den aktuelle 

husleje dækning for dette beløb. 

 

Da den ene af hjemmets 2 busser brød 

sammen på en tur til Solborgen,  og det ikke 

økonomisk kunne svare sig at reparere 

denne, er der investeret i en ny. Dette har 

været muligt med opbakning fra Sandvangs 

Fond, der er etableret via en betydelig arv 

fra en af de tidligere beboere. 

 

Udover økonomisk støtte til det tidligere 

omtalt demensprojekt på Frederiksberg har 

foreningen ydet tilskud til Centralmissio-

nens køkkenrenovering i Jerusalemskirken, 

til sommerhøjskolen på Solborgen samt til 

en udflugt for beboerne på Marienlund. 

 

Endvidere er der ydet betaling for 4 per-

soners uddannelse indenfor diakoni og sjæ-

lesorg på Dianalund. På grund af økono-

miske problemer til videreførelse af denne 

uddannelse har bestyrelsen besluttet at tegne 

et sponsorat til pladser de næste fem år. 

Vi har mange positive reaktioner fra tid-

ligere deltagere og vurderer, at der er tale 

om en seriøs uddannelse, der kan anvendes 

positivt til fremme af såvel kirkens 

udvikling som Betaniaforeningens  formål. 

Vi vil derfor gerne opfordre alle, der kan 

have interesse i en personlig udvikling 

indenfor dette område samt vil anvende 

uddannelsen konstruktivt i lokalområdet til 

at melde sig og søge tilskud hos os. Vi har 

midler hertil og bakker gerne op, såfremt 

der vedlægges en udtalelse fra en menig-

hedsforstander eller anden leder fra en af 

kirkens arbejdsgrene. 

 

Vi ser i bestyrelsen fortsat store udfordrin-

ger i at leve op til Betaniaforeningens for-

mål og håber på fortsat opbakning og 

forbøn fra kirkens øvrige medlemmer. 

 

Som nyvalgt formand vil jeg gerne udtrykke 

en tak for samarbejdet til de øvrige bestyrel-

sesmedlemmer samt ledelsen for hjemmene 

med tak for en god indsats i det forløbne år. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Gert Nielsen 

Regnskab 2001 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 3.216.345 

Finansielle indtægter 202.010 

 3.418.355 

  

Udgifter  

Ejendomsudgifter 198.172 

Finansielle udgifter 1.321.759 

Andre driftsudgifter 92.405 

Årets overskud 1.806.019 

 3.418.355 
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Aktiver, bundne  

Ejendomme (Frederiksberg 25.000.000, Århus 10.800.000) 35.800.000 

Obligationer 1.780.984 

Aktier (Danske Bank, 400 stk.) 10.240 

Udlån til Marielundfonden 424.035 

Mellemregning med disponible aktiver -670.498 

Aktiver, disponible  

Obligationer 886.310 

Mellemregning med bundne aktiver 670.498 

Busser 411.875 

Udlån til Metodistkirkens Sociale Arbejde 160.000 

Periodiserede renter 51.705 

Andre tilgodehavender  4.497 

Likvide beholdninger 872.071 

 40.401.717 

  

Passiver  

Fondskapital (heraf disponibel 2.535.771) 19.301.254 

Prioritetsgæld 20.579.278 

Mellemregning Betaniahjemmet Frederiksberg                                                  411.875 

Kortfristet gæld 109.310 

 40.401.717 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital) 1.233.490 

Udgifter til 1.års gennemgang vedrørende ejendommen på   

   Frederiksberg 44.357 

Årets uddelinger, øvrige  

Metodistkirken i Danmark til anvendelse for renovering af  

   kryptkøkkenet (Centralmissionen) 70.000 

Metodistkirken i Danmark til anvendelse for socialt arbejde 30.000 

Tilskud til demensprojekt  30.000 

Tilskud til Marielund Ældreboliger, udflugt  5.063 

Mogens Bjerno, uddannelse og transport  5.590 

Bente Skov, uddannelse og transport  6.850 

Jytte Jensen, uddannelse og transport 5.630 

Lene Bræstrup, uddannelse 5.450 

 1.436.430 
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus 

Indtægter   

Renteindtægter    2.722 

  2.722 

   

Aktiver   

Bankbeholdninger  215.919 

Tilgodehavende Århus Kommune vedr. tilskud til   

 beboernes velfærdskonto for 2001  25.000 

  240.919 

   

Passiver   

Skyldig til velfærdskontoen for 2001  25.000 

Egenkapital  215.919 

  240.919 

   

Specifikation af bygningsudgifter  Budget 01 

  t.kr 

   

Skatter, forsikringer, renovation 239.270 230 

Anskaffelser og vedligeholdelse  422.686 452 

Opvarmning         203.727 236 

Vand    160.614 107 

El  264.561 228 

 1.290.858 1.253 

 

 

 



 
 110 

Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   
Modtaget a. conto til drift  20.601.845 

Tilskud til SOS elever  52.000 

Tilskud renter og afdrag lån  187.910 

Servicepakke, beboere  2.087.082 

Renteindtægter 67.445  
Renteudgifter og lign udgifter -36 67.409 

  22.996.246 

   

Udgifter:   

Lønninger  17.569.890 

Øvrige omkostninger  5.806.592 

Renter og afdrag, Frederiksberg Kommune  187.910 

For lidt modtaget driftstilskud  -568.146 

  22.996.246 

   

Aktiver:   

Anlægsudgifter   
Indretning/ombygning af lejede lokaler  408.403 

Tilgodehavender  1.196.495 

Likvider  2.407.024 

  4.011.922 

   

Passiver:   
Egenkapital  25.619 

Lån til energibesparende foranstaltninger m.v.  408.403 

Kortfristet gæld  3.577.900 

  4.011.922 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

blev stiftet 15. januar 2001. Årskonferencen 

2001 godkendte fondets første bestyrelse. 

Fondet afventer stadig, at retten træffer 

afgørelser, så den endelige boopgørelse kan 

komme på plads. Fondet har stævnet 

bobestyreren for mangelfuld forvaltning af 

boets værdier i den lange periode inden 

fondet blev stiftet med krav om erstatning. 

Vi håber, at erstatningssagen bliver taget til 

dom i løbet af dette år. Fondet har kunnet 

foretage den første uddeling idet det første 

afkast blev disponibelt i efteråret 2001. 

Efter ansøgning er der uddelt 130.000,00 kr. 

til støtte af køb af ny handicapbus til 

Betaniahjemmet på Frederiksberg. 

 

 

Nils Marqversen 

Gert Nielsen 

Jørgen Thaarup 

  

 

Regnskab 2001 

Indtægter:    

Renter af bankindestående vedr. disponible midler   306 

Renter af bankindestående vedr. bundne midler   238 

Renter af bankkonto vedr. boopgørelsen   11.197 

Renter af obligationer   344.699 

Renter af solgte obligationer vedr. boopgørelse   11.576 

Kursgevinst ved salg af obligationer   1.922 

Kursregulering af obligationsbeholdning   147.331 

   517.269 

Udgifter:    

Bestyrelseshonorar   0 

Kontorholdsvederlag   5.000 

Mødeudgifter   4.754 

Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer   103.068 

Omkostninger vedr. udarbejdelse af vedtægter mm.   37.375 

Revision og regnskabsmæssig assistance   35.000 

Vedhængende renter ved køb af obligationer   519 

Depotgebyr   10.313 

   196.029 

Årets resultat   321.240 

   517.269 
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Resultatsdisponering:    

Årets resultat   321.240 

Med tillæg af anvendelse af midler fra fondskapitalen   103.068 

eller i alt til disposition   424.308 

    

er anvendt således:    

Henlagt til fondets bundne kapital   149.253 

Uddelt til Bataniahjemmet   130.000 

Overført til næste år   145.055 

   424.308 

    

Aktiver:    

Bundne midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551400  519  

7.671294,62 6% Realkredit Danmark 23 D S 2029  7.434.252 7.434.771 

Disponible midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551397  55.416  

Beregnede renter af obligationsbeholdning pr. 31.12.01.  112.521  

Mellemregning med bundne midler  64.038 231.975 

Aktiver i alt   7.666.746 

    

Passiver:    

Bundne midler:    

Egenkapital iht. Boopgørelse  7.309.573  

For meget afsat i boskat  14.975  

Anvendt til dækning af sagsomkostninger    

Salær til skifteværge -43.750   

Honorar og omkostninger til advokat -129.238   

Godtgjort salær fra bobestyrer 69.920 -103.068  

Henlagt ifølge resultatopgørelse    

Gevinst ved salg af obligationer 1.922   

Kursregulering af obligationer 147.331 149.253  

Bunden kapital  7.370.733  

Mellemregning (gæld) med disponible midler  64.038 7.434.771 

Disponible midler:    

Overført iht. resultatopgørelsen  145.055  

Skyldige omkostninger  86.920 231.975 

Passiver i alt   7.666.746 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Året der kommer 

Planer 

Sommerlejr for pensionister afvikles i au-

gust, ligesom det er en glæde at Forårs-

blomstens Letlandslejr og Seniorhøjskolen 

benytter Solborgen. Weekendturene til Sol-

borgen fortsætter og dette år vil vi have en 

egentlig arbejdsuge på Solborgen med min-

dre istandsættelse, hvilket også vil blive 

brugt som en social foranstaltning for nogle 

af brugerne. 

På langt sigt ønsker vi at etablere flere botil-

bud, hvilket dog efter vore erfaringer nød-

vendiggør en tilstrækkelig egenkapital for at 

andre donorer også vil være med i projektet. 

De sidste to år har vi ved juletid særlig 

intenst gjort opmærksom på alle menne-

skers sociale ansvar over for samfundets 

svageste, dette vil ske igen, da vi igen har 

fået stillet kommunale midler til rådighed til 

dette. I en vis udstrækning får vi derigen-

nem varige kontakter til nye interesserede 

frivillige medarbejdere om end den største 

interesse samler sig om hjælp til juleaften. 

Vi forventer kontakten mellem bofællesska-

bet i H. C. Lumbyesgade og det stedlige so-

cialcenter udbygget, idet der nu for første 

gang har været besøg af en sagsbehandler 

fra centret. 

De øvrige aktiviteter med bespisninger, lør-

dagsmøder, tøjuddeling, juleuddeling, jule-

arrangementer, udflugter, varmestue, råd-

givning og genbrugsbutik vil fortsætte med 

for en stor del frivillig indsats. 

I løbet af året planlægger vi at udsende vort 

blad til alle menighedsmedlemmer i Meto-

distkirken i Danmark og takker de menighe-

der, der har stillet deres adresser til rådighed 

for dette. Vi sonderer for øjeblikket mulig-

heden for oprettelse af endnu et bofæl-

lesskab. 

 

Ejendommene 

Igen i år vil  der blive ofret en del penge på 

istandsættelse af nogle af ejendommene. 

Det planlægges at lade den del af ejen-

dommen, der udlejes til børnehave på Ka-

lundborgvej i Holbæk, frivillig momsregi-

strere. Vi vil også fortsat prioritere, at unge 

med metodistisk baggrund kan leje værelser 

på kollegiet i Rigensgade. 

Året der gik 

Aktiviteterne 

Det er med glæde, vi kan se tilbage på ar-

bejdsåret, der gik. For efter et par års tilløb 

fik vi rejst tilstrækkelig kapital til reno-

vering af kryptkøkkenet i Jerusalemskirken 

i København. Med frivilliges og profes-

sionelles indsats renoveredes køkkenet  for 

et beløb på ca. 427.000 kr. og er nu 

godkendt af Fødevareregion København. 

Fra bestyrelsens side vil vi derfor gerne tak-

ke Sygekassernes Helsefond, Steen Dau-

gaards Fond, Betaniaforeningen og Jerusa-

lemskirken for bevillingerne til køkkenreno-

veringen. Køkkenet fine standard har bevir-

ket, at  vi nu kan servere et langt mere vari-

eret og sundere repertoire af retter til vore 

gratis bespisninger. Så vidt vi kan se, er det 

også rygtedes rundt omkring, idet vi har set 

mange nye ansigter til serveringerne i kryp-

ten. Og det er specielt mange hjemløse, der 

er kommet til os som nye brugere. 

Klaus Stormgaard blev ansat som ny med-

arbejder midt i august 2001 og har driften af 

Cafeen, bespisningerne og kontakten til de 

frivillige som sit hovedområde. Han har 

oparbejdet et større hold af frivillige, som vi 

gerne her vil takke for deres store indsats i 

den daglige madlavning, samtale og som 

medarbejdere på vore ture. Vore to årlige 

weekend ture - primært for hjemløse og tid-
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ligere hjemløse er fremdeles et 

kærkomment afbræk til rekreation for 

mange af vore brugere. I denne sæson har vi 

anvendt flere midler til aktiviteter på grund 

af øgede offentlige tilskud. 

Fortsat har vi anvendt en del ressourcer på 

administration af nogle af brugernes penge 

og har hjulpet i forbindelse med at frem-

skaffe bolig. På kontoret har vi omlagt 

nogle af vore rutiner, således vi anvender 

mindre tid på administrationen.  

Cafeen har været åbent det meste af året og 

har givet en mere kontinuerlig kontakt til 

vore brugere. Det er ligeledes herfra visi-

teringen til vore boligtilbud sker. 

Genbrugsbutikken har fået et par nye med-

arbejdere i årets løb, således vi kan have å-

bent fem dage om ugen. Både i butikken, 

ved madlavningen og på kontoret har vi an-

vendt personer fra kriminalforsorgen, der 

har været i samfundstjeneste. Det har, udo-

ver at det normalt giver et ekstra arbejdstil-

skud, også været i tråd med vor ånd, idet vi 

forsøger at have en høj moral i vort arbejde, 

hvilket så gerne skulle have en afsmittende 

virkning på dem, der er involveret på denne 

måde. Endelig har vi haft en person i social 

aktivering og en i almindelig aktivering. 

Vore to sommerlejre for enlige forsørgere 

og for pensionister har kunnet gennemføres 

takket være frivillige hjælpere. 

Ved julen 2001 forsøgte vi for første gang i 

nyere tid at differentiere fødevarepakkerne 

til enlige og enlige forsørgere, hvilket vi på-

tænker at fortsætte med og udbygge. Jule-

anledningerne med uddeling, juleaften og 

julefest er altid givende anledninger og vi 

mangler sjældent frivillige, men tager selv-

følgelig altid gerne imod frivillige fra vore 

to københavnske menigheder. 

Bofællesskaberne har haft en mindre ud-

skiftning i årets løb med tre nyindflyttede. 

Bofællesskaberne er et godt tilbud, fordi vi 

derigennem kan være i stadig og løbende 

kontakt med beboerne, som kan hjælpes 

videre i tilværelsen. 

Da vi aldrig lægger skjul på vor egentlige 

motivering for at drive socialt arbejde, 

nemlig Jesu Kristi kærlighed, og da vi også 

direkte forkynder gennem andagt, gudstje-

neste og samtale, formidler vi derigennem 

også kontakt til kirken - i særlig grad til 

menighedslivet i Jerusalemskirken. 

Det er ganske mange mennesker, der kom-

mer til vore anledninger og tilbud - de fleste 

regelmæssigt. Ca. 50 forskellige kommer i 

Cafeen en eller flere gange pr. uge. Vi skøn-

ner at 250 forskellige personer er med ved 

bespisningerne, lørdagsmøder, weekendtu-

rene og julearrangementerne i løbet af året. 

200 personer/familier får hvert år en føde-

varepakke til jul og ca. 50 personer/familier 

er med på vore lejre om sommeren. 

Årskonferencens tilbud om at leje/købe den 

tidligere kirkeejendom i Helsingør, valgte 

bestyrelsen ikke at tage imod, da 

økonomien for drift, nødvendig ombygning 

og kravet om arbejdsindsats var usikkert 

ved en overtagelse. I øvrigt er det 

bestyrelsens indstilling, at vi helst ser nyt 

igangsat socialt arbejde de steder, hvor vi 

som kirke har menigheder. 

Regnskabet udviser et underskud på 

232.000 kr. for de sociale aktiviteter, men et 

samlet overskud for den samlede virksom-

hed på under 300.000 kr., hvilket i prin-

cippet er et minimumsmål for bestyrelsen. 

Der er i årets løb med taknemmelighed 

modtaget en arv fra Helene Fladborg på 

50.000 kr. og fra boet efter Dagmar Kri-

stiane Olsen er modtaget 5.000 kr. Vi vil 

gerne her takke alle vore bidragydere, som i 

årets løb har betænkt os med gaver til det 

sociale arbejde. Dette arbejde har i realite-

ten de senere år fået tilført kapital fra ejen-

dommene, som der i det forløbne år også er 

ofret en del på vedr. almindelig vedligehol-

delse og større vedligeholdelsesarbejder. 

Ejendommenes drift giver et rimeligt afkast, 

om end vort lejrcenter Solborgen i forhold 

til den gennem årene indskudte kapital 

kunne give en bedre forrentning. 

 

Frank Kronborg Christensen            Finn Uth 
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Regnskab 2001 

Sociale aktiviteter   

Indsamlet til fællesspisninger, juleuddelinger og andre uddelinger 207.200  

Overskud IgenBrug  77.315  

Tipsmidler 707.035  

Heraf til dækning af underskud fra 2000 -313.360  

Københavns Kommune  30.000  

Socialministeriet til cafe, varmestue og rådgivning 400.000  

Forårsblomsten 30.000  

Deltagerbetaling for ophold i lejre 22.000 1.160.190 

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Fællesspisninger, juleuddelinger og andre uddelinger -201.171  

Cafe, varmestue og rådgivning -505.481  

Afholdelse af lejre -94.776  

Køkkenrenovering  og nyanskaffelser, nettoresultat   -111.098  

Hygiejnekursus -39.314  

Andel i fælles administrations- og lønudgifter -318.050  

Annoncering og revision -16.009  

Husleje og varme -21.239  

Udgivelse af MSA´s blad -38.418  

Øvrige udgifter -46.652 -1.392.208 

Sociale aktiviteter i alt  -232.018 

Drift af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 595.452  

Solborgen 115.259  

Gersonsvej 1 og 3 169.003  

Sofievej 26 188.799  

Fjordbakken, Holbæk 366.557  

H. C. Lumbyesgade 57 52.890  

Fremtidshåb, Frederikshavn 227.565 1.715.525 

Administration   

Fælles administrations- og lønudgifter -595.659  

Sociale aktiviteters, ejendommes og institutioners andel 486.100 -109.559 

Finansielle poster   

Renter af prioritetsgæld -804.118  

Afdrag på prioritetsgæld -296.577  

Renter 11.123 -1.089.572 

   

ÅRETS RESULTAT  284.376 

   

   

   

   

   

Aktiver, angivet i kr.   
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Ejendomme, regnskabsmæssige værdi:   

Rigensgade 21 og 21 A   10.817.406  

Solborgen 2.466.296  

Solborgen inventar 11.245  

Gersonsvej 1 og 3 3.600.000  

Sofievej 26  2.619.750  

Fjordbakken, Holbæk 2.800.000  

Fremtidshåb, Frederikshavn 31/12  1.900.000  

H. C. Lumbyesgade 57  2.250.587  

  26.465.284 

Obligationer:  8.945 

Frie midler   16.081 

Likvid beholdning  599.376 

Periodeafgrænsningsposter  92.477 

Tilgodehavender, andre debitorer  324.833 

Aktiver i alt  27.506.996 

   

Passiver , angivet i kr.   

Egenkapital 1/1 2001 13.854.902  

Årets resultat 284.376  

Regulering af ejendomme til offentlig vurdering pr 1/1  2001 790.000  

Modtaget arv 55.000  

Overført underskud, sociale aktiviteter 2000 313.360  

Årets afdrag på prioritetsgæld 296.577  

Kursregulering obligationer -49 15.594.166 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 4.862.216  

Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi) 1.962.596  

Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi) 571.630  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 1.280.451  

Fremtidshåb (nom.værdi) 1.343.898  

H. C. Lumbyesgade (nom.værdi) 605.941 10.626.732 

Kassekredit  0 

Andre kreditorer ( ATP, skat, ferepenge)  119.914 

Huslejedepositum  329.802 

Forudmodtaget husleje  25.039 

Betaniaforeningen  160.000 

Skyldige omkostn inger  354.800 

Hensat til vedligeholdelse, Gersonsvej  150.000 

Hensat til vedligehold, Fjordbakken og Fremtidshåb  146.543 

Passiver i alt  27.506.996 
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Forårsblomsten 

Året der kommer 

Bestyrelsen vil i det kommende år prøve at 

finde nogle nye kredsledere i de kredse, 

hvor salget er for lavt. Vi har brug for nogle 

kredsledere, der vil gå aktivt og brændende 

ind for Forårsblomstens arbejde. Samtidig 

er det vort håb, at flere metodister vil gøre 

en indsats for at forbedre tilværelsen for 

dårligt stillede børn via Forårsblomsten. 

 

I 2002 kan vi igen afholde Letlandslejr, og 

vi vil i den anledning takke Metodistkirkens 

Verdensmission for en positiv dialog og 

økonomisk støtte. 

 

Vi håber, at valget af 1. maj som salgsdag er 

rigtig, så vi igen kan få den tiltrængte 

fremgang og således få mulighed for at 

afholde Letlandslejr i kommende år. 

 

Vi vil gerne takke alle, som har støttet 

forårsblomsten med deres arbejdskraft eller 

økonomisk. 

Året der gik 

Forårsblomsten have i 2001 en salgsfrem-

gang på 19 %, hvilket er positivt, men langt 

fra tilfredsstillende. De tørre tal viser, at det 

er 3 kredse som indsamler 85 % af Forårs-

blomstens midler, og det er ikke godt nok.  

 

Vi havde i 2001 den glæde bl.a. at støtte en 

sommerlejr på Bornholm for børn, der sta-

dig lider efter katastrofen i Tjernobyl samt 

Metodistkirkens Hjælpearbejdes familielejr 

på Solborgen. Vi gav som tidligere tilskud 

til uddelingen af julepakker. 

 

 

 

Steffen Tvilling 
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Regnskab 2001 

Indtægter 
Indtægt ved salg af blomster    62.641 

Tipsmidler   106.403 

Renteindtægter bank og giro   130 

   169.174 

 

Udgifter 
Administrationsandel   2.200 

Porto og gebyr   394 

Revisor   3.000 

Annoncer og reklame   3.331 

Diverse   600 

   9.525 

 

Årets resultat   159.649 

 

Overført fra sidste år   35.045 

I alt til disposition   194.694 

 

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således: 

Centralmissionens virksomheder samt børne- og ungdomsarbejde  - 30.000 

Børnefestival   - 1.959 

Tjernobyls børn, Bornholm   - 20.000 

Letlandslejren 2000   125 

   142.860 

 

 

Aktiver 
Girobank konto.nr. 505-4303    145.860 

   145.860 

 

Passiver 
Saldo 1. januar    35.046 

Årets overskud   159.649 

   194.694 

Uddeling   - 51.834 

Egenkapital i alt   142.860 

Skyldige omkostninger        3.000 

   145.860 
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Marielund, Vejle 

Året der kommer 

Drøftelser med kommunen om ved ud-

skiftning også at tildele nogle boliger til  

lidt mere mobile beboere synes at have 

medført, at der er kommet enkelte beboere 

med  initiativ, fysiske muligheder og vilje 

til at engagere sig i området. Tanken om  at 

kunne have boliger til lidt mere mobile 

f.eks. en ny fløj i to etager uden elevator, 

såfremt det kan gennemføres på en øko-

nomisk måde, er ikke helt skrinlagt. Udover 

at det ville medføre, at en del beboere nød-

vendigvis måtte være mobile, ville det også 

give et større antal beboere til at dække de 

faktiske omkostninger til pedel m.v. 

Året der gik 

Dagligdagen i ældreboligerne synes at være 

kommet ind i en god rytme. Overfor mig 

udtrykkes generelt glæde over det dejlige 

område og faciliteterne fra både værende og 

nye beboere.  Ved ønsker om individuelt at 

udvide terrasser m.v. har bestyrelsen udvist 

stor fleksibilitet. Muligheden for også at 

anvende hovedhuset opleves af mange 

positivt. Reelt fungerer ældre-boligernes fy-

siske 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 beboerråd  og med deltagelse af menne-

sker, der bor udenfor området. Da det har 

været svært at finde nogen  med kræfter til 

at involvere sig i og gennemføre disse 

arrangementer, er som aktivitetsudvalg 

valgt Orla Gjerka m.fl. som ikke bor i 

boligerne. Som  beboerrepræsentant er nu 

valgt Poul Guldfeldt, som har engageret sig 

på forskellig måde og fået 2 øvrige beboere 

til at indgå i beboerrådet. Således kan vi 

glæde os over at aktiviteterne videreføres. 

 

 

Knud Kristensen 
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Regnskab 2001 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.256.584 

Andre driftsindtægter 100 

 1.256.684 

  

Udgifter  

Administrationsomkostninger 98.692 

Lokaleleje 84.812 

Ejendomsomkostninger 304.967 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom 102.000 

 590.471 

Resultat før finansielle poster 666.213 

  

Finansielle indtægter 13.198 

Finansielle udgifter 675.345 

Resultat 4.066 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Indretning af lejede lokaler 46.000 

Tilgodehavender 76.334 

Likvide beholdninger 339.389 

 18.626.583 

Passiver  

Egenkapital 81.368 

Hensættelser 1.050.373 

Langfristet gæld 16.917.470 

Kortfristet gæld 577.372 

 18.626.583 
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Marielundfonden 

Året der kommer 

Hovedbygningen trænger som tidligere 

nævnt generelt til en udvendig reparation, 

men det kræver en finansiering, som den 

nuværende drift ikke er i stand til at betale 

renter og afdrag på. For tag og skorsten er 

foreslået en nødtørftig reparation, der skøn-

nes at kunne holde i nogle år. Bestyrelsen 

vil prioritere og vurdere, hvordan vi kom-

mer videre ud fra de værende muligheder. 

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 akti-

vitetsudvalget har virket positivt og mulig-

gjort ugentlige samvær. Der er på ons-

dagsmøderne en god stemning og et godt 

fællesskab, hvor der 2 gange månedligt er 

banko er to gange andet program. 

Derudover findes 2 dage ugentlige aktivi-

teter for ældre. 

 

Dagplejemødre i området har fortsat ugent-

ligt samvær i lokalerne og det har virket 

som et positivt islæt uden at give anledning 

til ”samværsproblemer”. Der er ikke truffet 

fast aftale om varig fortsættelse i efteråret. 

 

 

Knud Kristensen 
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Regnskab 2001 

Indtægter  

Husleje 172.754 

 172.754 

  

Udgifter  

Vedligeholdelse, bygninger 6.466 

Revision 7.500 

Forsikringer 7.625 

Ejendomsskat 4.432 

Vicevært 32.800 

El 1.000 

Varme 31.618 

Administrationsomkostninger 629 

Renter, Betaniaforeningen 23.240 

 115.310 

Resultat før hensættelser 57.444 

Hensat til vedligeholdelse  40.000 

Resultat 17.444 

  

Aktiver  

Ejendom 919.052 

Andre tilgodehavender 7.196 

Mellemregning, ældrebolig og byggeregnskabet 0 

Kontakter 49 

Danske Bank 229.709 

 1.156.006 

Passiver  

Egenkapital 512.471 

Hensat til vedligeholdelse 212.000 

Prioritetsgæld 424.035 

Skyldige omkostninger 7.500 

 1.156.006 
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Den selvejende institution Willeruplund 

Året der gik 

Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksom-

heden til Odense Kommune har fungeret 

ganske tilfredsstillende i år 2001. Således er 

der skabt baggrund for et ganske tilfredsstil-

lende resultat. 

         

Vi har ydet betydelige tilskud primært til 

børne- og ungdomsarbejde. 

 

Regnskabsmæssigt kan vi oplyse, at vi ikke 

foretager afskrivninger på inventar m.v., 

idet lejeaftalen indeholder en bestemmelse 

om, at Odense Kommune skal tilbagelevere 

en børneinstitution inkl. de enheder, møbler 

m.v., som er almindelig standard på tids-

punktet for lejeaftalens ophør. Vi har ikke 

opskrevet værdien af ejendommen, hvorfor 

vi vurderer, at der ligger en ikke ubetydelig 

værdi ud over det, der fremgår af regnska-

bet. 

Vi har stadig ikke fået en aftale med kom-

munen om evt. betaling af den grund kom-

munen i sin tid stillede til rådighed. Vi vur-

derer, at kommunens stilling i sagen er så 

svag, at de ikke for nuværende ønsker 

nogen endelig afklaring. Vi vil dog 

disponere vore midler, så vi til enhver tid 

kan indfri et evt. krav. 

 

Bestyrelsen vurderer, at det er væsentligt at 

bevare kontakten til børne- og ungdoms-

arbejdet i Metodistkirken i Danmark, idet 

målet i vedtægterne er at tilgodese netop 

dette arbejde. Som konsekvens af vedtægts-

ændringerne i børne- og ungdomsarbejdet 

foreslår vi en justering af vore vedtægter, så 

MBUF-styrelsen indstiller to af de 5 besty-

relsesmedlemmer. 
 

 

Bestyrelsen 

 

Forslag 

Forslag til vedtægtsændring: 

 

§ 2 stk. 1 ændres til: 

Institutionens anliggender forestås af en be-

styrelse på 5 medlemmer, som vælges af  

Metodistkirkens danske Årskonference efter 

indstilling, således at 2 medlemmer ind-

stilles af MBUF-styrelsen og 3 medlemmer 

indstilles af Pastoratskonferencen for Meto-

distkirken i Odense. 
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Regnskab 2001 

Indtægter:   

Husleje  253.260,00 

Indtægter i alt  253.260,00 

    

Udgifter:   

Administrationsomkostninger  -515,00 

Revision  -12.500,00 

Gaver  -176.037,46 

Udgifter i alt  -189.052,46 

    

Finansiering:   

Renter  50.010,20 

Terminsrenter  -3.460,55 

Obligationsomkostninger  -148,75 

Kursreguleringer  2.487,09 

Finansiering i alt  48.887,99 

    

Driftsresultat/overskud 2001  113.095,53 

   

    

Aktiver:   

Kontanter  109,25 

BG Bank  178.792,77 

Giro  0,00 

Værdipapirer nom. 771.594  789.063,41 

Ejendom  1.300.000,00 

Inventar  200.000,00 

Aktiver i alt  2.467.965,43 

    

Passiver:   

Prioritetsgæld Hypotekbank primo 85.888,89  

                                            afdrag -6.727,24  

                                            ultimo 79.161,65 79.161,65 

Skyldige omkostninger  38.500,00 

Hensat til gaver  0,00 

Egenkapital 1.1.2001 2.237.208,25  

                   overskud 2001 113.095,53  

Egenkapital 31.12.2001 2.350.303,78 2.350.303,78 

Passiver i alt  2.467.965,43 
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Ungdomsskolen Lægården 

Generalforsamling lørdag den 29. juni 2002 kl.  9.30 

INDKALDELSE 

 

Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Ungdomsskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling, som finder sted lørdag den 29. Juni 2002 kl. 9:30 i Metodistkirken, Sct. 

Pouls Kirke, Vissingsgade 15, 7100 Vejle med følgende dagsorden: 

 

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. 

 Andrew Bech afgår efter tur. 

 

7. Valg af revisor. 

 

8. Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være 

bestyrelsens formand i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Dog bedes evt. 

forslagsstillere af praktiske redaktionsmæssige grunde fremsende forslaget, så dette er hos 

formanden senest den 25. april. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne gennem 

bladet “Himmel og Jord” senest to 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 

- den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens bestyrelse. 

 

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter. 

Skolens vedtægter findes i Metodistkirkens Årbog 2001, men kan også rekvireres fra skolen. 

 

På vegne af bestyrelsen : Tine Gjessø, Helgenæsgade 11. st., 8000 Århus C.,   

           gjessoe@mail1.stofanet.dk 
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Bestyrelsens beretning  
 

Indledning 

August 2001 havde jeg som formand for 

bestyrelsen stor glæde ved at deltage i 

skolestarten på Lægården. Sportshallen var 

fyldt med forventningsfulde elever og deres 

forældre. Noget nyt var begyndt. Her var 

nye, spændte elever, for hvem alt var nyt, 

og der var andenårselever, der var 

hjælpsomme til at få de nye til at finde sig 

til rette. Jeg glædede mig over at se en 

dygtig og forskelligartet stab af 

medarbejdere præsentere sig og stille sig til 

rådighed for de unge et år af deres liv - et år, 

der for den enkelte elev som en del af et nyt 

fællesskab gerne skulle byde på 

udfordringer og forandringer.  

 

 

Elevtallet 

Som nævnt sidste år var tilmeldingen af ele-

ver ved sommerferiens begyndelse truende 

lav. Ved skolestart havde vi 96 elever til-

meldt. Dette tal har desværre været udsat for 

større turbulens, end vi har oplevet nogen-

sinde. En del elever har forladt os af for-

skellige grunde, men der er blevet gjort et 

stort stykke arbejde for at optage nye elever 

igennem det meste af skoleåret. Det er ikke 

nogen ideel situation at have så stor ud-

skiftning igennem året. Bestyrelsen følger 

denne situation nøje. Der findes desværre 

ingen enkle løsninger. Det er økonomisk 

ansvarligt at fylde en tom plads ud, når en 

elev forlader skolen, selv om det kræver 

noget af medarbejderne og fællesskabet. Vi 

har tillid til, at ledelse og medarbejdere gør 

en stor indsats for at motivere elever til at 

blive trods hjemve og problemer på skolen, 

og at der gøres et ordentligt stykke arbejde 

for at løse de meget forskellige problemer, 

der ligger til grund for en udmelding. Vi vil 

i denne forbindelse gerne takke skolens 

ledelse og personale. 

 

Samspil mellem bestyrelse og med-

arbejdere 

Lægårdens hverdag er ikke altid så nær-

værende for bestyrelsens medlemmer; vi 

sidder lidt på afstand af de daglige be-

givenheder. Sådan er det og skal det være, 

men det giver glæde og lyst til arbejdet i 

bestyrelsen, når vi oplever et glimt af 

dagligdagen og de personer, der præger 

Lægårdens liv. 

Vi oplever i bestyrelsen, at medarbejderne 

meget gerne ser os tage del i forskellige 

arrangementer, og vi føler os meget vel-

komne, når vi dukker op på skolen. Vi har 

også glæden af i et par af bestyrelsens 

udvalg at samarbejde direkte med enkelte 

medarbejdere.  

 

I en årrække har vi nu mindst én gang årligt 

haft den tradition at mødes til en aften, hvor 

både medarbejdere, ledelse og bestyrelse 

deltager. I februar havde medarbejderne 

lavet tre oplæg til debat om skolens dag-

ligdag. Oplæggene anskueliggjorde en ty-

pisk dag på skolen med oplevelser, opgaver 

og problemstillinger; hvilke elever, der går 

på skolen; hvilke glæder og sorger, der er. 

Det gav et godt indtryk af hverdagen på 

skolen - ikke mindst for de tre nye be-

styrelsesmedlemmer - og satte debatten i 

gang ved bordene, hvor bestyrelsens med-

lemmer sammen med medarbejderne dis-

kuterede vilkår og muligheder for arbejdet 

på skolen. En sådan aften giver bestyrelsen 

det indtryk, at vi har en meget engageret 

medarbejderstab, der kan lide at arbejde 

med unge. Vi oplever også, at de stiller 

store krav til sig selv om at gøre så meget 

som muligt for, at hver enkelt elev får hjælp 

til at udvikle sig fagligt og personligt. Sko-

len har mange elever, der har brug for en ny 

drejning i livet; skuffelser skal overvindes 

og selvtillid bygges op. Det er ikke altid en 

let opgave, når samværet tager sine bøl-

gegange og fællesskabet prøves, og det ef-

terlader indimellem spørgsmål, frustrationer 

og ønsker hos skolens medarbejdere. Vi er 

som bestyrelse glade for, at medarbejderne 
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på skolen ønsker at gøre en forskel, som det 

udtryktes af en ved førnævnte aften. 

 

Ansættelse af viceforstander 

Bestyrelsen besluttede sidste forår at an-

sætte en viceskoleleder for første gang i 

skolens historie for at styrke ledelses-

funktionen på stedet. Vi havde den glæde, at 

blandt flere ansøgere havde to medarbejdere 

fra skolen søgt stillingen. Det var positivt at 

opleve, at nuværende medarbejdere ønskede 

at være med til at lede skolen fremad, og 

bestyrelsens ansættelsesudvalg fandt samta-

lerne positive. Pr. 1. Juli 2001 blev Kristen 

Kristensen, der har været på skolen i en lang 

årrække ansat som viceskoleleder. Efter en 

vis indkøringsperiode kan vi se, at det til-

fører skolens ledelse ekstra kræfter, hvilket 

har været vigtigt i forhold til den førnævnte 

elevsituation. Der er et godt samarbejde 

mellem Niels og Kristen, hvilket giver 

ledelsesfunktionen vitalitet og nye visioner. 

Indkøringsperioden for Kristen som vores 

første viceforstander har praktisk set ikke 

været helt let. Der har været brugt tid på at 

indrette et kontor, og den ideelle løsning er 

heller ikke fundet på det punkt.  

 

Kontakten til skolekredsen 

Sommeren 2001 havde Lægården den store 

fornøjelse at være stedet for Fælleslejr 

2001. Det var tilfredsstillende og rigtigt dej-

ligt, at skolen kunne danne ramme om en så 

stor begivenhed i kirkens liv. Formanden 

havde som almindelig deltager en generel 

oplevelse af, at deltagerne var tilfredse med 

stedet. En sådan lejr giver os mulighed for 

at vise vores skole i brug til bl.a. den al-

dersklasse, der er vores målgruppe. Vi 

glæder os fortsat over, at skolen jævnligt er 

det sted, som kirken benytter; til bl.a. 

konfirmandweekend, MBUF-ledertræning 

og kirkens Årskonference. Vi takker de dele 

af personalet, der ved disse anledninger gør 

en særlig indsats for, at skolen fremtræder 

som et godt sted at være.  

Vi har i bestyrelsen flere gange diskuteret, 

hvordan vi bedst muligt kan skabe kontakt 

til skolekredsen, herunder hvilke arrange-

menter på skolen, som vi kunne invitere til. 

Vi erkender, at Lægården ligger mindst to 

timers kørsel fra den nærmeste metodist-

menighed. Vi ræsonnerer derfor, at det ikke 

er realistisk at forvente den store deltagelse 

i de arrangementer, som vi har inviteret til. 

Bestyrelsen har besluttet at satse på at 

invitere skolekredsen til den årligt tilbage-

vendende Efterskolernes Dag i september 

måned. Dagen begynder med en høstguds-

tjeneste, og resten af dagen er der work-

shops rundt på skolen, hvor man kan få 

mere viden om de fag, der tilbydes. Når vi 

inviterer til et sådant arrangement er det vel 

vidende, at der i forvejen kommer mange 

mennesker, men vi mener, at der her er mu-

lighed for at få en fornemmelse af skolens 

liv og hverdag for de i skolekredsen, der øn-

sker at vide mere. 

 

I februar sendte vi et brev samt brochurer 

om skolen ud til lokale ledere i vores børne- 

og ungdomsarbejde. Formålet er at infor-

mere om skolen, så lokale ledere i vores 

kirke bliver opmærksomme på, at kirken 

selv har et tilbud til unge, der gerne vil på 

efterskole. Hvor det er naturligt og belejligt, 

vil vi gerne opfordre til, at der gøres 

reklame for vores skole. 

 

Det bedste I i skolekredsen kan gøre for 

skolen er at vise interesse og støtte ved at 

følge med i skolens liv og give information 

til potentielle elever, som I kunne møde på 

jeres vej. Vi håber - af samme grund, at I 

kigger i ‘Lægårdnyt’, når det kommer ud i 

menighederne. 

Vi hører i øvrigt meget gerne kommentarer 

ang. dette emne fra skolekredsens medlem-

mer ved generalforsamlingen.  

 

Værdigrundlag og selvevaluering 

Som nævnt i sidste års indberetning kræver 

en ny lov for de frie kostskoler, at man i 

skolens formålsparagraf skal kunne læse, 

hvilket værdigrundlag, skolen bygger på. 

Dette værdigrundlag skal være sprogligt 
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uddybet.  Generelle betegnelser som ‘kris-

ten’ eller fx. ‘grundtvig-koldsk’ er ikke 

længere tilstrækkelige. Det betyder forment-

ligt for vores skole, at vi godt kan skrive, at 

vi bygger på et metodistisk grundlag, men at 

vi samtidigt skal forklare i almindelige ord, 

hvad vi så forstår derved.  

Bestyrelsen har igennem forrige skoleår 

været tøvende, da det ikke var helt klart fra 

ministeriets side, hvad man konkret for-

ventede; desuden afventede bestyrelsen 

resultater af det udviklingsarbejde, som i 

skoleåret 2000/2001 gennemførtes på en 

række udvalgte skoler under vejledning af 

Danmarks Pædagogiske Universitet. I inde-

værende skoleår er arbejdet med Lægårdens 

værdigrundlag så gået ind i en mere konkret 

fase. Et udvalg bestående af skolens ledelse, 

en medarbejder samt to bestyrelsesmedlem-

mer har på vegne af bestyrelsen gjort sig 

overvejelser over, hvilken form dette arbej-

de skulle tage. Dels er det føromtalte udvik-

lingsarbejde blevet tygget igennem, og der 

er blevet drøftet og til dels afprøvet metoder 

til at arbejde med værdiformulering. Slutte-

lig har udvalget fundet vigtige kategorier for 

Lægårdens værdier, der udstikkes som ram-

me for det videre arbejde. 

Bestyrelsen har besluttet at inddrage med-

arbejderne i en del af arbejdet. Det sker 

konkret ved et møde i efteråret. Herefter 

indarbejdes input fra bestyrelse og medar-

bejdere i beskrivelse af en ny formålspara-

graf, som forventes fremlagt til generalfor-

samlingen i 2003. En ændring af skolens 

vedtægter kræver  vedtagelse med kvalifi-

ceret flertal af de fremmødte ved en ordinær 

generalforsamling. Hvis ændringen af ved-

tægterne tillige angår skolens formålspara-

graf, kræves der vedtagelse på to general-

forsamlinger med mindst 14 dages mellem-

rum. Den ene af disse to krævede general-

forsamlinger skal være ordinær. 

 

Bestyrelsen udarbejdede for et par år siden 

et omfattende materiale, der beskriver vores 

værdigrundlag nærmere. Dette arbejde 

anses på ingen måde for overflødigt. Det 

konkrete krav om ændring af vedtægterne 

har blot ført til ønske om, at inddrage 

medarbejderne mere aktivt i arbejdet med 

skolens værdigrundlag. Det er vores 

overbevisning, at selvom det er bestyrelsens 

opgave at udstikke retningslinerne for 

skolens arbejde, så vil en dialog, hvor også 

medarbejderne er med til at formulere sig 

kun skabe større bevidsthed om det 

grundlag, vi arbejder ud fra.  

En skoles værdier skulle gerne afspejle 

skolens udgangspunkt, til en vis grad dens 

dagligdag, men også de ønsker og drømme, 

der er for fremtiden. Intentionerne for den 

nye lov er at strømline skolernes formål; 

dels så det er mere klart, hvad skolerne står 

for, dels så det bliver mere klart, hvilke mål 

skolerne arbejder hen imod. Det ligger i 

lovens intention, at værdigrundlaget skal 

være udgangspunkt for en årlig selvevalu-

ering, hvor der fokuseres skiftevis på for-

skellige områder af skolen liv og arbejde. 

Når værdigrundlaget er nedskrevet, vil 

bestyrelsens udvalg udarbejde retningslinier 

for den fremtidige evaluering. 

 

Bygninger 

Kort forinden sidste generalforsamling satte 

bestyrelsen en renovering af ‘gl. pigegang’ i 

værk efter at have måttet udskyde planer om 

nybyggeri pga. den lave elevtilslutning. I 

september måned var renoveringen så 

færdig. Der er lavet ovenlys gennem gangen 

og nyt opholdsrum og badeværelse. Byg-

ningen er fortsat gammel og ikke helt så 

hensigtsmæssig som ønskeligt, men reno-

veringen har givet gangfaciliteterne et mere 

lyst og rart præg med større mulighed for 

samvær og fællesskab. Med de muligheder, 

vi p.t. har, mener vi, at standarden er højnet 

med denne løsning. 

  

Økonomi 

Regnskabet for 2001 viser et underskud på 

335.000 Kr. Det er 582.000 mindre end 

budgetteret! En væsentligt grund er 

elevtallet, der udgjorde 96,8 for regnskabs-

året. 
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Finansloven bød på 1,2 % besparelse på 

tilskud til efterskolerne. Den ny regering 

havde ellers i første omgang bebudet en be-

sparelse på 4,2 %, men dette blev afværget. 

De kommende tre overslagsår byder ifølge 

undervisningsministeren på store ekstraordi-

nære besparelser. Resultatet for eftersko-

lerne af den nye finanslov blev dermed i 

overensstemmelse med, hvad den gamle 

regering havde budgetteret med. Det er 

tydeligt, at besparelserne skal finansiere 

andre områder omfattet af valgløfter. Til-

bage lader at ønske en formulering af den 

nye regerings politik på efterskoleområdet. 

Fremtiden mht. statstilskuddet er derfor alt 

andet end lys. Sammenstilles dette med sko-

lens fortsatte vanskeligheder med at tiltræk-

ke nok elever, er bestyrelsen nødt til alvor-

ligt at overveje skolens økonomi i den kom-

mende tid.  

 

Afslutning 

Der står både alvorlige og vigtige opgaver 

foran os i de kommende år. Vi bliver mu-

ligvis nødt til at sadle om mht. vore priori-

teringer, men vi mener, at Lægården fortsat 

skal byde på et skoleliv, hvor der er plads til 

at udvikle sig, leve og lære i fællesskab.  

Vi har en tro på, at Gud vil give alle men-

nesker en ny chance for at leve livet, som 

det blev udkastet fra begyndelsen af. Det 

gælder også de unge, vi i den kommende tid 

sender videre i livet og dem, som vi vil 

modtage i det kommende skoleår. 

“Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 

Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet 

til!” 2. Korintherbrev 5, 17 

 

 

Tine Gjessø, formand    Andrew Bech, næstformand  

Per Hartmann Nielsen, protokolfører  Knud Kristensen 

Henrik Carlsen     Jan Handberg 
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Forstanderens beretning  
 

År 2001 har, som mange af de år jeg har 

været forstander på skolen, været et spænd-

ende år. Der har været mange glæder og 

selvfølgelig også det modsatte. Men der har 

ikke været tvivl om, at vi alle har været på 

hårdt arbejde. Det er der en del, der er i 

disse år er inden for efterskolen. 

  

Ny struktur på hverdagen 

I foråret 2001 færdiggjorde vi et arbejde 

omkring strukturen på hverdagen på skolen. 

Målet med arbejdet var at forsøge at skabe 

mere helhed i elevernes hverdag. Resultatet 

af dette arbejde blev et forslag om en ny 

struktur på hverdagen, som blev indført med 

skoleåret 2001/2002.  

Der undervises nu 9 timer dagligt i mod-

sætning til 10 timer før. 

Desuden er nogle af pauserne blevet længe-

re, så eleverne kan nå at opleve, at der er 

pause, og nå at komme frem til den næste 

time til tiden. Det har vist sig at give en god 

rytme i hverdagen, men pausetiden for læ-

rerne er blevet noget længere, end den var 

før. 

 

Linievalg for alle elever. 

En del af strukturarbejdet omfattede skolens 

tilbud om forskellige linier. Vi havde i de 

sidste 7 år haft et linietilbud til elever fra 

10. og 11. klasse. Det ville vi gerne udbrede 

til alle elever, så de på lige vilkår kunne 

deltage i de tilbud, der er på linierne. Da det 

er vanskeligt at have mere end ca. 20 elever 

på et liniehold, og da vi arbejder på at have 

mindst 100 elever, var det klart, at vi ikke 

kunne nøjes med de 4 linier, vi indtil da 

havde haft: Europalinien, Krea-linien, 

Miljø- og Friluftslinien og Musiklinien. Vi 

var nødt til at tilbyde en ny linie, hvis vi 

ikke skulle nøjes med at dublere en af de 

tidligere linier. Valget faldt på en Idræts-

linie, som vi har gode muligheder for at 

udfylde fagligt. 

Så fra indeværende skoleår har linie-

tilbuddet været for alle elever, der har kun-

net vælge mellem 5 linier. 

Evalueringen af linierne efter årsskiftet har 

vist, at der stort set er tilfredshed med det, 

der foregår på linierne, og at der kun er brug 

for mindre ændringer i læseplanerne. 

  

Rygepolitik 

2001 har været året, hvor debatten om ryge-

politikken på skolerne blussede op, dels på 

grund af rygeforbudet på de offentlige sko-

ler og på grund af en fokusering på efter-

skoleelevers rygevaner. 

Det medførte, at vi vedtog en stramning af 

skolens rygepolitik, så rygerne nu har et 

lille område og et lysthus, hvor de må ryge 

på skolen, og hvor de elever, der ikke har 

rygetilladelse ikke må komme. Det ser ud 

for os som om, vi har fået nedsat antallet af 

gange, eleverne ryger dagligt.  

 

Renovering af Gl. Pigegang. 

Vi er gennem nogle år blevet mere og mere 

opmærksomme på, at Gl. Pigegang efter-

hånden var i en elendig forfatning. Det blev 

vi også mindet om på generalforsamlingen 

for 2 år siden. Vi har derfor været i gang 

med at undersøge, hvordan vi kunne 

renovere gangen eller evt. bygge nyt til at 

erstatte den. Efter længere overvejelser og 

flere forskellige planer kom vi frem til, at vi 

helst ville bygge en ny undervisnings- og 

værelsesbygning, der hvor Gl. Pigegang 

ligger. Desværre kunne vi samtidig se, at til-

meldingen af elever til indeværende skoleår 

ikke gik nær så hurtigt, som vi kunne ønske, 

hvis vi skulle finansiere et byggeri til 10-12 

millioner. Vi valgte derfor at bruge ca. 

750.000,- på at renovere den gamle elev-

gang, så den nu er mere lys og luftig og med 

langt bedre faciliteter end før. Desværre 

indgik der ikke i projektet, at værelserne 

skulle sættes i stand, så det mangler vi at 

gøre, før vi kan være helt tilfredse med dette 

arbejde.  
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Vejlederarbejdet 

Da diskussion om elverne fik nok ud af at 

gå i 10. kl. for et par år siden bølgede frem 

og tilbage, var en af de ting, som efter-

skolerne blev kritiseret for, at deres er-

hvervsvejledning ikke var grundig nok.   

Vi har siden da arbejdet på at bringe vores 

vejledning helt i top. Der er nu 2 vejledere, 

der arbejder sammen om opgaven, og i årets 

løb har de fået indrettet et større vejleder-

kontor, så de har gode muligheder for at 

gennemføre deres samtaler med eleverne på 

bedste måde 

 

Viceforstander. 

Vi ansatte pr. 1/7- 01 Kristen Kristensen 

som viceforstander på skolen. Kristen har 

nu igennem 25 år arbejdet på skolen. Det er 

en stor hjælp for mig og det øvrige perso-

nale, at der bliver taget hånd om disse 

opgaver.  

 

Elever. 

Elevtallet inden for efterskolen er ikke bare 

afhængigt af, hvor store årgangene er, det er 

også afhængig af, hvor stort tilskud for-

ældrene får til elevbetalingen og 

selvfølgelig også af, hvor populært det lige 

for øjeblikket er at tage på efterskole. 

Regeringens arbejde for at få 10. kl. elever 

til at gå direkte i gang med gymnasiet, 

handelsskolen eller teknisk skole har 

bestemt ikke hjulpet til at få elevtallet op. 

Vi har desuden fået konkurrence at Struer 

Skolen, der oprettede et efterskolespor med 

50 elever til 10 kl. De fik alle sammen en 

computer hvis de gennemførte året. 

Vi har i år for første gang startet med to 8. 

klasser, da der ikke er ret mange efterskoler, 

der har 8. klasse. Det har vist sig værdifuldt, 

da vi har været i stand til at optage en del 

elever i netop 8. klasserne, da de to klasser 

fra skoleårets start var ret små. Vi har endnu 

måtte sande, at der er en del elever, der 

tager efterskole uden at have tænkt sig godt 

om. Der er tendens til at et stigende antal 

elever ikke har en ansvarsfølelse over for 

fællesskabet og over for skolens 

almindelige regler.  Vi har derfor igen måtte 

sige farvel til en del elever igennem året. 

Der har været mange forskellige grunde til 

at disse elever har forladt os, og de er 

bestemt ikke entydige, men vi forsøger 

selvfølgelig at blive klogere på denne 

situation. 

Vi oplever også, at nogle af vore elever har 

større faglige eller sociale vanskeligheder, 

end vi mener, de havde for 5 -6 år siden.  En 

af forklaringerne kan let være, at vi bare 

mangler de elever, der før tog 10. kl. på 

efterskole, men som nu går direkte videre i 

deres uddannelsesforløb. Der er også andre 

mulige forklaringer, men vi står med pro-

blemet sammen med en del andre 

efterskoler.   

I dag er elevtallet det eneste, der tæller, når 

man skal regne ud, hvor stort et tilskud, vi 

skal have. Så både tilskud og forældrebe-

taling er afhængig af elevtallet, så det er 

vigtigt for os at holde elevtallet oppe.   

I år 2000 var vores elevtal på 104,3 års-

elever. I 2001 har det været 96,8 årselever 

og det ser ud til at blive lavere fremover, 

hvis vi ikke gør noget for at få flere elever 

tilmeldt skolen. 

Vi arbejder derfor fortløbende med annon-

cer og presseomtale af skolen, samtidig med 

at vi selvfølgelig godt ved, at den bedste 

reklame er tilfredse elever og forældre på 

baggrund af kvalitet i det tilbud, vi har at 

tilbyde. 

 

Statstilskuddet. 

Den tidligere regering lavede i efteråret 

nedskæringer på efterskoleområdet for de 

kommende år, som det kan være svært at 

spare sig ud af, og som det også kan være 

svært at sende videre til forældrene via for-

øget forældrebetaling. 

Den nuværende regering startede med at 

bebude endnu større nedskæringer for efter-

skolerne. Heldigvis har den taget dem af 

bordet for øjeblikket, men det ikke ud som 

om der er udsigter til at efterskolerne fore-

løbig får det lettere rent økonomisk. 
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Udlejning og andre måder at tjene penge 

til skolen på. 

Vi er nødt til at gå andre veje, hvis vi vil 

sikre skolen øget tilgang af kapital. Vi må 

arbejde med udlejning af skolens faciliteter 

i det omfang, det ikke griber forstyrrende 

ind i efterskoledriften. Vi må også se, om 

der kan være andre måder, vi kan tjene 

penge på. For øjeblikket leverer skolens 

køkken mad til Dagbladet, som er nabo til 

skolen. Måske er der andre måder, vi kan 

forsøge at tjene yderligere. Der er dog den 

vigtige begrænsning på disse tiltag, at de 

ikke skal forringe det efterskoletilbud,  vi 

giver til vore elever.  

 

Medarbejderne og bestyrelsen har endnu et 

år gjort en stor indsats for at tingene skal 

lykkes på Lægården og det gør de da også i 

et ret stort omfang. 

Niels Urup Nielsen 

forstander 
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Regnskab 2001 

Indtægter  

Statstilskud 6.337.235 

Skolepenge 4.741.072 

Andre indtægter 1.320.950 

Renteindtægter 151.952 

 12.551.209 

Udgifter  

Lærerlønninger 5.298.386 

Andre undervisningsudgifter 1.014.408 

Pedel- og rengøringsløn 1.023.239 

Prioritetsrenter 745.689 

Vedligeholdelse 484.201 

Varme, el, vand og rengøring 757.487 

Andre bygningsudgifter 77.343 

Kostafdeling 1.763.459 

Administration 862.137 

Øvrige udgifter 314.026 

Afskrivninger 546.491 

 12.886.866 

Årets resultat (underskud) -335.657 

  

Aktiver  

Ejendomme 21.960.970 

Inventar, undervisning 200.043 

Inventar, kostafdeling 49.996 

Inventar, administration 49.317 

Traktor 125.000 

Tilgodehavender m.v. 564.777 

Obligationer 1.611.929 

Likvide beholdninger 626.650 

 25.188.682 

Passiver  

Egenkapital 12.356.566 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 9.809.450 

Kortfristet gæld 1.667.259 

Forud modtagne indtægter 1.355.407 

 25.188.682 
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Legat for Metodistkirkens Højskoles Elevforening af 1915 

 

Aktiver 
Beholdning, Vestjysk Bank   3.932 

 

Passiver 
Legatkapital, saldo 1. januar 2001   3.851 

+ renter   81 

   3.932 

 

Biskop Odd Hagens Fond 

Aktiver 
Beholdning, Vestjysk Bank   49.633 

 

Passiver 

Legatkapital, saldo 1. januar 2001   49.571 

+ renter   62 

   49.633 
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Referat fra generalforsamling 
lørdag den 29. juni 2002 

 

Indledende salme: Kærlighed, som ej har 

lige… 

 

1. Valg af dirigent, sekretær, 

stemmetællere 

Formand Tine Gjessø bød velkommen, præ-

senterede bestyrelsen og fremsatte besty-

relsens forslag om valg af Finn Bræstrup 

Karlsen som dirigent. Dette bifaldt general-

forsamlingen enstemmigt. 

 

Dirigenten konstaterede generalforsamlin-

gens lovlige indvarsling. 

 

Der blev fra bestyrelsens foreslået, at Per 

Hartman Nielsen blev valgt som sekretær. 

Som stemmetællere blev foreslået Mads 

Kamp Hansen og Vibeke Brogaard. Begge 

punkter bifaldt generalforsamlingen. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens formand Tine Gjessø frem-

lagde: 

 

Pastor Ole Birch overgår til menighedstje-

neste ved det nye skoleårs start. Ole Birchs 

og Charlotte Birch`s stillinger bliver ikke 

genbesat pga. den økonomiske situation. 

 

Bestyrelsens arbejde med en formulering af 

værdigrundlag blev berørt. Det er et lov-

krav, at skolens værdigrundlag bliver for-

muleret og nedfældet. Dette arbejde er i fuld 

gang og vil medføre en ekstraordinær gene-

ralforsamling i det kommende arbejdsår. 

 

Overvejelser vedrørende det at engagere 

skolekredsen blev nævnt. Bestyrelsen har 

gjort en del overvejelser vedrørende dette. 

Tine Gjessø understregede at bestyrelsen 

fremover vil koncentrere sig om at invitere 

skolekredsen til efterskolernes dag i septem-

ber. 

 

Christian Alsted spurgte til den store geo-

grafiske afstand fra skolen til skolekredsen, 

og om Lægården ligger det geografiske 

rigtige sted. Knut Bjarne Jørgensen påpeger 

mulighederne for annoncering i vore blade 

og derigennem styrke samarbejdet med 

skolekredsen. 

Finn Uth bakkede op omkring Christian 

Alsteds tanker og spurgte til mulighederne 

for realisering af eksisterende bygninger 

m.m. Tommy Faxholm slog til lyd for at 

netop det, at Lægården ligger lidt væk fra 

”mor og far” er en styrke. 

Dirigenten foreslog, at bestyrelsen tog dette 

i overvejelse til en mere grundig behandling 

ved næste generalforsamling.  

 

Hennie Stentoft foreslog muligheden for via 

materiale og evt. en mediegruppe, at skole-

kredsen aktivt deltager i rekruttering af nye 

elever. 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen tager den 

geografiske placering med som punkt til 

næste generalforsamling. 

 

Indberetningen blev godkendt. 

 

3. Forstanderens beretning 

Denne indberetning blev indledt med en 

Power Point med billeder fra Lægården.  

 

Niels Urup Nielsen påpegede vigtigheden af 

et højt elevantal og det, at skolen får elever, 

som er egnede til et liv på efterskole. Flere 

skoler kommer i Lægårdens geografiske 

område, hvorfor en øget konkurrence må 

påregnes. Dog kan vi p.t. konstatere, at 

elevantallet specielt på det sidste har nær-

met sig det antal som er ønsket, ca. 100 

elever.  

Skolens tiltag med en styrkelse at specielt 8. 

skoleår har givet gode resultater. Niels Urup 

Nielsen kommenterede ligeledes, at skolens 

geografiske placering bør fastholdes.  
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Mai Rasmussen spurgte, om skoler som kun 

går til 7. Skoleår har fået materiale fra 

skolen. 

 

Henning Clausen kommenterede emnet om 

at flytte skolen. Dette emne burde være 

kommet frem for bestyrelsen inden general-

forsamlingen, så ikke denne ”bombe” skulle 

komme på generalforsamlingen. 

 

Nia Evans spurgte til skolens kirkelige ind-

hold, herunder kristendomsundervisningen. 

Niels Urup forklarede om denne undervis-

nings omfang og om morgensang på skolen 

med bibellæsning. 

 

Knut Bjarne Jørgensen påpegede, at skoler 

rydder ude i elevskaren en gang om året og 

rekrutterer nye elever hvert år. Dette med 

stort held. Niels Urup understregede vigtig-

heden i kontinuiteten for den enkelte elev. 

 

Mikkel Bræstrup takkede for, at skolen 

kunne lægge lokaliteter og faciliteter til 

fælleslejren.  

 

Birgitte Strand Pedersen beklagede, at alt 

for mange elever forlader kontakten til 

kirken når de forlader skolen. Ungdomsfor-

eningerne bør kunne tage imod. 

 

Anders  Strand Pedersen spurgte til, hvilke 

planer der er for betjening af klubben på 

Lægården. Niels Urup meddelte, at det p.t. 

ikke er nogen fast løsning, men at der 

arbejdes på sagen. 

Dorte Bhutho spurgte til, hvorfor MBUF 

ikke vil støtte skolen med en etårsarbejder. 

Mads Kamp Hansen begrundede dette med, 

at opgaverne ikke var tilstrækkelige samt, at 

skolen ikke havde en præstelig betjening. 

Knud Kristensen påpegede et problem i, at 

vi har for få visioner herunder det, at skolen 

ikke kunne tildeles nogen etårsarbejder. 

Knud Kristensen fortalte ligeledes om den 

korpsånd, der hersker på skolen.  

 

Indberetningen blev godkendt. 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Niels Urup påpegede at der arbejdes hårdt 

på at få rettet økonomien op. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant 

Jørgen Thaarup fremkom med landsledel-

sens og MBUFs forslag til bestyrelsesmed-

lem, Bente Aalbæk. Hun blev valgt. 

Ligeledes fremkom han med landsledelsens 

og MBUFs forslag til bestyrelsessuppleant, 

Lisbeth Marqversen. Hun blev valgt. 

 

Formand Tine Gjessø takkede Andrew Bech 

for lang og arbejdsomt engagement i be-

styrelsen. Andrew Bech kommenterede de 

sidste 8 års arbejde og liv på Lægården og 

takkede for godt samarbejde.   

 

7. Valg af revisor 

Revisorfirmaet Krøyer Pedersen blev fore-

slået og valgt. 

 

8. Eventuelt  

Inge Bhutho Kristensen tog diskussionen 

om ungdomsforbundets engagement på Læ-

gården op. Mads Kamp Hansen svarede, at 

MBUF støtter skolens ved bl.a. at afholde 

nogle af MBUF´s arrangementer på Lægår-

den og kommenterede de overvejelser 

MBUF´s bestyrelse har være inde i. Niels 

Urup Nielsen påpegede sin uenighed i den-

ne beslutning. 

Lars Ulrik Jensen bakkede op om MBUF´s 

beslutning og kaldte det en modig beslut-

ning. 

 

Birgitte Strand Pedersen påpegede vigtig-

heden af, at der blev gjort noget for, at flere 

fra kirken deltager i skolens hverdag. 

Tine Gjessø takkede for den store opbak-

ning til Lægårdens generalforsamling. 

Finn Bræstrup Karlsen takkede ligeledes for 

god ro og orden. 
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Retningslinier vedrørende personvalg 
 

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

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 distrikts-

forstandere),  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, evangelisationssekretæ-

ren, 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, konfe-

rencelæglederen 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 års-

konferencen. 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 Jerusalems-

kirken. 

 

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 fore-

tages blandt dem, der i stifterne allerede er indvalgt i de mellemkirkelige stiftsudvalg. 

 

Den Danske Lausanne Komite. 

Årskonferencen godkender Metodistkirkens kontaktperson til Den Danske Lausanne Komi-

te. 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 selvej-

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

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

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

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 be-

styrelsesmedlem af hver af de københavnske metodistmenigheder. Menighedsvalgte besty-

relsesmedlemmer skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. 

 

14. Forårsblomsten 
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 2 medlemmer valgt af Års-

konferencen, 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 gene-

ralforsamling. Forslagspraksis: Metodistkirkens Landsledelse foreslår personer til 3 pladser 

i bestyrelsen, MBUF-styrelsen foreslår personer til 2 pladser i bestyrelsen. 
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16. Willeruplund, Odense 
Institutionen anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af Meto-

distkirkens danske Årskonference efter indstilling, således at 1 medlem indstilles af Lands-

ledelsen 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 ud-

peges 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 sammen-

hængende 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 føl-

gende procedure, der blev besluttet i 1997: Mundtlig nominering med mulighed for at træk-

ke sig. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af Kabinet-

tet. Genvalg er ikke mulig. 

 

 

Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år. 

 

26. Centralkonferencens Eksekutiv-  & Biskopskomite 

Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Cen-

tralkonferencen. 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 Cen-

tralkonferencen. Af praktiske årsager er det en fordel, at valget følger valg nr. 23. Bestyrel-

sesmøder 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 Centralkon-

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

er suppleanter til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser.  

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

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

til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser. 

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

Generalkonferencen, er gældende for valg til Centralkonferencen. 

Se 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 Centralkonferen-

cen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke 

sidde i  udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. Rådet består af præster og 

lægfolk. Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælges mere end 2 peri-

oder, ingen over 70 år kan vælges. Se Lære- og Kirkeordning § 537.33.   

 

33. Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Eksekutiv-

komite.  

 

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 Centralkonferen-

cen. 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 Cen-

tralkonferencen. 
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38. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomite 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke 

sidde i  udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen 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 Centralkonferen-

cen. 
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Mindeord 
 

Mogens Bjerno blev født den 2. november 

1939 i Esbjerg, som den yngste af 8 søs-

kende.  

Den 11. august 1961 blev han gift med 

Inger Lise (f. Holm i 1941). Sammen fik de 

Brit i 1964 og Claus i 1974. 

Efter endt studietid på Överås i Göteborg, 

blev han optaget i Årskonferencen og ordi-

neret til diakon i 1966 og i 1968 til ældste. 

Mogens Bjerno var været ansat i Holbæk og 

Golgatakirken på Frederiksberg, i Strandby, 

i Jerusalemskirken København, Frederiks-

havn, Horsens, sidst i Hjørring og Løkken. 

Han har sideløbende hermed været distrikts-

forstander, formand for Hovedbestyrelsen, 

Søndagsskolesekr., redaktør af Kristelig 

Talsmand og Kirkens repræsentant i økume-

niske sammenhænge. 

Mogens Bjerno har gennem alle årene været 

en hengiven menighedspræst og vil særlig 

blive husket for sin forkyndelse, sjælesorg 

og arbejdet med den ny salmebog.   

Den 30. september 2000 så han sig p.g.a. 

sygdom nødsaget til at på efterløn og flytte-

de til Frederikshavn. Han overgik som æld-

ste i pensioneret forhold til Årskonferencen 

i 2001. 

Mogens Bjerno døde den 3. november 2001 

og blev under stor deltagelse bisat fra Meto-

distkirken i Frederikshavn den 8. november. 

Æret være Mogens Bjernos minde. 

 

Keld Munk 
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Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer 
 

   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

 

Bhutho, Hans K. 26.10.1986 Vejle 1944 Pensioneret 69 

Biellstein, S.Hiell 06.11.1937 Odense 1899 Pensioneret 75 

Bjerno, Carl 21.03.1955 Randers 1919 Tjenstg. 63 

Bjerno, L.P. 06.02.1957 København 1911 Pensioneret 70 

Bjerno, Mogens 03.11.2001 Frederikshavn 1968 Pensioneret 62 

Christensen, J.J 29.07.1904 Svendborg 1874 Tjenstg. 59 

Christensen, Laust 20.11.1934 Hjørring 1890 Pensioneret 86 

Folden, S.C. 14.05.1924 Vejle 1901 Tjenstg. 49 

Gaarde, S.N. 22.05.1939 Randers 1892 Pensioneret 72 

Hansen, Hans 20.06.1911 Svendborg 1878 Pensioneret 69 

Iversen, J.C. 23.12.1944 København 1901 Tjenstg. 73 

Jacobsen, Harald 19.10.1999 Frederikshavn 1939 Pensioneret 90 

Jacobsen, Herman 31.05.1943 Svendborg 1882 Pensioneret 91 

Jensen, Chr. 08.11.1928 Århus 1892 Tjenstg. 64 

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

Jørgensen, Vilh. 11.07.1959 Odense 1919 Pensioneret 70 

Kofoed, Johannes  06.07.1965 Holstebro 1927 Tjenstg. 65 

Kyst, Ejner 30.03.1970 Holbæk 1919 Pensioneret 75 

Kyst, Erik 26.03.1991 København 1948 Pensioneret 69 

Larsen, Emil 11.09.1992 København 1923 Pensioneret 92 

Larsen, L.C. 09.04.1956 Århus 1890 Pensioneret 88 

Lorenzen, Ludvig 22.12.1966 Hjørring 1927 Pensioneret 65 

Lylloff, Andreas 02.12.1978 Fr-havn 1927 Pensioneret 77 

Mann, Niels 13.11.1982 København 1913 Pensioneret 93 

Møller, Erik 22.07.1983 Randers 1981 Pensioneret 67 

Møller, M. 10.07.1939 Løkken 1909 Pensioneret  68 

Nielsen, C. 18.07.1946 Horsens 1892 Pensioneret 79 

Nielsen, Emil 19.06.1936 København 1898 Pensioneret 66 

Nielsen, Jens 11.05.1928 Århus 1885 Pensioneret 78 

Nielsen, N.P. 03.09.1942 Århus 1891 Pensioneret 80 

Olesen, Ole 28.10.1993 København 1923 Pensioneret 96 

Pedersen, Berger 11.06.1948 Aalborg 1919 Tjenstg. 59 

Pedersen, Rasmus 11.06.1927 Kerteminde 1892 Pensioneret 72 

Petersen, Carl 01.09.1959 Odense 1914 Pensioneret 73 

Poulsen, Harry 25.05.1952 København 1930 Pensioneret 55 

Rasmussen, P. 02.04.1950 Strandby 1899 Pensioneret  79 

Ried, Engelbrecht 27.03.1964 Vonge 1909 Pensioneret  78 

Rogert, A. 24.01.1949 Svendborg 1903 Pensioneret 71 

Rosendahl, S.S. 28.03.1947 Svendborg 1908 Pensioneret 66 

Schou, Karl 31.07.1889 Århus 1872 Tjenstg. 48 

Særmark, Herman 04.05.1949 København 1911 Tjenstg. 65 

Sørensen, Ejler 24.11.1976 Sønderborg 1914 Pensioneret 91 
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   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

  

Thaarup, Chr. 02.11.1918 Odense 1878 Pensioneret 67 

Willerup, Chr. 18.05.1886 København 1850 Pensioneret 71 

Ørsnæs, Chr. 14.10.1937 Rudkøbing 1911 Pensioneret  55 
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Oversigt over årskonferencer 
 

År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

1878 Th. Bowmann København C.F. Eltzholtz 24. juni 

1879 J.W. Wiley København C.F. Eltzholtz 3. juli 

1880 S.M. Merril København C.F. Eltzholtz 2. sept 

 

1881 J.T. Peck Vejle C.F. Eltzholtz  26. aug 

1882  W.L. Harris Odense C.F. Eltzholtz 16. juni 

1883 R.S. Foster Svendborg C.F. Eltzholtz 14. juni 

1884 J.F. Hurst Frederikshavn C.F. Eltzholtz 1. aug 

1885 J.F. Hurst København C.F. Eltzholtz 18. juni 

1886 C.D. Foss København C.F. Eltzholtz 17. juni 

1887 W.X. Ninde Vejle J.J. Christensen 2. juni 

1888 W.F. Mallalieu Svendborg J.J. Christensen 28. juni 

1889 H.C. Fowler Frederikshavn J.J. Christensen 3. juli 

1890 H.W. Warren Odense C. Thaarup 26. juni 

 

1891 J.M. Walden Vejle  C. Thaarup 1. juli 

1892 J.W. Joyce Svendborg C. Thaarup 14. juli 

1893 J.H. Vincent København C. Thaarup 29. juni 

1894 J.H. Newmann Frederikshavn C. Thaarup 19. juli 

1895 J.N. Fitzgerald Odense C. Thaarup 25. juli 

1896 D.A. Goodsell Vejle C. Thaarup 12. aug 

1897 D.A. Goodsell Aalborg S.N. Gaarde 11. aug 

1898 J.M. Walden København S.N. Gaarde 13. juli 

1899 J.M. Walden Randers S.N. Gaarde 19. juli 

1900 J.H. Vincent Frederikshavn S.N. Gaarde 18. juli 

 

1901 A. Leonart Svendborg S.N. Gaarde 3. juli 

1902 C.C. McCabe Århus S.N. Gaarde 30. juli 

1903 J.H. Vincent Nexø S.N. Gaarde 29. juli 

1904 Wm. Burt Varde L.C. Larsen 20. juli 

1905 Wm. Burt Odense C. Nielsen 21. juli 

1906 Wm. Burt Horsens C. Nielsen 3. juni 

1907 Wm. Burt Kalundborg C. Nielsen 28. juni 

1908 Wm. Burt København C. Nielsen 21. juni 

1909 Earl Cranston Frederikshavn C. Nielsen 24. juni 

1910 Wm. Burt Vejle C. Nielsen 9. juni 

 

1911 Wm. Burt Svendborg C. Nielsen 29. juli 

1912 John L. Nuelsen Odense C. Nielsen 10. juni 

1913 John L. Nuelsen Randers C. Nielsen 4. juni 

1914 John L. Nuelsen Nexø C. Nielsen 17. juni 

1915 John L. Nuelsen Aalborg C. Nielsen 23. juli 

År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 
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1916 John L. Nuelsen København C. Nielsen 13. juni 

1917 Anton Bast Horsens C. Nielsen 29. juni 

1918 Anton Bast Århus C. Nielsen 21. juni 

1919 W.F. Anderson Vejle C. Nielsen 17. juni 

1920 Anton Bast Esbjerg C. Nielsen 14. juni 

 

1921 Anton Bast Frederikshavn C. Nielsen 15. juni 

1922 Anton Bast Holstebro L.P. Bjerno 14. juni 

1923 Anton Bast Kalundborg L.P. Bjerno 13. juni 

1924 Anton Bast Odense L.P. Bjerno 15. juli 

1925 Edgar Blake Silkeborg L.P. Bjerno 1. juli 

1926 Edgar Blake Vejle L.P. Bjerno 30. juli 

1927 Edgar Blake Varde L.P. Bjerno 6. juli 

1928 Raym. J. Wade Svendborg L.P. Bjerno 25. juli 

1929 Raym. J. Wade Nexø L.P. Bjerno 19. juni 

1930 Raym. J. Wade Randers L.P. Bjerno 25. juni 

 

1931 Raym. J. Wade Horsens L.P. Bjerno 1. juli 

1932 Raym. J. Wade Aalborg L.P. Bjerno 20. juni 

1933 Raym. J. Wade København L.P. Bjerno 22. juni 

1934 Raym. J. Wade Rønne L.P. Bjerno 20. juni 

1935 Raym. J. Wade Vejle L.P. Bjerno 26. juni 

1936 Raym. J. Wade Århus L.P. Bjerno 17. juni 

1937 Raym. J. Wade Holbæk Niels Mann 16. juni 

1938 Raym. J. Wade København L.P. Bjerno 15. juni 

1939 Raym. J. Wade Frederikshavn Niels Mann 14. juni 

1940 A. Rogert Odense Niels Mann 8. aug 

 

1941 A. Rogert Esbjerg Niels Mann 19. juni 

1942 S.S. Rosendahl Silkeborg Niels Mann 18. juni 

1943 A. Rogert Kalundborg Niels Mann 24. juni 

1944 A. Rogert Odense Ejner Kyst 22. juni 

1945 Th. Arvidson København Ejner Kyst 23. aug 

1946 Th. Arvidson Aalborg Ejner Kyst 11. juli 

1947 Th. Arvidson Varde Ejner Kyst 4. juni 

1948  Th. Arvidson Randers Ejner Kyst 16. juni 

1949 Th. Arvidson Holstebro L. Eskildsen 15. juni 

1950 Th. Arvidson Odense L. Eskildsen 21. juni 

 

1951 Th. Arvidson Nexø L. Eskildsen 30. maj 

1952 Th. Arvidson Svendborg G. Særmark 9. juli 

1953 Odd Hagen Odense A. Lylloff 10. juni 

1954 Odd Hagen Løkken A. Lylloff 26. maj 

1955 Odd Hagen Vejle A. Lylloff 8. juni 

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

År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 
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1957 Odd Hagen Odense Frede Brandt 19. juni 

1958 Odd Hagen Silkeborg Frede Brandt 28. maj 

1959 Odd Hagen Nexø Frede Brandt 3. juni 

1960 Odd Hagen Frederikshavn Frede Brandt 15. juni 

 

1961 Odd Hagen Randers Frede Brandt 7. juni 

1962 Odd Hagen Strandby Eigil Carlsen 30. maj 

1963 Odd Hagen Varde Frede Brandt 5. juni 

1964 Odd Hagen Hjørring Frede Brandt 17. juni 

1965 Odd Hagen Kalundborg  Frede Brandt 23. juni 

1966 Odd Hagen København (J) Frede Brandt 8. juni 

1967 Odd Hagen Århus Eigil Carlsen 24. maj 

1968 Odd Hagen Rønne Erik Kyst 6. juni 

1969 Odd Hagen Odense Erik Kyst 4. juni 

1970 Fr. Wunderlich København (B) Erik Kyst 3. juni 

 

1971 Ole E. Borgen Skåde Erik Kyst 22. juli 

1972 Ole E. Borgen Frederikshavn Henning Bjerno 15. juni 

1973 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 28. juni 

1974 Ole E. Borgen Silkeborg Henning Bjerno 27. juni 

1975 Ole E. Borgen Horsens Henning Bjerno 26. juni 

1976 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 24. juni 

1977 Ole E. Borgen København (J) Henning Bjerno 2. juni 

1978 Ole E. Borgen Strandby Henning Bjerno 22. juni 

1979 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 5. juli 

1980 Ole E. Borgen Nexø Henning Bjerno 5. juni 

 

1981 Ole E. Borgen København (J) Henning Bjerno 28. maj 

1982 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 1. juli 

1983 Ole E. Borgen Århus Henning Bjerno 23. juni 

1984 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 21. juni 

1985 Ole E. Borgen Odense Henning Bjerno 27. juni 

1986 Ole E. Borgen Århus Henning Bjerno 8. maj 

1987 Ole E. Borgen Holstebro Henning Bjerno 2. juli 

1988 Ole E. Borgen Strandby Henning Bjerno 23. juni 

1989 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 22. juni 

1990 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 4. juli 

 

1991 Hans Växby Vejle Henning Bjerno 20. juni 

1992 Hans Växby København (J) Henning Bjerno 18. juni 

1993 Hans Växby Holstebro Henning Bjerno 8. juli 

1994 Hans Växby Frederikshavn Henning Bjerno 30. juni 

1995 Hans Växby Gladsaxe Henning Bjerno 29. juni 

1996 Hans Växby København  Henning Bjerno 20. juni 

1997 Hans Växby Holstebro Mogens Hansen 26. juni 

År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 
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1998 Hans Växby Strandby Mogens Hansen 25. juni 

1999 Hans Vâxby Holstebro Mogens Hansen 1. juli 

2000 Hans Vâxby Århus Mogens Hansen 29. juni 

 

2001 Øystein Olsen Holstebro Mogens Hansen 28. juni 

2002 Øystein Olsen Vejle Mogens Hansen 27. juni 
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Konferencens præster 
 

Optaget Optaget Pensio- 

Navn: Født på Prøve i Konf. neret 

Poulsen, Poul 26.10.1912 1948 1950 1981 

Thomsen, Lilly 31.03.1917  1970 1983 

Carlsen, Eigil 04.03.1926 1956 1958 1987 

Thaarup, Fletcher 17.08.1923 1953 1955 1989 

Kristoffersen, Erik 30.12.1919 1947 1949 1990 

Rasmussen, Poul 29.06.1926 1956 1958 1993 

Nielsen, Robert 06.10.1927 1953 1955 1994 

 

Ældste: 

Jørgensen, Knut Bjarne 15.03.1941 1964 1968 

Johansen, Freddy 03.08.1941 1968 1970 

Uth, Finn 20.02.1951 1974 1976 

Thaarup, Charlotte 21.06.1956 1979 1981 

Thaarup, Jørgen 23.01.1957 1980 1982 

Munk, Keld 20.06.1955 1981 1983 

Nielsen, Claus Kofoed 03.10.1956 1982 1986 

Lewis, Mark 18.08.1958 1982 1986 

Alsted, Christian  18.11.1961 1984 1986 

Sørensen, Ove Skjødt 30.07.1956 1985 1987 

Birch, Ole 10.12.1960 1987 1989 

Morsbøl, Carsten 13.03.1959 1988 1990 

Jensen, Lars Ulrik 16.01.1963 1992 1994 

Nielsen, Karen Anette 02.07.1957 1984 1996 

Risager, Thomas 17.06.1969 1996 1998 

Hønnicke, Virginia 05.02.1970 1996 2001 

 

Diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  

Hønnicke, Klaus 23.11.1966 1996 

 

Prøvemedlemmer: 

Bræstrup, Elina 26.02.1972 2000 

Bræstrup, Mikkel 27.06.1974 2000 

 

Lokalpræster: 

Joshua Kyeremeh, 30.01.1949 
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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: Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22.  

 

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, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54. 

E-mail: ole.birch@mail.dk 

Bræstrup, Elina, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24. 

 E-mail: hjoerring@metodistkirken.dk 

Bræstrup, Mikkel, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24. 

 E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk 

Carlsen, Eigil, Havnefronten 12, 9970 Strandby. Tlf 98 48 24 56. 

 E-mail: e.carlsen@mail.dk 

Hønnicke, Klaus, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30, Fax 70 25 65 65. 

E-mail: profilecases@adr.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. 

 E-mail: makela@vip.cybercity.dk 

Jørgensen, Knut Bjarne, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19. 

E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

Kristoffersen, Erik, Borgmester Fischers Vej 5A, 3. lejl. 1, 2000 Frederiksberg. Tlf 36 44 14 41. 

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

E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk 

Lewis, Mark, 200 Hutchins Dr., Wilmore, Ky., 40390, U.S.A. 

E-mail: ml_wesley@hotmail.com 

Morsbøl, Carsten, Rødegårdsvej 173, 5230 Odense M. Tlf 66 14 82 01.  

 Mobiltf 22 94 82 01. E-mail: morsbol@tiscali.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: karenani@worldonline.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@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. 

 pr. 1. november 2002: Havnefronten 48, 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. 

Bjerno Ingelise, Koktvedvej 53, 1. th., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 35 55. 

Kyst, Karen, Rigensgade 21, 2., 1316 København K. Tlf 33 14 98 63. 



 
 155 

Menigheder: 

 
Lprd = lægprædikant, 

ML = menighedens lægleder 

MF = menighedsrådets formand,  

MKa = menighedens kasserer  

MKv = menighedens kirkeværgeformand 

MK = MK/Missionskredsens formand  

 

 

Esbjerg: Skt. Johannes Kirken, Norgesgade 38, 6700 Esbjerg.  

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

 E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk 

Præst: Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19. 

  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, 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 

MKv: Kaj Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: kaj.brinch@get2net.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: hjoerring@metodistkirken.dk 

Lprd: Henning Clausen, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk 

 Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32. 

  E-mail: laila.h@vip.cybercity.dk 

 Bjørn Thomsen, Søndervej 17, 9970 Strandby. Tlf 98 48 18 40. 

  Email: bjoern.thomsen@worldonline.dk 

ML: Henning Clausen, Otto Ruds Vej 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. 

MKv: Anders Løvig, Midtpunkt 565, 4., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 11 59. 

  E-mail: anders.loevig@privat.dk 

MK: Henny Thomsen, Åmarksvej 34, 9981 Jerup. Tlf 98 48 34 43. 
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Gladsaxe: Wesleykirken, Gammelmosevej 226, 2800 Lyngby. 

Præst: Ole Birch, 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 

MKv: Thomas Andersen, Storkevænget 5, 4060 Kirke Såby. Tlf 46 49 25 49. 

  E-mail: thomas-musik@mail.tele.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. 

MKv: Keld Pedersen, Bækholmvej 64, 9870 Sindal. Tlf 98 93 53 24. 

MK: Jette Jørgensen, Spangerhedevej 49, Lørslev, 9800 Hjørring. Tlf 98 96 31 60. 

 

 

Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 

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

 E-mail: holstebro@metodistkirken.dk 

ML: Lisbet Andersen, Lavhedevej 34, 7500 Holstebro. Tlf 97 40 37 50. 

MF: Niels Urup Nielsen, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: nurup@post.tele.dk 

MKa: Hanne Urup Engbjerg, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: engbjerg@post8.tele.dk 

MKv: Niels Urup Nielsen, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

  E-mail: nurup@post.tele.dk 
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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. 

  E-mail: alstedlupinvej@mail1.stofanet.dk 

MKv: Finn Alsted Nielsen, Lupinvej 24, 8700 Horsens. Tlf 75 64 60 88. 

  E-mail: alstedlupinvej@mail1.stofanet.dk 

MK:  

 

 

Kalundborg: Bethesdakirken, Bethesdagade 20, 4400 Kalundborg. 

Præster: Freddy Johansen, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.  

 E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk 

 Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

 E-mail: karenani@worldonline.dk 

ML:  

MF: Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

 E-mail: karenani@worldonline.dk 

MKa: Else Johansen, Skibbrogade 51, 4400 Kalundborg. Tlf 53 51 65 45. 

MKv: Kirsten Pihl-Petersen, Gisselørevej 12 A, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 04 12. 

  E-mail: hmp-kpp@mail.dk 

MK: Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

  E-mail: karenani@worldonline.dk  
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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, Emdrupgårdsvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 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. 

  E-mail: cfredsby@get2net.dk 

ML: Carsten Bjerno, Novembervej 9, st. th., 2730 Herlev. Tlf 44 84 43 88. 

  E-mail: cbjerno@worldonline.dk 

MF: Lilli Uth, Rigensgade 21, 4. 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

  E-mail: uth@post10.tele.dk  

MKa: Preben Christiansen, Strandgade 57, 1. tv. bolig 117, 1401 København K.  

  Tlf 46 41 20 42. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Carsten Thomsen, Holmelundsvej 49,2.tv., 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 75 55. 

  E-mail: cthomsen@bloomberg.net 

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: Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98. 

MKa: Grethe Sørensen, Studievej 3 B, 9480 Løkken. Tlf 98 99 13 98. 

MKv: 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. 

Præst: Virginia 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. 

MKv: William Bræstrup, Gl. Postvej 2, 3730 Nexø. Tlf 56 49 42 72. 

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 09. 

  www.metodistkirken.dk/odense 

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

 E-mail: odense@metodistkirken.dk   

Lprd: Helge Munk, Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

ML:  

MF: Shanti Digebjerg, Colbjørnsensvej 27, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07. 

  E-mail: soren@digebjerg.dk   

MKa: Karin Refning Poulsen, Klostervej 22, 3. th., 5000 Odense C. Tlf 66 14 56 28. 

  E-mail: fyns.regnskabsservice@get2net.dk 

 Fra 1. oktober 2002: 

 Hans Erik Stærkind, Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14. 

  E-mail: heva0401@mail.dk    

MKv: Richardt Tolstrup, Gl. Højmevej 84, 5250 Odense SV. Tlf 66 17 03 89. 
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Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.  

Præst: Virginia 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 

MKv: Kenneth Jakobsen, Åkirkebyvej 128, 3700 Rønne. Tlf 56 91 38 51. 

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  

 Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 9848 0689. 

   E-mail: rughaven@worldonline.dk 

 Elisabet Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091.  

  E-mail: elisabet@post1.dknet.dk 

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

  E-mail: Jens.Munk@teknologisk.dk 

 Anne Klitgaard, Cliff College, England. E-mail: a_klitgaard@yahoo.com 

 Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. 

  E-mail: trofast@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. 

MKv: Allis Tversted, Strandvej 97 A, 9970 Strandby. Tlf 98 48 07 48. 

MK: Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50. 
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Svendborg: Vestergade 165C, 2., 5700 Svendborg. Tlf 62 80 01 03 

Præst:  

Menighedsforstander: Lars Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

 E-mail: l.braestrup@post.tele.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  

MKv: Lars 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  

 

 

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

Præst: Keld Munk, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: vejle@metodistkirken.dk 

Lprd: Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06. 

  E-mail: knud@bhutho.dk 

 Inge Bhutho Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06. 

  E-mail: inge@bhutho.dk 

 Magga Kristensen, Kilen 8, 7100 Vejle. Tlf 75 82 51 77. 

 Jonna Lauridsen, Ladegårdsbakken 104, 7080 Børkop. Tlf 75 86 61 88. 

  Mobiltlf 21 76 20 13. 

ML: Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06. 

  E-mail: knud@bhutho.dk 

MF:  

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

  E-mail: fam.brogaard@get2net.dk 

MKv: Bent Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: fam.brogaard@get2net.dk 

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

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 
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Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C. 

  www.betlehemskirken.dk 

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@mail1.stofanet.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 

MKv: Nils Marqversen, Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43. 

  E-mail: nils.ulla.marqversen@mail.tele.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.  

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  

 

BJERGMANDSHØJHYTTEN, Horsbjergvej 13, Kollemorten, 7323 Give. 

Kontakt: Sv. Aa. Bhutho, Ørnevej 1, 7100  Vejle, Tlf. 75 82 91 91. 
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Metodistkirken i Norden og Baltikum (United Methodist Church) 

 

Estland 

Eesti Metodisti Kirik, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 6 275 717. 

 Fax 00372 6 275 718. E-mail: keskus@emk.edu.ee 

 www.metodistikirik.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: keskus@metodistikirik.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 

Hans Växby, Apollogatan 5B 33, FIN-00100 Helsingfors, Finland. Tlf 00358 9 449 872.  

 eller 00358 9 449 874. E-mail: hans.vaxby @metodistkyrkan.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. 

 www.gbgm-umc.org/lithuania 

Distriktsforstander: 

Chet Cataldo, Naugardo g. 8, LT-3000 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 37 321 757.  

 Fax 00370 37 323 819. E-mail: cwc@kaunas.omnitel.net 

 http://home.earthlink.net/~cheezytomato/missionaries/index.htm 
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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. 

 www.metodistkirken.no 

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. 

 www.metodistkyrkan.se 

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 

Solveig Högberg, Nonnensgatan 3 a, S-412 72 Göteborg, Sverige. Tlf 0046 31 40 44 09.  

 E-mail: solveig.hogberg@metodistkyrkan.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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Nazaræerens Kirke (en anden Metodistkirke i Danmark) 

www.nazarene.org 

 

Greve 

Solhegnet 2, 2670 Greve. 

www.nazarene.dk 

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

Email: kob@nazarene.dk 

 

 

Rødovre 

Højnæsvej 60, 2610 Rødovre. 

Præst: Thomas Baldur, Højnæsvej 60 B, 2610  Rødovre. Tlf 36 70 35 30 (kontor).  

Tlf 36 72 07 95 (privat). Email: tbaldur@tiscali.dk 
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Medlemsstatistik 
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Udgiftsstatistik 
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Ressourcestatistik 
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Øvrig statistik
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Konferencekalender 2. halvår 2002 
 

August 
5. - 12.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

16. - 18.  MS Old Scout i Fjordhytten på Fyn. 

23. - 25. MS Seniorweekend. 

 

September 
1. Kollekt til metodisters deltagelse i Willow Creek konferencen. 

13. - 14.  Metodistkirkens Landsledelse. 

23. - 26.  Præsternes efterårsmøde. 

 

Oktober 
4. - 6. Copenhagen Gospel Festival. 

11. - 16.  MS Patruljeførertræning i Bromme på Sjælland. 

18. - 20.  Unge Hjem weekend på Lyngsbo ved Fredericia. 

 

November 
 MU Refill 

3.  Kollekt til præsteuddannelsen. 

30. MS Senior natløb. 

 

December 
28. - 1/1 MU Nytårslejr. 
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Konferencekalender 1. halvår 2003 
 

Januar 

Evangelisk Alliance. 

24. - 25. Metodistkirkens Landsledelse. 

 

Februar 

2.    Kollekt til aflønning af præster i Letland. 

 

Marts 
 Kvindernes Internationale Bededag. 

14. - 16. MB Sangweekend. 

 

April 
16. - 20.  MU Påskestævne. 

 

Maj 

   Missionssøndag 

9. - 11.  Missionsstævne & MK's delegeretmøde i Nordjylland. 

15. - 18.  MBUF Delegeretmøde. 

 

 

Juni 

25. - 29.  Årskonference. 

 

Juli 
 MU Sommerlejr. 

5. - 12. MS Landslejr på Krogsholt i Nordjylland. 

30. - 3/8 European Methodist Festival 2003 i Berlin/Potsdam 

 

August 

15. - 17.  MS Old Scout. 

22. - 24. MS Seniorweekend. 
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