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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  

www.umc-northerneurope.org 

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. 

 E-mail: liv.berit.carlsen@umc-northerneurope.org 

Sekretær: Karin Randsborg Thompson 

 Kruttmølleveien 14, N-1414 Trollåsen, Norge. Tlf 0047 66 80 17 92. 

 E-mail: karin.r.thompson@umc-northerneurope.org 

 

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 (2), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

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

Næstformand: Ove Sørensen (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C.  

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

Udvalg vedrørende evangelisation m.v.: 

Finn Bræstrup Karlsen (2), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

Lilli Uth (1), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

 E-mail: uth@post10.tele.dk  

Susanne Thaarup (1), Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.  

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

Udvalg vedrørende administration m.v.: 

Mogens Hansen (3) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

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

Gurli Brinch Andersen (2), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: gurli.brinch@esenet.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 (2), Rådmandsgade 48A, 4. th., 2200 København N. Tlf 35 85 24 55. 

  E-mail: cfredsby@get2net.dk 

Jette Flinck (2), Rollosvej 20, 5200 Odense V. Tlf 66 16 96 64.  

  E-mail: jflinck@worldonline.dk 

Lawrance Ashung (2), Sølvgade 15, 3. mf., 1307 København K. Tlf 33 93 63 04. 

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

Valgt af MK's delegeretmøde og godkendt af årskonferencen:  

MK-formand: Anni Pedersen (3), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

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

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

Vibeke Brogaard (1), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

Suppleant: Kirsten Nygaard. 

Kasserer: Vibeke Brogaard (1), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

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

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

  E-mail: mission@metodistkirken.dk 

 
Vedtægter for Metodistkirkens Verdensmission findes i "Metodistkirkens Årbog" 1995 side 40ff. 

Se tillige Lære- og kirkeordning § 631. 

 

MK's Landsudvalg:  

MK-formand: Anni Pedersen, Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

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

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

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

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 
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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: Helene Bom, Sølvgade 5, 5. th., 1307 København K. Tlf. 33 14 02 10. 

 E-mail: gospel@metodistkirken.dk 

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

 E-mail: j.thaarup@worldonline.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 75ff.   

Se tillige Lære- og kirkeordning § 646. 

 

 

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

  E-mail: unge-hjem@metodistkirken.dk 

Charlotte & Preben Hjørnet (3), Nymarksvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 38. 

Birgitte Bjerno & Svend C. Hansen (3), Bringekrogen 27, 3500 Værløse. Tlf 44 86 13 18.  

  E-mail:  svend.ha@wanadoo.dk 

Kirsten & Tommy Faxholm (2), 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 (1), Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19. 

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

Karen Marie Thomsen (2) (sekretær), Schmidtsvej 7, 9981 Jerup. Tlf 98 48 32 50. 

Teddy Thomsen (2) (næstformand), Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06. 

Mogens Hougesen (1), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91. 

  E-mail: moghou@c.dk 

Kasserer: Mogens Hougesen, Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91. 

  E-mail: moghou@c.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  

"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: henning.clausen@webspeed.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 
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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 

Kirsten Fredsby (3), Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52. 

Karen Anette Nielsen (3), Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

Finn Bræstrup Karlsen (2), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

Birgit Jensen (1), Konvalvej 25, 2770 Kastrup. Tlf 32 51 01 30. 

Henning Bjerno (1), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51 

  E-mail: bjerno@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 (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

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

Lars Ulrik Jensen (1), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,  

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

Minna Kristensen (1), Storkebakken 19, 2400 København NV. Tlf 31 80 18 32. 

MK's repræsentant (3): Rita Jørgensen (3), 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 (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

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

Lars Ulrik Jensen (1), Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,  

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

Minna Kristensen (1), Storkebakken 19, 2400 København NV. Tlf 31 80 18 32. 

MBUF's repræsentant: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.  

  Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk 

Danske Kirkers Samråd (4):  

Henning Bjerno (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51. 

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Keld Munk (2), 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):  

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

 E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk 

Mogens Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

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

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. 

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

Evangelisk Alliance (3):  

Stillingen midlertidig ikke besat (se Årbog 1995, side 16). 

Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):  

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen (2). 

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 (2), Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50. 

  E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Helge Olesen (3), Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97. 

 E-mail: hbohome@mail.tele.dk 

Michael Nielsen (3), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn.medi2000@teliamail.dk 

Nils Marqversen (2), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.  

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

Thomas Hjorth (1), Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.  

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

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.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" 2003 side 107ff. 

 

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. Fax 33 93 65 39. 

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: Bjarne Tønnesen (1), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36. 

 E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Frank Kronborg Christensen (3) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

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

Karna Bræstrup (3), Ved Bellahøj 6, 2. lejl. 4, 2700 Brønshøj. Tlf 38 60 16 85. 

Jette Hørdum (2), Stenhavevej 14E, 2970 Hørsholm. Tlf 45 76 28 62.  

 E-mail: jette@hoerdum.dk 

Alland Holm (2), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.dk 

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

 E-mail: litten@mobilixnet.dk 

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@fuga.nu 

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. 

Bofællesskabet, H. C. Lumbyesgade 57, 2100 København Ø. 

Udlejet til andre institutioner: 

Fremtidshåb, Søster Annas Vej 4, 9900 Frederikshavn. 

Fjordbakken, Kalundborgvej 48, 4300 Holbæk. Leder Birthe Nielsen. 

Gersonshøj, Gersonsvej 1-3, 2900 Hellerup 

Rigensgade 21 A, 1.-4. sal, 1316 København K. 
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14. * Forårsblomsten  (1) 

Rigensgade 21 A, 1316 København K.  Tlf 33 93 25 96. Giro 5 05 43 03. 

Formand: Alland Holm, Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.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. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.dk 

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. 

  E-mail: mogens.hoennicke@mail.dk 

Povl Brendes, Slåenvej 16, st., 3700 Rønne. Tlf 29 46 00 90. E-mail: brendes@post.tele.dk 

Preben Christiansen, Strandgade 57, 1. tv. bolig 117, 1401 København K. Tlf 36 77 44 25. 

  E-mail: tang@tdcspace.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: 

Knud Kristensen (4), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.  

  E-mail: knud@bhutho.dk 

Per Hartman Nielsen (3), Frydsvej 37, 8700 Horsens. Tlf 75 62 10 32. Mobiltlf 21 61 72 22. 

  E-mail: phn@nti.dk 

Henrik Carlsen (3), Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48. 

  E-mail: kirkevej1@post.tele.dk 

Bente Aalbæk (2), Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 27 41. 

Richard Tolstrup (1), Gl. Højmevej 84, 5250 Odense SV. Tlf. 66 17 03 89 

Suppleant (1): Finn Bræstrup Karlsen. 

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

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 126ff.  

Forslag til ændring, der blev vedtaget på den første af  to generalforsamlinger findes på side 135. 
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16. * Willeruplund, Odense  (2) 

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:  

Formand: Hans E. Stærkind (1), Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14. 

  E-mail: heva0401@mail.dk    

Helge Munk (2), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90. 

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

Søren Digebjerg (1), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.  

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

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:  

Thomas Risager (2), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: odense@metodistkirken.dk  

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

  E-mail: jflinck@image.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 61f med ændring i 2002 side 121. 

 

 

17. * Marielundfonden  (3) 

Søndermarksvej 99, 7100 Vejle. 

Formand: Knud Kristensen (2), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.  

  E-mail: knud@bhutho.dk 

Frank Kronborg Christensen (3), Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

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

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Suppleanter (3): For Frank Kronborg Christensen: Michael Nielsen (3). For Knud 

Kristensen: Jytte Jensen (2). For Ove Sørensen: Gert Nielsen (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: Lili Pedersen. 

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 (3), Ansgargade 7, 3. tv. 5000 Odense C. Tlf 65 96 47 46. 

  E-mail: njr@post6.tele.dk 

Vagn Birch (2), Bytoften 8, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 38 09.  

 E-mail: vbirch@post6.tele.dk 

Hans E. Stærkind (1), Rulkehøjen 36, 5260 Odense S. Tlf 66 15 12 14. 

 E-mail: heva0401@mail.dk    

 
Udvalgets opgaver fremgår af forretningsorden i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 52. 

 

 



 
 19 

20. * Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04. 

  E-mail: calsted@worldonline.dk 

Helle Thaarup Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 09 91. 

Hero David, Snebærvej 1, 8270 Højbjerg. Tlf/fax. 86 27 23 04. 

  E-mail: annahero@mail.tele.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. 

  E-mail: julie-robert-nielsen@stofanet.dk 

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

  E-mail: odense@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: uth@post10.tele.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: jesskan@ka-net.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 
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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)  

Lene Bræstrup (4), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

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

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

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

Dorte Bhutho (3), Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. 

  E-mail: trofast@post.tele.dk 

Carsten Thomsen (3), Holmelundsvej 49, 2. tv., 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 75 55. 

  E-mail: cthomsen@bloomberg.net 

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

  E-mail: hjoerring@metodistkirken.dk 

Lilli-Anne Suzuki (1), Helgenæsgade 11, 8000 Århus C. Tlf 86 19 35 60. 

  E-mail: l.suzuki@get2net.dk 

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

  E-mail: thaarup@worldonline.dk 

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

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Christian Alsted (4), Finn Bræstrup Karlsen (4). 

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Christian Alsted (4), Finn Bræstrup Karlsen (4). 

 
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  

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

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

Suppleanter: Ole Birch, Christian Alsted, Susanne Thaarup, Tine Gjessø. 

 
Valgt på årskonferencen 2003. 

 

 

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  

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

  E-mail: ole.birch@mail.dk 

Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04. 

  E-mail: calsted@worldonline.dk 

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

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

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

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61. 

  E-mail: gjessoe@mail1.stofanet.dk 

Suppleanter: Lars Ulrik Jensen, Keld Munk, Thomas Risager, Lilli-Anne Suzuki, Carsten 

Thomsen, Johannes Thaarup. 

 
Valgt på årskonferencen 2003. 

 

 

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 

Forhandlinger 

Referatet fra forhandlingerne følger dags-

ordenen uden hensyntagen til, at forhand-

lingerne ikke altid fulgte dagsordenens ræk-

kefølge. 

 

A: Konstituering 

 

A1: Indledning 

Distriktsforstander Keld Munk bød velkom-

men og specielt velkommen til Biskop 

Øystein Olsen og gæstetaler Ian White. 

Biskop Øystein Olsen bød velkommen og 

udtrykte glæde over, at vi kunne udtrykke os 

i bøn og lovsang. Han bød præster og læg-

folk velkommen. 

 

A2: Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Biskop Øystein Olsen. 

Præster: Lilly Thomsen, Eigil Carlsen, Erik 

Kristoffersen, Robert Nielsen, Fletcher 

Thaarup, Poul Rasmussen, Knut Bjarne 

Jørgensen, Freddy Johansen, Finn Uth, 

Charlotte Thaarup (fra torsdag), Jørgen 

Thaarup, Keld Munk, Christian Alsted, Ove 

Sørensen, Ole Birch (til fredag), 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, 

Elsebeth Rasmussen. Gladsaxe: Tommy 

Faxholm, Anette Steinvig. Hjørring: 

Gunhild Kristensen. Holstebro: Inge-Lise 

Kofoed Beck. Horsens: Mogens Hougesen. 

København: Mai-Brit Tvilling, Gert Nielsen 

(fra torsdag). København, Int: Joseph Obeng 

(fra fredag). Nexø: William Bræstrup. 

Odense: Shanti Digebjerg, Hans Erik 

Stærkind (fredag). Rønne: Finn Bræstrup 

Karlsen. Strandby: Susanne Thaarup, Hanne 

Pedersen, Lars Henning Clausen. Svend-

borg: Lene Koch Bræstrup. Vejle: Anders 

Strand Pedersen, Per Bhutho. Århus: Nils 

Marqversen, Lilli-Anne Suzuki. 

Landsledelsen: Gurli Brinch Andersen, 

Henning Bjerno, Finn Bræstrup Karlsen, 

Susanne Thaarup, Lilli Uth, Mogens 

Hansen. 

Konferencelægleder: - 

Ungdomsrepræsentanter: Birgitte Strand, 

Emilie Just Petersen, Mette Munk, Johannes 

Thaarup.  

Medlemmer uden stemmeret: Betania-

foreningens formand: Gert Nielsen (fra 

torsdag). 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

Missionær: Emelia Kyeremeh 

Gæster: Christhard Elle, Hannover (fra 

fredag), Ian White, Sheffield. 

 

Ikke til stede: Præster: Poul Poulsen, Claus 

Kofoed Nielsen, Mark Lewis, Ejler Buch 

Andersen, Carsten Morsbøl, Lars Ulrik 

Jensen. 

Menighedens repræsentanter: Kalundborg, 

Løkken. 

MK´s formand Anni Pedersen. 

MBUF´s formand Mads Kamp Hansen. 

(MBUF repræsenteres ved næstformand 

Thomas Risager). 

MB-leder: Marianne Pedersen. 

MS-leder: Eivind Triel. 

MU-leder: Linda Larsen. 

MM-leder: Helene Bom 

 

Konferencen bad for Carsten Bjerno, der 

ligger på hospitalet efter en alvorlig 

trafikulykke. 

 

Sekretæren oplyste, at Lars Ulrik Jensen 

deltager som repræsentant for Nordeuropa i 

den engelske Metodistkirkes konference, 

der foregår i de samme dage som den 

danske. 



 
 27 

Sekretæren foreslog, at missionssekretæren 

får sæde i konferencen med stemmeret. 

Dette blev vedtaget. 

 

A3: Organisering af konferencens arbejde 

Justeringudvalg: Nils Marqversen, Thomas 

Risager. 

Hjælpesekretær: Tine Gjessø, Lilli Uth. 

Stemmetællere: Gunhild Mechta, Laust 

Sørensen, Thomas Hjorth, Alland Holm 

 

A4: Hilsner 

Årskonferencen i Sverige, der var samlet i 

Kumla sendte hilsner og omsluttede den 

danske konference i forbøn. 

Carsten Morsbøl sendte sine hilsner til 

årskonferencen. 

Der sendtes fra konferencen en hilsen til de 

konferencemedlemmer, der ikke havde 

mulighed for at være til stede. Det var Poul 

Poulsen, Mark Lewis, Claus Kofoed Nilsen 

og Carsten Bjerno. 

 

Christhard Elle bragte hilsen fra biskop 

Walther Kleiber og den nordtyske konfe-

rence, der har været samlet for 6 uger siden. 

Det er nu 4. gang Christhard Elle deltager i 

Danmark. 

Christhard Elle oplyste om den Nordtyske 

konference, at der er 80 præster og der er 

brug for 180 præster, men der er kun penge 

til 60 præster. Der er 20 præster for meget. 

Spørgsmålene er nu: Hvordan kan vi arbejde 

videre med bare 60 præster? Hvilke menig-

heder kan ikke have en fastboende præst og 

hvilke menigheder skal lukkes? Hvilke me-

nigheder skal have flere præster fordi de 

vokser. De har lavet en liste over menig-

hederne grupperet efter gudstjenestebesøg, 

antal nye medlemmer, økonomi. Det er 

svært at gå nye veje, fordi menighederne ser 

billedet for sin egen menighed. De ved ikke, 

hvordan de skal arbejde videre med 60 

præster og stille alle menigheder tilfreds. 

Christhard Elle pegede også på, at der i lang 

tid har været utilfredshed med ansættelses-

listen. Både hos præster og menigheder. De 

har et system, hvor mange sidder rundt om 

et bord og taler om disse udfordringer. Det 

bliver ikke nemmere at løse udfordringerne 

med ansættelseslisten og personsager fordi 

man er mange med i drøftelserne  

Christhard Elle sluttede med at takke for 

modtagelsen i Danmark. 

 

Mogens Hansen læste en hilsen fra Mark 

Lewis og familie. De bad om Guds velsig-

nelse over sessionerne og fællesskabet på 

konferencen. 

Mogens Hansen refererede endvidere til den 

direkte korrespondance, som deltagere i 

konferencen havde haft mulighed for at 

have med Claus Kofoed Nielsen i Congo. 

 

A5: Eventuelt 

- 

 

B: Året der gik – Indberetninger 

 

B1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Keld Munk og Christian Alsted læste på 

skift første del af kabinettets og landsledel-

sens beretning. 

Christian Alsted bemærkede hertil, at Meto-

distkirkens vision skal gentages igen og 

igen og igen. Visionen er kirkens drøm om 

at nå mennesker og føre dem til Kristus. 

Missionen er landsledelsens vejledning og 

råd, men det er i den lokale menighed, at det 

foregår. Der peges fra ledelsens side på for-

skellige aktiviteter og tiltag samt en række 

materialer, som menighederne kan bruge i 

processen. 

Der vil på forskellig vis blive arrangeret in-

spirerende undervisning, så kirken kan blive 

smittende. Fra sidste år gentages opfordrin-

gen til de lokale menigheder om at udarbej-

de en vision og en mission samt at arbejde 

for at opfylde disse. 

Konferencen blev inddelt i grupper, der 

samlede repræsentanter fra forskellige me-

nigheder. Grupperne fik til opgave at tale 

om, hvor langt man var nået i arbejdet med 

at lave en vision for den lokale menighed 

samt at tale om punkter i kirkens vision.  
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Finn Bræstrup Karlsen refererede fra gruppe 

1 (Esbjerg, Hjørring, Holstebro, Horsens, 

Kalundborg, Løkken, Nexø, Rønne, Svend-

borg.) 

Et sted var der lavet kirke-by-night, andre 

steder er der etableret bønnemøder. 

I forhold til visionen blev det nævnt, at 

ledelsen også skulle være opmærksom på, at 

der også kan være mindre menigheder, der 

har behov for at få tilført ressourcer for at 

kunne komme videre. 

Emnet nådegaver blev også berørt, og man 

skal være opmærksom på, at mennesker 

ikke får opgaver, som de ikke har nådegaver 

til. Man skal ikke opfatte præsterne som 

blæksprutter. 

 

Henning Clausen refererede fra gruppe 2 

(Frederikshavn, Gladsaxe, Århus). 

Gruppen brugte en stor del af tiden på at 

inspirere hinanden med de ting, der sker i 

menighederne. I forhold til beretningen har 

gruppen drøftet storpastorater og situationen 

i Rønne. 

 

Thomas Risager refererede fra gruppe 3 

(Odense, København-International, Vejle). 

Gruppen brugte noget tid på at drøfte præs-

tens rolle, og også fordelingen af opgaver i 

kirken. Nådegaverne i menigheden er ikke 

altid forenelig med vores struktur. Menig-

hedens mission og vision skal ikke kun være 

præstens. De skal være levende i menig-

heden, således at de fortsætter selv om 

præsten f.eks. flytter. 

Gud kalder os ikke til at administrere, men 

til at nå mennesker. 

 

Finn Uth refererede fra gruppe 4 

(København, Strandby). 

I begge menigheder arbejder man med vi-

sioner, der løbende revideres. Man oplever, 

at visionerne bliver til en virkelighed. Det er 

kun hvis man virkelig viser livet, at der er 

uro i menigheden. Nogle gange er der behov 

for at ændre på ressourcerne. Der er forskel 

på de 2 menigheder og tiltagene er forskel-

lige. Når menigheden i Strandby har arran-

gementer, så påvirkes hele byen. 

De øgede administrative opgaver bør ikke 

placeres hos præsterne. Det er også væsent-

ligt at fokusere på lægfolkets betydning i 

menighedens arbejde og ledelse. 

På spørgsmålet om menighedsplantning må 

vi vurdere om det er Metodistkirkens planer 

eller Guds planer. 

 

Elina Bræstrup appellerede som sidste år til, 

at de små menigheder i forbindelse med 

drøftelsen af ledelsens oplæg ikke sættes i 

samme grupper, da de behøver inspirationen 

fra de større menigheder. Hanne Pedersen 

nævnte, at repræsentanterne fra de store 

menigheder havde glæde af den nuværende 

opdeling. 

Knut Bjarne Jørgensen anførte, at man 

måske skulle undgå at sætte repræsentanter 

fra menigheder, der lå geografisk tæt på 

hinanden sammen. 

 

Til indberetningen var der endvidere følgen-

de kommentarer: 

Per Bhutho udtrykte, at det var vanskeligt at 

se en fremtid for kirken med den fordeling 

af ansatte, som vi har. Samtidigt er dette et 

spørgsmål, der kun kan drøftes generelt. 

Vejle menighed har oplevet, at der ikke fø-

res en dialog ang. forhandlinger om ansæt-

telser for menigheden. Han kritiserede, at 

kabinettet er en lukket kreds. Han foreslog, 

at man havde eksterne folk til at varetage 

denne funktion.  

Christian Alsted afviste at diskutere 

konkrete sager. Det drejer sig om en samta-

le, som kabinettet fører med den givne 

pastoralkomite. Han anførte, at der er en 

forskel på, hvad man kan ønske, og hvad 

der er muligt. Han mente, at man søger at 

finde gode løsninger i dialog med 

menighederne og deres ledelse. Han 

savnede endvidere en mere præcis kritik at 

forholde sig til. 

Per Bhutho svarede, at han ønskede at mar-

kere, at der foreligger en uenighed mellem 

distriktsforstanderne og menigheden i Vejle.  
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Ole Birch havde et spørgsmål ang. det øn-

ske, som ledelsen også udtrykte sidste år 

om, at der hvor der er de bedste chancer for 

fremgang, der skal ressourcerne tilføres. 

Han spurgte, om, hvorvidt kabinettet ople-

ver, at det kan lykkes at omsætte dette ønske 

i praksis. Christian Alsted svarede hertil, at 

der er for tidligt at vurdere. Men han ville 

ikke lægge skjul på, at det er vanskeligt ind-

til videre, da vi er en lille kirke med få 

ressourcer. Han mærker, at der har været 

bevågenhed på det, der blev sagt sidste år. 

Ønsket er dog fortsat alvorligt ment. Laila 

Hørby tilsluttede sig Per Bhuthos kritik. 

Hun har som pastoralkomiteformand ople-

vet, at der trods alle oplæg reelt ikke er no-

gen dialog med kabinettet. 

Knut Bjarne Jørgensen spurgte, hvorvidt 

ønsket retter sig mod store menigheder. Der 

kan sagtens være visioner i en lille menig-

hed med knappe ressourcer. 

Mikkel Bræstrup anførte ang. tanken om 

storpastorater, at Frederikshavn menighed 

ikke er interesseret i dette. Han så frem til at 

se mere til den prioritering, som man har talt 

om i flere år. Endvidere kommenterede han 

tankerne om præsteprofilerne. Han mente, at 

Metodistkirken har brug for de præster, som 

Gud kalder. Herefter må vi kvalificere dem 

til det, vi har brug for.  

Mogens Hougesen nævnte Esbjerg som en 

menighed i en stor by, der har visioner og 

som har brug for deres egen præst. 

Nils Marqversen advarede imod umiddel-

bart at afvise tanken om storpastorater. 

Denne ide svarer til holdningen om, at ingen 

præster er blæksprutter. 

Anette Steinvig spurgte til den konflikt, hun 

mente at se i kirken i Rønne. Christian Al-

sted refererede til beretningen, at Virginia 

og Klaus Hønnicke har udarbejdet et oplæg 

til vision og mission for menigheden, og at 

menigheden har arbejdet hermed. Hoved-

punkterne i de to præsters vision er, at små-

gruppearbejdet skal være det centrale i me-

nighedens liv. Der var derfor brug for at ar-

bejde med menighedens åndelige liv, så 

man kunne forberede sig til at tage i mod 

kirkefremmede. Heri indgik et forslag om, 

at kirkens øvrige aktiviteter og arbejdsgrene 

skulle holde en ikke nærmere fastsat pause, 

så man kunne koncentrere sig om cellegrup-

pearbejde. Der var forskellige indvendinger 

fra menighedens side. Man fandt forslaget 

for vidtgående, og at man ville svigte 

kirkens arbejdsgrene. En del af visionen var 

også, at man skulle skifte kirkebygningen 

ud. Heri var menigheden heller ikke enig. 

Der er foregået en grundig drøftelse, der 

endte med, at menigheden ved afstemning 

på pastoratskonferencen har afvist 

præsternes forslag til vision. Herefter har 

landsledelsen behandlet en ansøgning fra 

kabinettet om økonomisk støtte til at lave en 

menighedsplantning ved siden af 

menigheden i Rønne. Dette er blevet afvist, 

da man ikke vil gå imod en lokal 

pastoratskonferences beslutning. Med 

tilladelse fra biskoppen meddelte han 

endvidere, at Virginia og Klaus Hønnicke 

har ønsket at træde ud af konferencen. 

Mogens Hougesen anførte, at det var et 

gode, at vi var forskellige. En mulighed 

kunne være, at have menigheder separat for 

unge. 

Tommy Faxholm mente, at det er vigtigt, at 

kirken kigger på præsternes arbejdsforhold, 

da han mente, at det kunne tilbageholde nye 

eventuelle præster. Et problem er, at præs-

terne skiftes til at lede deres kollegaer.  

Anette Steinvig spurgte til arbejdet i de 

regionale udvalg omkring distriktsforstan-

derne. Tommy Faxholm svarede på vegne af 

komiteen for øerne. Det er forholdsvis nyt 

udvalg, og det var i første omgang vanske-

ligt klart at fastlægge arbejdsopgaverne. 

Man har videre holdt sig til generelle sager. 

Henning Clausen mente, at det ville være 

givtigt at kigge på kirkens ledelsesstruktur. 

Han mente, at det er urimeligt, at distrikts-

forstanderne skal varetage denne funktion 

samtidigt med, at man er menighedsforstan-

der. Finn Bræstrup Karlsen mente, at der er 

dele af vores system, der ikke svarer til 

demokratiske idealer. Han kommenterede 

bl.a. det forhold, at lægfolk og præster 
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holder hver deres sessioner. 

Ole Birch refererede til sin deltagelse i den 

Nordtyske årskonference, der i en række år 

har haft en lukket session, hvor også menig-

hedernes repræsentanter er til stede. Han 

mente, at dette fungerer meget kritisabelt, 

og han glædede sig over, at denne åbenhed 

ikke findes i den danske kirke. 

Jørgen Thaarup svarede, at distriktskomite-

ernes forslag er taget til efterretning i 

landsledelsen. Komiteens opgave er bl.a. at 

se på, hvordan kommunikationen mellem 

distriktsforstandere og de lokale menigheder 

fungerer. 

Han anførte endvidere, at den danske års-

konference er af en størrelse, så det ville 

være naturligt at overveje storpastorater, 

som ville svare til menigheder på størrelse 

med dem, der er i USA. 

Finn Bræstrup Karlsen anførte, at den 

manglende åbenhed skaber en række myter, 

der florerer i kirken. 

Anette Steinvig sagde, at det skar hende i 

hjertet, at kirken må tage afsked med to 

præster, der vil forandring – netop den pro-

fil, man ønsker af fremtidige præster. 

Per Bhutho mente, at man burde overveje at 

indføre et system, hvor de lokale menig-

heder søger deres præst. 

 

Knut Bjarne Jørgensen lagde særligt vægt 

på samarbejdet med de menigheder, han 

som præst har tjent. Han anførte, at der 

burde være plads til forskelligheder indenfor 

samme menighed.  

 

Ole Birch udtrykte glæde over den inspira-

tion og opmuntring som Willow Creek-kon-

ferencen gav de lokale menigheder. Han 

takkede for initiativ og økonomisk støtte. 

 

B2: Statistik 

Mogens Hansen anførte, at der nu andet år i 

træk ikke har været nedgang i medlemstal-

let. Ang. ressourceopgørelse anførte Johan-

nes Thaarup, at den ikke er oplysende, i og 

med, at kirkebygningernes værdi er forskel-

lig opgjort. Mogens Hansen svarede, at sta-

tistikken ikke skal bruges til at sammenligne 

kirkerne imellem.  

Emilie Just Petersen spurgte til, hvad man i 

Strandby gør ved den store forskel mellem 

antal medlemmer og antal gudstjenestedelta-

gere. Jørgen Thaarup svarede, at man gør, 

hvad man kan. 

 

B3: Metodistkirkens Verdensmission 

Laila Hørby læste op fra en hilsen fra ar-

bejdsholdet i Congo. Hun opfordrede me-

nighederne til, at invitere deltagerne på 

arbejdsholdene til at komme og fortælle om 

Congo. Jette Flinck berettede i brevet om 

det hårdt fysisk krævende arbejdsprojekt, 

”Den gode forbindelse”.  Der er meget 

overraskelse og taknemlighed blandt de 

lokale over, at ’de hvide knokler’.  

Finn Bræstrup Karlsen nævnte, at der er 

kommet mere information om missions-

arbejdet i det seneste år og takkede herfor. 

Mikkel Bræstrup opfordrede konferencen til 

at sende hilsner til arbejdsholdet og til Dan 

Bhutho Kristensen. Han nævnte endvidere, 

at nogle af deltagerne på arbejdsholdet har 

været i lokal-TV. Dette kan ses på Frede-

rikshavns menigheds hjemmeside. 

 

B4: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Thomas Risager fortalte, at den største ud-

fordring i øjeblikket er af økonomisk karak-

ter, da det generelle driftstilskud fra DUF 

frafalder pga. medlemsnedgang.  

 

B5: Unge Hjem 

Der blev ikke præsenteret nogen beretning 

fra Unge Hjem-udvalget. 

 

B6: Metodistkirkens Råd for 

Folkesundhed 

Emilie Just Petersen spurgte til, hvad kriteri-

erne er for ungdomsgrupper, der søger 

tilskud hos rådet. Knut Bjarne Jørgensen 

svarede, at man gerne modtog ansøgninger 

fra ungdomsklubber, der beskæftiger sig 

med alkoholproblemer i et eller andet om-

fang. 
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B7: Kurér-Forlaget 

Alf Hansen opfordrede menighederne til 

selv at meddele ham, når der var nye med-

lemmer til dåbsklubben. Dorte Bhutho op-

fordrede til, at man sendte nyudgivelser til 

lektørudtalelse med henblik på, at biblio-

teker køber forlagets udgivelser. 

 

B8: Metodistkirkens Salmebogsudvalg 

- 

 

B9: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv 

og Bibliotek 

- 

 

B10: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

- 

 

B11: Centralkonferencens Eksekutivkomi-

te og Biskopskomite 

Ole Birch spurgte til en udtalelse i et referat 

ang. alkoholbrug i kirkebygningerne. Han 

spurgte til, hvor dette forbud står skrevet, og 

hvordan det skal tolkes. Jørgen Thaarup gav 

en orientering.                         

Johannes Thaarup spurgte til de dataproble-

mer, der har været på biskopskontoret. 

Biskop Øystein Olsen svarede, at man fra 

begyndelsen ikke havde det rigtige firma til 

at afhjælpe problemerne. Det har man fun-

det nu, og problemet er løst.  

 

B12: Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske Teologiske Seminarium 

Henning Bjerno glædede sig over, de 3 

bachelorer, der i år afsluttede deres studier 

på Överås og nu er i præstetjeneste i Sve-

rige. Endvidere glædede han sig over, at 

pastor Charlotte Thaarup modtog sit diplom 

som Master of Divinity. 

Knut Bjarne Jørgensen takkede for mulighe-

den for at læse med henblik på at opnå en 

Master of Divinitygrad. 

 

B13: Eventuelt 

- 

 

C: Regnskaber 2001  

 

C1: Metodistkirkens Hovedkasse 

Henning Bjerno nævnte, at der er taget 

800.000 af formuen for at dække under-

skuddet. Tommy Faxholm spurgte, hvorvidt 

kursreguleringer er i det realiserede tab. 

Henning Bjerno afkræftede det. 

Johannes Thaarup spurgte, hvorvidt der 

findes en oversigt over, hvilke formål de 

forskellige formuer under arv og gaver er 

bundet til. Henning Bjerno anførte, at 

årskonferencen er frit stillet til at disponere 

over disse beløb og at der derfor ikke findes 

en sådan oversigt. 

Anette Steinvig spurgte, om der i landsle-

delsen og kabinettet er nogle generelle over-

vejelser over, hvilke uddannelser vi skal 

satse på. Hun fandt det vigtigt, at der bliver 

brugt penge på uddannelse af lægfolk. 

Jørgen Thaarup svarede, at det store valg i 

fremtiden kommer til at stå mellem at lade 

pengene følge personer eller lade penge 

tilgå undervisningsinstitutioner. Den danske 

årskonferences bidrag til Överås er ikke 

afhængigt at elevantal. Vi bidrager med 9% 

af udgifterne, da vi ejer 9% af Överås. 

 

C2: Metodistkirkens Verdensmission 

- 

 

C3: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Der foreligger to forskellige opstillinger af 

regnskab, et internt og et eksternt, grundet 

krav fra DUF. Henning Clausen foreslog, at 

man fremover præsenterer det eksterne 

regnskab på årskonferencen. Thomas 

Risager ville tage forslaget med til be-

styrelsen. Jørgen Thaarup opfordrede til, at 

man fortsat fremlægger det regnskab, som 

også fremlægges for MBUF’s delegeret-

møde. Henning Clausen foreslog da, at både 

internt og eksternt regnskab fremover frem-

lægges for årskonferencen. Det blev ved-

taget at bede MBUF om dette. 
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C4: Metodistkirkens Råd for 

Folkesundhed 

- 

 

C5: Kurér-Forlaget 

Alf Hansen gjorde reklame for Den Danske 

Folkekirkes nye salmebog, der kan købes på 

forlaget i forskellige udgaver. Knut Bjarne 

Jørgensen omtalte et tilskud til Dagens Ord 

fra The Upper Room på 500 US Dollar, som 

bruges på annoncering. Der søges efter flere 

danske forfattere til Dagens Ord. 

 

C6: Biskopskassen, Areakassen og 

Centralkonferencenkassen 

Underskuddet i biskopskassen skyldes eta-

blering af nyt biskopskontor. Man arbejder 

på i fremtiden at undgå underskud. Mikkel 

Bræstrup spurgte, om biskopskontoret bli-

ver, hvor det er. Biskop Øystein Olsen sva-

rede, at Betania nu er solgt, men at det fort-

sat lejes. I 2004 flytter kontoret til en ny til-

bygning. Der foreligger en 8-årskontrakt 

med Betania, så flytningsomkostninger til-

falder Betania. 

 

C7: Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium 

- 

 

C8: Revisionsudvalg 

Mogens Hansen fremførte det 

utilfredsstillende i, at regnskaber og 

rapporter indleveres for sent til revisionen, 

og særligt, at det også for sekretæren er 

nødvendigt at rykke for materialet til 

konferencehåndbogen. 

 

C9: Eventuelt 

- 

 

D: Året der kommer - fremtidsplaner, 

initiativer, visioner, forslag og budgetter. 

Mai-Brit Tvilling fortalte om arbejdet i Sol-

rød Strand. Det begyndte med en længsel 

blandt en gruppe mennesker - en længsel, 

man gerne vil undertrykke, fordi den frem-

tvinger valg og konsekvenser. Det begyndte 

med en bibelstudiegruppe. De har bedt og 

grædt og glædet sig meget. De følte sig 

kaldet til at gøre noget. Det har været som at 

stå totalt afklædt og opleve, at ens stolthed 

er blevet blottet. Gud har en plan med hele 

verden og med alle mennesker. Solrød, ja 

Metodistkirken er en brik i det store spil. De 

har været nødt til at lave om på deres liv. 

Gud kalder dem hver dag til at følge efter 

ham. Det kræver, at man søger Åndens 

enhed for at udføre Guds mission. Det har 

bragt frugt at engagere sig i mennesker. Det 

har konsekvenser for det private liv. Det 

største og vigtigste for os, er når mennesker 

giver deres liv til Jesus. De engagerer sig i 

menneskers glæde og sorg. De har tillid til, 

at Gud vil sende mennesker til dem med 

nådegaver.  

Det begyndte med en bibelgruppe på 8 

mennesker. De begyndte et ALPHA-kursus, 

hvor de alle forpligtede sig til at invitere 

deres venner. De samlede deres venner og 

familie til ALPHA-møder. ALPHA-partyet 

lavede de som gudstjeneste, der samlede 40 

mennesker. De blev ved med at holde guds-

tjenester og startede ny ALPHA-kurser. Nu 

mødes de på en skole.  

 

D1: Metodistkirkens Ledelse 

Jørgen Thaarup refererede til projektet med 

at øge medlemsbidrag. Næste år vil man 

vende sig mod døbte medlemmer for at øge 

deres menighedsbidrag. De samlede indtæg-

ter fra menighedsbidrag er steget med ca. 

180.000 Kr.  

Endvidere refererede han til tanken om råd 

og udvalg som åndelige væksthuse og po-

tentielle smågrupper. Landsledelsen opfor-

drer til, at man bruger de allerede eksiste-

rende foraer til åndelig fordybelse. 

Der er tilfredshed med Himmel & Jord igen-

nem de sidste års tid. MBUF har skåret 

deres bidrag til bladet ned med 50.000 Kr. 

Man vil fortsætte med et blad i samme 

kvalitet men med færre numre. Det totale 

antal numre over et år vil blive 6.  

Mikkel Bræstrup fandt det vigtigt, at der 

bliver taget hul på en diskussion om vores 
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holdning til uddannelse. Han mente, at ud-

dannelsen på Överås ikke svarer til den 

situation, som vores kirke står i. Det er end-

videre vanskeligt at drage til et andet land 

for at uddanne sig. Endvidere er kirkelivet  i 

og omkring Göteborg svagt. Han nævnte en 

fælleskirkelig uddannelse som SALT, som 

en mulighed, vi burde overveje. Ove 

Sørensen nævnte, at Rådet for Ordineret 

Tjeneste og landsledelsen til efteråret skal 

arbejde nærmere med overvejelser om vores 

uddannelsespolitik. 

Jørgen Thaarup supplerede, at Överås har 

sin styrke på det teoretiske teologiske om-

råde, men er tilsvarende svag på det prak-

tiske område. Han havde den opfattelse, at 

for SALTs vedkommende forholder det sig 

modsat. 

Tommy Faxholm sagde, at det er flere år 

siden, at nogen har følt sig kaldet til at gå på 

Överås. Han talte for, at kirken burde have 

tillid til at støtte den enkelte i deres kald i 

stedet for at støtte en bestemt institution. 

Jørgen Thaarup svarede, at hvis vi lader 

pengene følge personerne, vil vi ikke kunne 

opretholde små institutioner som Överås. 

Johannes Thaarup spurgte til beslutningen 

fra sidste årskonference ang. at oprette et 

medieudvalg. Jørgen Thaarup svarede, at 

der fortsat venter forhandlinger med MBUF 

herom, idet det hænger sammen med redak-

tion og hjemmeside. 

Trine Berg takkede for den økonomiske 

støtte til at læse et år på Cliff College, trods 

det, at hun dengang ikke var medlem af kir-

ken. Hun talte om et bredt behov for mere 

uddannelse blandt både lægfolk og præster. 

Hun ville endvidere gerne bidrage til debat-

ten om uddannelse. 

Mai-Brit Tvilling anførte, at det er vigtigt, at 

vi overvejer, hvilke uddannelser vi vælger, 

hvilken teologisk fundering, de har. Samti-

digt bør vi overveje vores opfattelse af 

præsteprofil.  

Keld Munk nævnte, at der den 8. september 

2004 landsdækkende vil blive inviteret til 

ALPHA-middag i lokale kirker. Der vil væ-

re fælles mediedækning. Landsledelsen vil 

støtte udgifter i forbindelse med arrange-

mentet. 

I glæde over, at Missionsrådet fungerer så 

godt, har man overdraget Letlandskollekten 

hertil.  

Forslagene 1 - 6 blev vedtaget. 

Mai-Brit Tvilling foreslog, at præsterne ang. 

ferie sidestilles med andre erhvervsgrupper 

– at der tilføres 5 omsorgsdage til de fem 

ugers ferie. 

Christian Alsted svarede, at det ikke har 

været drøftet.  

Henning Clausen foreslog, at Landsledelsen 

undersøger, forholdene hos en erhvervs-

gruppe som lærere. Dette blev vedtaget.   

Nils Marqversen opfordrede til, at det frem-

går mere tydeligt, hvad uddannelsespengene 

går til. Jørgen Thaarup svarede at posten 

uddannelse dækker over støtte til Överås og 

Cliff College. Posten efteruddannelse dæk-

ker over penge til individuelle uddannelser. 

Emilie Just Petersen spurgte til beløb til løn 

til missionærer såvel indtægt, som udgift. 

Hvorfor er det placeret i hovedkassen? 

Henning Bjerno svarede, at det drejer sig 

om løn modtaget fra Schweiz til Claus 

Kofoed Nielsen og beløb modtaget fra USA 

til Emelia Kyeremeh og at det er hoved-

kassen, der administrerer disse beløb. Når 

beløbet er faldet i forhold til året før skyldes 

det, at Emelia Kyeremeh har haft barsels-

orlov i en del af året. 

Budgettet blev godkendt. 

 

Tommy Faxholm fremlagde følgende for-

slag: 

"Landsledelse og kabinet anmodes om til 

næste årskonference at undersøge, vurdere 

og komme med forslag til ny struktur for 

ledelsen af kirken, herunder lave forslag til, 

hvorledes personalesager og ansættelse kan 

klares i et fælles ledelsesforum. Den nye 

struktur skal søge at fremme den demo-

kratiske medbestemmelse for kirkens med-

lemmer." 

Ove Sørensen sagde, at han på ingen måde 

fandt, at Metodistkirken lider af demokra-
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tisk underskud – heller ikke i sammenlig-

ning med andre kirkesamfund. 

Henning Clausen mente, at en gruppe i 

årskonferencen igennem flere år har ønsket 

overvejelser over, hvordan vi kan gøre det 

bedre. Det er ikke et enkeltstående tilfælde, 

at der er problemer med ansættelser. Hero 

David udtrykte taknemlighed overfor ledel-

sesmåden i Metodistkirken, når han sam-

menligner med andre religioner, som han 

har haft erfaringer med. Han gav udtryk for, 

at vi har brug for styrkelse af kirkens ledel-

se. Ledere gør altid fejl. Vi har brug for at 

hjælpe vores ledere til at blive bedre ledere. 

Nils Marqversen udtrykte stolthed over kir-

keordningen. Han udtrykte forståelse for 

tanken bag ved forslaget. Han opfattede det 

sådan, at der er et ønske om at kunne vælge 

distriktsforstanderne demokratisk, men at 

det ikke kan lade sig gøre. 

Christian Alsted mente, at det, at vi er en 

meget lille kirke gør det vanskeligt at bear-

bejde personaleproblemer. Det kunne være 

en ide at trække kræfter til fra kirken i de 

andre nordiske lande, som ikke er personligt 

relateret. Han mente også, at kravet om in-

formation også bunder i det faktum, at vi er 

tæt på hinanden og har omsorg for hinan-

den. Men han mente ikke, at det var rigtigt, 

at vi har brug for den totale åbenhed, uagtet 

at ledelsen kan blive bedre til at kommuni-

kere beslutninger. Han påpegede, at Rådet 

for Ordineret Tjeneste er valgt demokratisk. 

Han fandt, at der er et behov for tydelighed 

om, hvad det helt konkret er, man har behov 

for.  

Per Bhutho mente, at forslaget kunne frem-

me, at flere kunne hjælpe hinanden med at 

bære byrden. Han fandt det dog ikke rime-

ligt, at alt debatteres åbent. Han opfordrede 

til, at lade et år gå og gennemtænke den 

forløbne årskonference og finde de svage 

punkter. Tommy Faxholm følte ikke, at der 

var grund til at konkretisere for meget, for 

ikke at låse noget fast på forhånd. Det, han 

efterlyste var vilje til forandring. Mai-Brit 

Tvilling gav udtryk for, at vi er for snævre i 

vores forståelse, og burde dele opgaven ud 

på flere. Finn Uth angav, at demokrati er 

mange ting. Han udtrykte usikkerhed om, 

hvorvidt forslaget vil føre til en bedre kirke 

med flere ressourcer og tilfredshed. Jørgen 

Thaarup mente, at vi er nødt til at arbejde 

med denne utilfredshed og frustration, selv 

om han ikke kunne finde nogen konkret vej-

ledning i forslaget. Han indbød til at komme 

med input i den fremtidige struktur. 

Biskop Øystein Olsen var åben overfor, at 

der arbejdes videre med dette. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Beretningen blev modtaget. 

 

D2: Metodistkirkens Verdensmission 

Laila Hørby nævnte, at der er mange nye i 

Missionsrådet. Derfor var hun taknemlig for 

hjælp fra folk med erfaring for arbejdet. 

Hun udtrykte glæde og stolthed over det 

arbejde, der gøres i rådet, og stolthed over, 

at de arbejdsteams, der nu er udsendt til 

Congo. 

Hun fortalte, at projektet ”Den gode 

forbindelse” opstod pludseligt. Trods ind-

vendinger har de følt, at det var et Guds-ledt 

projekt. Et eksempel på Tro, der rykker, 

hvilket hun var meget ydmyg over. 

I det kommende år vil man fokusere videre 

på Congo, men også på Letland. Der er ved 

at blive oprettet kontakter imellem to danske 

menigheder og tilsvarende menigheder i 

Letland. 

Robert Nielsen nævnte, at han fuldt og helt 

støttede op om projekt ”Den gode for-

bindelse”. Men han anførte, at der dør 

15.000 af sult i Congo hver eneste dag. Han 

fandt, at Missionsrådet burde arbejde med 

nødhjælp for de allerfattigste i Afrika. Disse 

penge kan så vel kanaliseres gennem 

Folkekirkens Nødhjælp. Men vores samvit-

tighed har brug for, at vi indenfor vore egne 

rækker har en post, der retter sig mod sulten 

i Afrika. Han mente, at målet burde være kr. 

100.000 årligt. Laila Hørby støttede opfor-

dringen.  

Laila Hørby nævnte, at biskop Katembo var 

alvorligt syg og indlagt på hospital i USA. 
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Hun ledte konferencen i forbøn for ham. 

Missionskollekten i maj 2004 skal gå til 

støtte for præsteuddannelsen i Congo. Der 

er forskellige ideer til, hvordan pengene kan 

bruges, alt efter hvor meget, der vil blive 

indsamlet. 

Forslagene 1 - 3 blev vedtaget. 

Budgettet blev modtaget. 

 

Beretningen blev modtaget. 

 

D3: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Thomas Risager fortalte om, at MBUF har 

arbejdet med visioner. Styrelsens forslag, 

som det foreligger i indberetningen til års-

konferencen er ikke færdigt endnu, da dele-

geretmødet engagerede sig så meget, at pro-

cessen må fortsætte. 

Christian Alsted pegede på, at det kunne 

være stærkere, hvis der var en bedre opde-

ling mellem mission, visioner og handlings-

planer. 

Emilie Just Petersen replicerede, at det net-

op er grunden til at visionen ikke blev ved-

taget på det netop afholdte delegeretmøde. 

Der arbejdes nu videre til næste år. 

Thomas Risager påpegede, at der netop på 

delegeretmødet blev givet undervisning om 

det samme. 

Tommy Faxholm spurgte til bogen ”Gospel 

for gospelfolk”. Thomas svarede, at MM-

folkene søger at udbrede materialet til de 

lokale menigheder og kor. 

 

Beretningen blev modtaget. 

 

D4: Unge Hjem 

Der blev ikke præsenteret nogen beretning 

fra Unge Hjem-udvalget. 

 

D5: Metodistkirkens Råd for Folkesund-

hed 

Knut Bjarne Jørgensen opfordrede til at me-

nighederne sender repræsentanter til den 

omtalte konference i Vejle i oktober 2003 

og oplyste, at Landsledelsen støtter konfe-

rencen, således at der vil være rejsetilskud 

til menighedens repræsentanter. 

Det fremsatte forslag blev vedtaget. 

 

Beretningen blev modtaget. 

 

D6: Kurér-Forlaget 

Christian Alsted orienterede om, at ”The 

Upper Room” (originaludgaven af Dagens 

Ord) er et foretagende, der lavere meget an-

det end det lille hæfte. Christian Alsted op-

fordrede til at besøge hjemmesiden, hvis 

man kan engelsk.   

(Adressen er www.upperroom.org)  

Henning Bjerno takkede Lilli-Anne for ar-

bejdet som redaktionssekretær for Himmel 

& Jord. Henning Bjerno oplyste endvidere, 

at der er lavet en aftale med Lars Ulrik 

Jensen om at levere artikler til Himmel & 

Jord. 

Knut Bjarne Jørgensen oplyste, at Dagens 

Ord også findes på vores egen danske hjem-

meside. (Adressen er  

www.metodistkirken.dk/dagensord) 

 

Beretningen blev modtaget. 

 

D7: Metodistkirkens Salmebogsudvalg 

Christian Alsted præsenterede beretningen, 

og oplyste at man forventede at kunne præ-

sentere den nye salmebog næste år.  

 

Beretningen blev modtaget. 

 

D8: Metodisthistorisk selskab, Landsarkiv 

og Bibliotek 

Rapporten blev modtaget. 

 

D9: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

Henning Bjerno oplyste at arbejdet med idé-

oplæg til struktur for det økumeniske arbej-

de bliver varetaget af et udvalg med repræ-

sentanter fra de forskellige økumeniske 

organisationer. Christian Alsted redegjorde 

for forslaget om sammenlægning af Evange-

lisk Alliance i Danmark og Den Danske 

Lausannegruppe. Jørgen Thaarup lykønske-
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de med resultatet så langt. Årskonferencen 

gik ind for Fusionsforslaget, hvorefter Me-

todistkirken igen ønsker at være aktiv i det 

nye Evangelisk Alliance. Beretningerne for 

Danmarks Økumeniske Kvindekomite, Det 

Danske Bibelselskab, Evangelisk Frikirke-

råd, Danske Kirkers Samråd, Danske Kir-

kedage og Det Økumeniske Fællesråd blev 

modtaget.  

 

D10: Centralkonferencens Eksekutivkomi-

te og Biskopskomite 

Beretningen er tidligere modtaget under pkt. 

B11 og der var intet nyt at tilføje. 

 

D11: Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske og Teologiske Seminar 

Beretningen er tidligere modtaget under pkt. 

B12 og der var intet nyt at tilføje. 

 

D12: Eventuelt 

Ove Sørensen gav en mundtlig beretning fra 

Rådet for Ordineret Tjeneste. 

Ove Sørensen oplyste, at rådet gerne vil 

kunne kommunikere bedre, derved kan nog-

le debatter omkring demokrati og lignende 

måske undgås i fremtiden. For fremtiden vil 

man derfor rapportere skriftligt til årskonfe-

rencen og være på dagsordenen som andre 

udvalg. Thomas Risager præsenterede rå-

dets 2 brochurer om kirkens to ordinerede 

tjenester: Tjenesten som ældste (præst) og 

tjenesten som diakon. Finn Uth præsentere-

de det fælles nordiske skrift om Tavsheds-

pligt, som Centralkonferencen har udgivet. 

Skriften beskriver tavshedspligten, som den 

har udviklet sig.  

 

E: De sociale institutioner m.v. - 

Indberetninger og regnskaber 

 

E1: Betaniaforeningen i Danmark 

Gert Nielsen fortalte om bestyrelsens ønske 

om ombygning på Betaniahjemmet i Århus. 

Sidste år havde man forventet nye mulig-

heder med en lovændring, men sådan er det 

ikke gået. Der har været en juridisk diskus-

sion med kommunen angående en oprinde-

ligt tinglyst deklaration på bygningerne, der 

binder til et formål, der retter sig mod pleje 

af ældre mennesker. Bestyrelsen arbejder 

fortsat på, at bygninger evt. kan bruges til et 

bredere formål – f.eks. er der ideer om ho-

spice og/eller handicapboliger. 

På anbefaling fra revisor vil man flytte fra 

civilretsdirektoratet til Erhvervsstyrelsen; 

det kræver en vedtægtsændring. 

Knut Bjarne Jørgensen takkede fra Marie-

lundklubben, der fik en mulighed for en 

busudflugt. 

Gert Nielsen slog endvidere et slag for de-

mensfilmen med en opmuntring til de lokale 

menigheder om at vise filmen og evt. bruge 

Laust Sørensen, der kan give et foredrag om 

demensproblematikken. 

Susanne Thaarup spurgte, hvorvidt man har 

overvejet at ændre betegnelsen sociale insti-

tutioner. Hendes erfaring fra det offentlige 

er, at dette begreb er på vej ud. Gert Nielsen 

svarede, at betegnelsen selvejende institu-

tioner ikke længere figurerer i lovgivningen, 

men at man stadig kan tale om sociale 

institutioner.  

De i bestyrelsens vedtagne vedtægtsændrin-

ger blev vist på storskærm.  

Mogens Hougesen fandt det uheldigt, at 

forslag til vedtægtsændringer ikke har været 

fremlagt tidligere. Gert Nielsen beklagede 

dette. 

Vedtægterne blev gennemgået og derefter 

godkendt. 

 

E2: Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

- 

 

E3: Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Bjarne Tønnesen fortalte, at Centralmissio-

nens vision er at komme uden for Valby 

bakke. Man ønsker sig knopskydninger i 

Jylland. En mulig aktivitet er cafe-arbejde. 

Centralmissionen i København har know-

how til at opstarte et sådant arbejde. Særligt 

for pensionister kunne det være en god ide 

at engagere sig i arbejde for samfundets 

svage. 
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Mikkel Bræstrup spurgte til salget af Frem-

tidshåb i Frederikshavn. Bjarne Tønnesen 

svarede, at man ikke er blevet enige med 

kommunen om en pris for bygningerne, og 

at man derfor ikke sælger. 

 

E4: Forårsblomsten 

Finn Uth takkede for indsatsen på Forårs-

blomstdagen trods ikke alt for godt vejr. 

Man har valgt at satse på 1. maj som fast 

uddelingsdag, dog ikke næste år, hvor 1. 

maj falder på en lørdag. 

 

E5: Marielund/ Marielundfonden 

- 

 

E6: Willeruplund 

Hans Erik Stærkind fremlagde rapporten. 

Mikkel Bræstrup spurgte til, om der fore-

ligger en afklaring ang. hvem, der indstiller 

til bestyrelsen. Mogens Hansen henviste til 

Årbogen 2002 og svarede, at det er Odense 

pastoratskonference og MBUF-styrelsen der 

indstiller til bestyrelsen. 

 

E7: Eventuelt 

- 

 

F: Forslag 

Gert Nielsen fremsatte følgende forslag: 

”Landsledelsen opfordres til at nedsætte et 

udvalg med repræsentanter fra kirkens soci-

ale arbejde, der skal fremkomme med en 

indstilling om indhøstning af synergieffekter 

ved samling af funktioner. Indstillingen skal 

udmøntes i et forslag til behandling på års-

konferencen 2004.” 

Jørgen Thaarup efterlyste nærmere vejled-

ning i hvilke områder, der skal omfattes.  

Gert Nielsen oplyste, at der er tale om alle 

opgaver af social art.  

Christian Alsted mente, det var en glimren-

de idé, og at Landsledelsens opgave alene 

skal være at få udvalget sammensat og få 

givet kompetence.  

Tommy Faxholm opfordrede til at udvalget 

tillige udarbejder forslag til en samlet vision 

for kirkens sociale arbejde.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

Gert Nielsen fremsatte endvidere følgende 

forslag:  

”Landsledelsen opfordres til at analysere 

effekten af at samle flest mulige af kirkens 

og dens institutioners ejendomme- og 

økonomifunktioner i et nyt ejendoms- og 

finansselskab med henblik på optimering af 

administration, investering og finansiering." 

Gert Nielsen knyttede den kommentar, at 

det eventuelt kunne være således at de 

enkelte institutioner/menigheder tilskøder 

den nye landsfond sine bygninger og 

fremover lejer disse af landsfonden.  

Forslaget blev vedtaget.  

 

G1: Valg 

Mette Munk indledte valgproceduren med 

bøn. Finn Uth fremlagde forslagskomiteens 

forslag: 

Konferencelægleder: Vakant for tiden. 

Mulighederne for at få besat posten næste år 

blev drøftet. 

Landsledelsen: Udvalg vedr. evangelisation 

m.v.: Susanne Thaarup, Lilli Uth. 

Suppleanter til udvalg vedr. evangelisation 

og administration m.v.: Ole Birch, Jan 

Thaarup, Henning Clausen. 

Rådet for verdensmission: 

Valgt af MK’s delegeretmøde og godkendt: 

Vibeke Brogaard, Lene Bræstrup 

(suppleringsvalg til 2005). 

Valgt af MK’s delegeretmøde som formand 

for MK og godkendt: Anni Pedersen. 

Valgt af MK’s delegeretmøde som 

suppleant og godkendt: Kirsten Nygaard. 

Rådet for Folkesundhed: Knut Bjarne 

Jørgensen, Mogens Hougesen. 

Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens 

Landsarkiv og Bibliotek: Henning Bjerno, 

Birgit Jensen. 

Økumenisk Fællesråd: Lars Ulrik Jensen, 

Jørgen Thaarup, Minna Kristensen. 

Danske Kirkedage: Lars Ulrik Jensen, 

Jørgen Thaarup, Minna Kristensen. 

Evangelisk Frikirkeråd: Mogens Hansen, 

Jørgen Thaarup, Keld Munk. 
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Lausannebevægelsen: Christian Alsted. 

Betaniaforeningen: Thomas Hjorth, Ove 

Sørensen. 

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond: 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet 

på Frederiksberg og godkendt: Gert Nielsen. 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniafore-

ningen i Danmark og godkendt: Nils 

Marqversen.  

Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse 

og godkendt: Jørgen Thaarup. 

Forårsblomsten: Steffen Tvilling, Alland 

Holm.  

Valgt af Landsledelsen og godkendt: Finn 

Uth.  

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt: Mogens Hønnicke, Povl 

Brendes, Preben Christiansen. 

Willeruplund:  

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense 

og valgt: Hans E. Stærkind, Søren 

Digebjerg.  

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt: 

Anders Flinck. 

Marielundfonden: Ove Sørensen. 

Suppleant: Gert Nielsen. 

Den selvejende institution ”Marielunds 

ældreboliger”, Vejle:  

Valgt af Metodistkirken i Vejle og god-

kendt: Knud Kristensen. Suppleant: Lili 

Pedersen / Jytte Jensen.  

Valgt af Betaniaforeningen i Danmark og 

godkendt: Ove Sørensen. Suppleant: Gert 

Nielsen.  

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt: Frank Kronborg Christensen. 

Suppleant: Michael Nielsen. 

Revisionsudvalget: Hans Erik Stærkind. 

Rådet for ordineret tjeneste: (for resten af 

kvadrienniet) Helle Thaarup Christiansen. 

Delegater til Generalkonferencen: Præst: 

Ove Sørensen. Lægperson: Lilli Uth.  

Delegater til Centralkonferencen:  Præster: 

Ole Birch, Christian Alsted. Suppleanter: 

Lars Ulrik Jensen, Keld Munk, Thomas Ris-

ager. Lægpersoner: Susanne Thaarup, Tine 

Gjessø. Suppleanter: Lilli-Anne Suzuki, 

Carsten Thomsen, Johannes Thaarup. 

G2: Forslagskomite 

Elina Bræstrup, Lilli-Anne Suzuki. 

 

H: Orientering 

 

H1: Lægården 

Lægården afholdt sin generalforsamling i 

forbindelse med årskonference. (Se side 

140). 

 

H2: Præsternes og lægfolkets session 

Referater fra henholdsvis præsternes og 

lægfolkets sessionerne blev læst op. 

Laila Hørby kommenterede referatet fra 

præsternes session. Hun havde brug for, at 

der blev knyttet flere ord til, at Virginia og 

Klaus Hønnicke ophører i deres ansættelse. 

Hun udtrykte beklagelse over, at to unge 

præster forlader tjenesten i vores kirke. 

Finn Bræstrup Karlsen undrede sig over, at 

ingen på den lukkede session har ønsket at 

se sagen fra begge sider. Han mente, at der 

nu er opstået en myte om to visionære præs-

ter, der må forlade en sur menighed. Han 

mente, at konsekvensen af præsternes oplæg 

til vision var en decideret lukning af Rønne 

menighed.  

Virginia Hønnicke sagde, at man har aftalt 

med ledelsen, at man skulle undgå en hård 

debat. Klaus og Virginia er blevet spurgt 

meget til deres visioner under denne konfe-

rence. Hun udtrykte, at det var vanskeligt på 

forhånd at komme på årskonferencen, da 

hun føler sig sat til side. Efter forbøn fandt 

hun mod til at komme og føle sig som en del 

af Metodistkirken. Hun sagde, at de har for-

søgt at være præster, som andre er. Men de 

føler sig anderledes. Hun kan ikke længere 

fortrænge den, hun er. Den vision, de har 

udarbejdet er i tråd med det, der er undervist 

i under konferencen. De drømmer fortsat 

om, at der er plads til dem i kirken. Deres 

opsigelse er ikke et udtryk for, at de ikke har 

brug for kirken, men netop at de har brug 

for hjælp her. Hun udtrykte frygt for at gå 

fra konferencen, men en frygt hun mente, at 

dele med konferencen. Frygten er for, at 

mennesker lever et liv uden Jesus, for det er 
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reelt ikke er et liv. De ønskede ikke at flygte 

fra Metodistkirken. 

Klaus Hønnike ville ikke benægte værdien 

af Rønne menigheds ihærdighed og arbejde, 

men han fandt, at der er opstået en kontrast 

mellem optagethed af aktiviteter og roen til 

tage imod og favne mennesker.  

De ønsker i deres vision, at der skal lægges 

vægt på værdier frem for aktiviteter. Menig-

heden kan efter deres opfattelse ikke fun-

gere som det våde vat, der er det rette 

grundlag for karsens vækst. De føler ingen 

vrede overfor kirken, men kan ikke gennem-

føre deres vision indenfor kirken. 

Mogens Hansen fandt, at der var fremtid i 

visionen, men syntes, at det var uheldigt at 

lukke, de aktiviteter, der fungerer godt.  Det 

er aktiviteter, der bringer mennesker ind i 

kirken, og som han savnede på sådant et 

niveau i Århus menighed. Forandring kan 

ikke ske på en sommer, men sker langsomt. 

Han havde derfor forståelse for menighe-

dens afvisning af Klaus og Virginias vision. 

Han fortalte, at hans opfattelse var, at 

Landsledelsen har været dybt berørt af den-

ne sag i Rønne. Han udtrykte et håb om, at 

Klaus og Virginia sammen med Gud kan få 

startet noget, der kan vise, at kirkens ledelse 

tog fejl. 

Mai-Brit Tvilling oplevede, at det var godt 

at være på årskonferencen, men at hun 

oplevede en spænding. Hun fandt det uhel-

digt, at strukturer og regler kan stå i vejen 

for vores vision. Hun fandt det sørgeligt, at 

der ikke både er plads til mennesker med 

visioner og mennesker med nådegaver og 

kald til at tage sig af forskellige aktiviteter. 

Hun fandt det vanskeligt at lave menigheds-

plantning indenfor Metodistkirken. Vi må 

holde fokus, og ting, som binder os, må vi 

løse os fra. 

Finn Bræstrup Karlsen udtrykte vrede over, 

at han følte, at hans udtryksfrihed var blevet 

undertrykt. Menigheden i Rønne synes, at 

forskellene ikke har været større, end at man 

burde have kunnet finde en løsning. Han 

foreslog, at visionen og menighedens hold-

ning hertil blev offentliggjort.  

Jørgen Thaarup fandt det forkert, at den fo-

religgende debat fandt sted. Den hørte hjem-

me i pastoratskonferencen i Rønne. Han 

fandt det også vigtigt at pointere, at lands-

ledelsen ikke havde behandlet visionen. Han 

bad om Biskoppens vejledning i konferen-

cen. 

Henning Clausen udtrykte, at der fra konfe-

rencens begyndelse har været bedt om op-

lysning om sagen. Der ligger flere barrierer i 

systemet. Han spurgte, om man har over-

vejet flyttesystemet. Han udtrykte en bøn 

om, at der fortsat må foregå en samtale 

mellem kirkens ledelse og Virginia og Klaus 

Hønnicke. 

Robert Nielsen sagde, at vores præster er 

som en klosterorden. Præsterne afgør selv 

hvorvidt de går ind eller ud af konferencen, 

og det finder han godt. Han bemærkede, at 

konferencen i de senere år ønsker oplysning 

og drøftelse af sager, som før har foregået i 

lukkede møder i præstekredsen. Han opfor-

drede til tillid til de bestående udvalg. Han 

sagde, at løsninger ikke kommer udefra, 

men skal findes af de implicerede.  

Biskop Øystein Olsen nævnte, at Christian 

Alsted i begyndelsen af konferencen har gi-

vet en kortfattet orientering af sagen. Rådet 

for ordineret tjeneste har behandlet Virginia 

og Klaus Hønnickes sag. Præsternes session 

har behandlet ansøgning om deres opsigelse 

efter indstilling fra Rådet for ordineret tje-

neste. Han bemærkede efter Virginia og 

Klaus Hønnickes fremlæggelse, at de ikke 

opgiver deres tjeneste for Metodistkirken, 

men tjenesten som præst. Han nævnte end-

videre at valget om at forlade tjenesten som 

præst ikke behøver at være endeligt. 

Finn Bræstrup Karlsen udtrykte, at han fort-

sat følte, at sagen ikke var fuldstændigt be-

lyst. Han lagde visionen med menighedsrå-

dets stillingtagen dertil frem til benyttelse. 

 

Nils Marqversen takkede for initiativet til at 

tage lægfolkets session med på en retræte.  

 

Hero David ledte konferencen i bøn. 

 



 
 40 

I: Højtids- og Afslutningssession 

 

I1: Højtidssession 

Keld Munk nævnte, at Landsledelsen i det 

forgangne år har besluttet at festligholde  

25-, 40- og 50-årsjubilæer for at påskønne 

de mennesker, der er gået ind i præste-

tjenesten og deres tjeneste gennem årerne. 

Jubilæerne vil blive markeret ved Årskonfe-

rencen og ved omtale i kirkens blade og 

dagbladene. De vil gerne opfordre til, at der 

bliver afholdt receptioner i de lokale menig-

heder. Landsledelsen vil støtte økonomisk 

Fletcher Thaarup og Robert Nielsen kan i år 

fejre 50 års jubilæum. Fletcher Thaarup, 

Robert og Julie Nielsen kom frem. De blev 

optaget på prøve ved årskonferencen i 

Odense i 1953. Det var det samme år, at 

Metodistkirkens nuværende Salmebog blev 

udgivet. Fletcher Thaarup har formået at 

sætte Bibelordet ind i vores konkrete sam-

menhæng. Robert Nielsen blev især bemær-

ket for sit billedsprog. Fletcher Thaarup 

tjente sammen med sin nu afdøde kone, 

Solveig en årrække i Centralmissionen. Julie 

og Robert Nielsen tjente en årrække ved 

Betaniahjemmet i Århus.  

Keld Munk takkede for deres vidnesbyrd, 

og at de stadig tjener Gud. 

Biskop Øystein Olsen udtrykte glæde over, 

at de har været et redskab til velsignelse, der 

kan bygge bro for mennesker til himlen. 

Han overrakte jubilarerne en gave. 

Han takkede også Julie Nielsen og overrakte 

hende en rose. 

Fletcher Thaarup var overvældet og takkede 

for, at kirken havde holdt ham ud i 50 år. 

Han havde egentligt regnet med at blive 

ingeniør, men sådan skulle det ikke være.  

Robert Nielsen fortalte også, at han heller 

ikke havde regnet med, at han skulle være 

præst. Han takkede for sin tid i kirken og for 

de mange oplevelser. 

 

Biskop Øystein Olsen bad de pensionerede 

præster om at komme frem. Han udtrykte en 

glæde over at have de pensionerede præster 

med på konferencen; det markerer de lange 

linier og et udtryk for, at, når Gud kalder til 

tjeneste, så giver han styrke og evne. Han 

fremhævede særligt Poul Rasmussen og 

takkede ham for hans tjeneste i Løkken. 

Han overrakte dem en rose og ønskede dem 

fortsat Guds velsignelse.  

Erik Kristoffersen nævnte, at ingen præst 

kan klare sig uden ægtefællens styrke og 

hjælp. 

 

Ove Sørensen præsenterede Anne Klitgaard, 

der har et kald til ordineret tjeneste. Han ud-

trykte glæde over de samtaler, der har været 

mellem hende og Rådet for Ordineret Tjene-

ste. Anne Klitgaard er i gang med at tage 

bachelorgraden fra Cliff College. Hun har 

været 14 dage i praktik i Århus og en del af 

hendes praktik er også at lede ungdoms-

lejren i forbindelse med denne konferencen. 

Anne Klitgaard gav udtryk for, at hendes 

kald har været længe under vejs. Hun er 

glad for studierne på Cliff College. Anne 

Klitgaard skal giftes med engelske Duncan 

denne sommer. Hun glædede sig til at arbej-

de sammen med den danske kirke. Ian 

White takkede konferencen for at have 

udlånt Anne Klitgaard til England. Hun er 

en velsignelse for Cliff College. Hun er 

kreativ og meget social omgængelig.  Hen-

des tjeneste vil måske være her eller i 

England – hvor end Ånden leder hende. 

Sidste år blev hun den bedste studerende. 

Ian White kunne på konference oplyse, at 

det er hun også blevet i år. 

 

Ove Sørensen præsenterede endvidere Char-

lotte Thaarup, der har taget graden Master 

of Divinity med opgaven ”Genkendelsens 

glæde”. 

Charlotte takkede. Hun fortalte om forløbet, 

der går over to perioder. Det har været hårdt 

at tygge sig igennem litteraturen. Herefter 

laver man en selvvalgt opgave. Hun blev 

hurtigt drevet af interesse for den ortodokse 

kirke. Der er en teologisk sammenhæng 

mellem Metodismen og kirkefædrene. Hel-

liggørelse, menneskesyn er eksempler på 

ting, vi har til fælles med den ortodokse 
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tradition. I en luthersk kontekst lægger vi 

ofte mest mærke til lighederne med denne 

tradition, men sammenligner man metodis-

men med den ortodokse tradition er der en 

større berøringsflade. Hun anførte, at meto-

dismen kan få mere kraft og styrke ved at 

spejle sig i den ortodokse tradition via ele-

menter som menneskets frihed og hellig-

gørelse.  

 

I2: Præsentationer og tak 

Årskonferencen udtrykte sin tak over for Ian 

White for undervisningen ved morgensam-

lingerne og for de 2 aftenmøder han havde 

holdt om forsoning, bekendelse. Begge mø-

der var meget betydningsfulde for kirken. 

 

I3: Konferencens årsrapportering 

Se side 43. 

 

I4: Hvor skal næste årskonference holdes? 

Jerusalemskirken, København indbød til 

Årskonference 2004. Konferencen modtog 

invitationen. 

 

I5: Eventuelt 

Ungdomsrepræsentanterne indledte med 

bøn og præsenterede sig. Der var repræsen-

tanter fra alle 4 arbejdsgrene under MBUF. 

Ungdomsrepræsentanterne udtrykte tvivl om 

hvad deres specielle rolle var i konferencen, 

og anførte at det kunne overvejes at lade 

ungdomsrepræsentanterne udnævnes af di-

striktsforstanderne i stedet for af MBUF, 

således at unge der ikke er medlem af 

MBUF også kan repræsentere ungdommen. 

Repræsentanterne udtrykte stolthed over at 

være metodist.  

 

I6: Afslutning 

Elina Bræstrup fortalte, at der havde været 

en bedegruppe som kl. 7.00 om morgenen 

havde mødtes i konferencelokalet og havde 

bedt for forhandlingerne. Elina Bræstrup 

fortalte at hun mente Gud havde holdt hån-

den over os konferencen igennem. 

 

Biskoppen takkede for forløbet af konferen-

cen, og fortalte at han var blevet inspireret 

og at han har hørt mange vidnesbyrd om at 

der sker betydningsfulde ting i vor kirke i 

Danmark.  

 

Jørgen Thaarup takkede biskoppen for hans 

ledelse af konferencen.  

Præsternes Session 

Biskop Øystein Olsen  bød velkommen til 

den pastoral session, der indledtes med 

sang. Karen Anette Nielsen ledte i bøn. 

Konferencespørgsmålene 17-64 besvaredes. 

 

Carsten Morsbøl, der har søgt orlov, fik 

dette bevilget efter anbefaling fra Rådet for 

Ordineret Tjeneste. 

 

Efter ansøgning og på anbefaling af Rådet 

for Ordineret Tjeneste godkendtes Anne 

Toft Klitgaard, Strandby, som kandidat til 

tjenesten som ordineret ældste. Anne 

Klitgaard studerer fort øjeblikket på Cliff 

College i England og har taget del i 

Foundation Training, der leder frem til 

ordineret tjeneste i den engelske metodist-

kirke. Med supplerende læsning vil dette 

også kunne danne baggrund for ansættelse i 

den danske årskonference. Der udtryktes 

glæde over Anne Klitgaards kald og 

beslutning. 

 

Fra Virginia Hønnicke og Klaus Hønnicke 

forelå ansøgning om udtræde af konferen-

cen. 

Distriktsforstander Christian Alsted henviste 

til sin mundtlige redegørelse i åben session 

tidligere på dagen og til Landsledelsens og 

Kabinettets skriftlige indberetning, 

hvorefter Klaus og Virginia Hønnicke 

redegjorde for deres ønske om at opsige 

deres ansættelser som præster i 

Metodistkirken. Dette drøftedes med Klaus 



 
 42 

og Virginia. Der udtryktes sorg over 

Virginias og Klaus beslutning, men også at 

man skiltes uden nag. Efter fælles bøn 

takkede biskoppen Klaus og Virginia for 

deres tjeneste for kirken gennem årene. På 

anbefaling af Rådet for Ordineret Tjeneste 

bevilgedes Virginia Hønnicke og Klaus 

Hønnicke udtræde af konferencen. 

 

Det oplystes at det fællesnordiske skrift om 

tavshedspligt for diakoner og præster i 

Metodistkirken nu er udkommet. Ligeledes 

omtaltes de nys færdigtrykte  introduktions-

foldere om diakon- og præstetjenesten i 

Metodistkirken. Den fællesnordiske efter-

uddannelse i Norge til august omtaltes og 

indholdet i det ellers aktuelle tema, Kreativ 

Gudstjeneste, blev kort diskuteret. 

Spørgsmålet om mulighed for at købe præs-

ter, der ikke er ansat i kirken, fri fra deres 

arbejde vedr. deltagelse i efteruddannelse og 

efterårsmøde blev bragt op. Rådet for Ordi-

neret Tjeneste undersøger dette. 

 

Der udtryktes taknemmelighed for de to bø-

ger, præsterne havde modtaget i julegave, 

ang. ledelsesmodeller og -udvikling. 

 

Præsternes efterårsmøde afholdes på Spej-

derbakken ved Vejle 22-25 sept. 2003 

 

Det pointeredes, at det forventes, at alle 

præster i aktiv tjeneste kommer til årskonfe-

rencen. 

 

Referent: Finn Uth. 

Lægfolkets Session 

Susanne Thaarup og Lilli Uth førte forsam-

lingen ud på en retrætevandring i naturen. 

Vandringen foregik i stilhed. Efter et stykke 

tid fandt vi en lysning, hvor vi sad i stilhed i 

en rum tid. Rundt om os var naturens lyde 

og vejens larm bagude, men selv var vi en 

stor forsamling af mennesker i dyb stilhed 

og ro. Charlotte Thaarup gav os nu en intro-

duktion til det at være på retræte. Konkret 

fortalte hun om Skt. Davidsgården på Bjerg-

et i Rättvik, Midtsverige, hvor hun selv har 

været på retræte. Hun fortalte om den dagli-

ge rytme med messe, tidebønner og medita-

tioner og stedet og dets natur omkring.  

Hun talte endvidere om vores behov for at 

søge ind efter for at finde ud af, hvad vi selv 

ønsker og har behov for. Ikke som et udtryk 

for tidens trend, der kun fokuserer på mig 

selv hele tiden, men som et opgør med den 

identitet, vi ofte kan få som kristne, at vi sø-

ger efter ting, som vi tror andre har brug for 

og glemmer, hvad vi selv ønsker og drøm-

mer om. 

Hun talte om, hvordan stilhed ikke kun er et 

spørgsmål om fred og ro i det ydre omkring 

sig, men lige så meget om, hvorvidt vi 

falder til ro i os selv. Det kan være 

nødvendigt at skabe og søge ro rundt 

omkring os for at kunne finde den indre ro. 

Det burde provokere os som kristne, at 

mange muslimer lægger vægt på at 

gennemføre deres daglige bønner, som vi 

kan sammenligne med de ældgamle 

tidebønner, mens vi selv ofte hæger mere 

om vores stund med tv-avisen end om vores 

bønsliv. 

Til sidst ledte hun os i en lille smagsprøve 

på en meditation over steder i Johannese-

vangeliet, hvor Jesus taler om sig selv som 

den gode hyrde. Hun uddelte ark med denne 

og lignende meditationer samt et hefte med 

forskellige bønner, der kan bruges til varia-

tion og inspiration i det personlige og fælles 

åndelige liv. 

Referenten gik hjem renset og rolig. 

 

Referent: Tine Gjessø. 

 

 Øystein Olsen  Mogens Hansen 

 Biskop  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 171. 

 

7. Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side53. 

 

8. Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 47. 

 

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

side 51. 

 

10. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til dækning af 

distriktsforstandernes udgifter (§611.1a)? Distriktsforstanderne bliver aflønnet gennem 

anden tjeneste i kirken. 
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11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§611.1d, 1507)? Se 

Landsledelsens forslag side 51. 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 61) 

og Hovedkassen (side 53). 

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. 

 

15. Hvilke menigheder er  

 a) oprettet (§263)? Den Internationale menighed, København. 

 

 

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). 

 

19. Hvem er godkendt som kandidat til tjenesten som ordineret (§§306, 307)? Anne Toft 

Klitgaard. 

 

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

første gang. 

a) lokalpræst på heltid (§343.1)? Joshua Kyeremeh (4). 

c) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt? Elina Bræstrup (deltid) (4), Mikkel Bræstrup 

(heltid) (4). 

 

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, optaget i 2000. 

 Mikkel Bræstrup, fortsætter sine studier i Överås-regi med aflæggelse af én eksamen i 

afvigte år, optaget i 2000. 

 

50. Hvis medlemskab i konferencen er ophørt 

 b) ved afgang fra den pastorale tjeneste (§357.2,.4)? Virginia Hønnicke, 26/6 2003, 

Klaus Hønnicke 26/6 2003. 

 



 
 45 

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

 a) frivillig tjenestefrihed? Carsten Morsbøl (2). 

 

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

 - Ældste 

 b) tidligere år? Poul Poulsen 1981 (23), Eigil Carlsen 1987 (17), Fletcher Thaarup 

1989 (15), Erik Kristoffersen 1990 (14), Poul Rasmussen 1993 (11), Robert Nielsen 

1994 (10). 

 

59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§355)  

 b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (21). 

 

62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 Hvad er antallet af 

k) præster hvis medlemskab er ophørt (50, a,b,c)? 2 

 

63. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 16. 

 b) menigheder? 17. 

 

64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§364)? 26. 

 

 

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 (8), Elina 

Bræstrup, 50% tjeneste (2). 

 

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

ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 46. 

 

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

 a) indenfor Metodistkirken (§§322.1b, 335.1a,c)? Se ansættelseslisten side 46. 

 

82. Hvem har udnævnelse til studier (§416.6)? 

 - medlemmer i fuld forening: Se ansættelseslisten side 46. 

 

85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? København. 
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Ansættelser 

2003/2004 

JYLLANDS DISTRIKT: Keld Munk (5) 

 

Strandby Charlotte Thaarup (16) 

Jørgen Thaarup (8) 

Frederikshavn Mikkel Bræstrup (4) 

Elina Bræstrup (3) 

Hjørring Elina Bræstrup (3) 

Løkken  Mikkel Bræstrup (1) 

Holstebro Ove Sørensen (2) 

Århus og Lokalcenter Betania Ove Sørensen (14) 

Horsens (8) og Ældrecentret ”Marielund” (4)  Knut Bjarne Jørgensen 

Vejle  Keld Munk (16) 

Esbjerg  Knut Bjarne Jørgensen (2) 

 

ØERNES DISTRIKT: Christian Alsted (3) 

 

Odense  Thomas Risager (4) 

Svendborg Ansvarshavende ældste: Christian Alsted (2) 

Kalundborg Freddy Johansen (6) 

København Christian Alsted (14) 

  Lars Ulrik Jensen (8) 

Ejler Busch Andersen (15) 

Den internationale menighed:  Joshua Kyeremeh (4) 

Gladsaxe og Betaniahjemmet, Frederiksberg Ole Birch (2) 

Rønne  Karen Anette Nielsen (1) 

Nexø  Karen Anette Nielsen (1) 

 

SÆRLIGE ANSÆTTELSER: 

 

Laila Hørby (2) Missionssekretær 

Emelia Kyeremeh (3) Missionær 

Claus Kofoed Nielsen (10) Udsendt som missionær 

Mark Lewis (2) Udnævnt til studier 

Jørgen Thaarup (3) Rektor på Överås 

Finn Uth (8) Leder af og præst ved Metodistkirkens 

Sociale Arbejde 

 

INFORMATIONER: 

Carsten Morsbøl har fået bevilget frivillig tjenesteledighed. Carsten Morsbøl er tilknyttet 

Pastoratskonferencen i Svendborg, hvor han varetager præstelige funktioner i fritiden. 
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

Året der kommer 

"Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Her-

ren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyg-

gede i ham grundfæstede i troen, som I har 

lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, 

at ingen fanger jer med filosofi og tomt 

bedrag, der bygger på menneskers overleve-

ringer, på verdens magter og ikke på Kri-

stus. "    Kol. 2:6-8 

 

1. 

”Uden syner er et folk ladt i stikken, men 

lykkelig den, der vogter på belæringen. 

”Ordspr. 29:18 

 

Processen er begyndt 

Nogle menigheder har med afsæt i lands-

ledelsens vision taget fat på en proces, hvor 

de arbejder med at udvikle en vision for 

deres menighed og by. Der bliver arbejdet 

med den grundlæggende opfattelse af me-

nighedens opgave. Flere menigheder arbej-

der med deres selvopfattelse – ikke blot som 

Metodistmenighed – men med deres opfat-

telse af, hvad de ønsker skal kendetegne 

netop deres menighed, netop i de omgivel-

ser den befinder sig og med de ressourcer, 

menigheden har. De grundlæggende tanker 

som bliver tænkt og kommunikeret i form af 

menighedens mission, menighedens værdier 

og menighedens vision vil forme fremtiden 

for den enkelte menighed. 

 

Menighedsplantning 

Et af de særdeles positive tegn på en ny 

udvikling i kirken ser vi i Solrød. Vi ser 

frem til at den voksende aktivitet med må-

nedlige gudstjenester, alpha-kurser og små-

grupper i Solrød inden længe vil blive en 

menighedsplantning udfra Jerusalemskirken. 

 

I begyndelsen af 2003 fremlagde Klaus og 

Virginia Hønnicke en beskrivelse af deres 

menighedssyn og en vision for menigheden 

i Rønne, som menigheden behandlede frem 

til pastoratskonferencen. Et flertal ved pas-

toratskonferencen ønskede ikke at følge 

visionen med dens skitserede konsekvenser. 

Derefter har Kabinettet og Landsledelsen 

behandlet muligheden for en menigheds-

plantning i Rønne sideløbende med den ek-

sisterende menighed. Kirkens ledelse 

har afvist denne mulighed, da man ikke øn-

sker at gå imod en lokal pastoratskonfe-

rences beslutning, og da man ydermere 

ikke mener, det vil være formålstjenligt for 

Metodistkirken at drive en mindre menighed 

og en menighedsplantning i en mindre by 

som Rønne.  
 

Vi vil fortsat opmuntre og give vores støtte 

til menighedsplantning. Det er vores håb, 

bøn og mål, at vi fremtiden kommer til se 

endnu flere menighedsplantninger. Sidste år 

skrev vi, at økonomi og person-ressourcer 

vil blive kanaliseret derhen, hvor visionerne, 

troen og viljen til at nå kirkefremmede er 

tilstede. Metodistkirken i Danmark er ikke 

betroet ressourcer for blot at begrænse til-

bagegangen eller bevare status quo. Det kan 

betyde, at nogle hensygnende menigheder 

må lukkes eller lægges sammen med andre, 

for at der kan være ressourcer til at starte 

nye menigheder og udbygge arbejdet, hvor 

mulighederne ligger lige for.  

 

Forandring skaber uro 

Når der tænkes nye tanker om menighedens 

fremtid, når der arbejdes med nye former for 

menighedsliv, når nye ledere og medarbej-

dere sætter deres præg på udviklingen og 

når der kommer nye mennesker til me-

nigheden, så glæder mange sig over det nye 

der sker og over den spændende udvikling i 

menigheden. Men vi skal ikke være blinde 
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for, at forandring også skaber uro og 

usikkerhed. Det stiller nye og store krav til 

præsten og lederne i menigheden at lede i 

denne proces.  

 

Præst eller blæksprutte 

I mange år har den almindelige opfattelse af 

en god præst været, at hun eller han er en 

rimelig god forkynder, underviser, sjæ-

lesørger, administrator, ungdomsleder, mu-

siker, sanger, leder, inspirator, spejderleder 

og en hel del mere. Men den slags præster 

findes ikke, selvom en del som har forsøgt 

at leve op til rollen.  

Metodistkirken i Danmark har nogle meget 

forskellige præster med forskellige evner og 

begrænsninger, styrker og svagheder. Vi 

skal blive bedre til at benytte vores 

ressourcer i fremtiden, så præsterne kommer 

til at bruge deres nådegaver og deres 

stærkeste færdigheder, frem for at blive slidt 

op i funktioner, som de hverken har evner 

eller nådegaver til. Det har stor betydning, 

at menigheden har forventninger til deres 

præst, men det må være realistiske for-

ventninger, som der er mulighed for at 

opfylde. Selvfølgelig skal præsterne have et 

vist mål af færdigheder til at løse forskellige 

præstelige opgaver, men en bedre løsning 

kunne være at lade andre medarbejdere i 

menigheden varetage de opgaver, som præ-

sten ikke har gaver/færdigheder til.  

For at styrke den præstelige betjening af 

menighederne er det vores hensigt i frem-

tiden at benytte de gode erfaringer fra andre 

lande, hvor 2-3 menigheder fungerer sam-

men som et storpastorat, med f.eks. 2 

præster ansat til at betjene menighederne.  

 

Præstemangel 

Vi mangler præster og ansatte medarbejdere 

i kirken. Rådet for Ordineret Tjeneste ud-

giver i år 2 foldere, som fortæller om 

tjenesterne som Præst og som Diakon i 

kirken. Vi tror disse foldere vil medvirke til 

at sætte fokus på tjeneste i kirken. Vi hører 

flere og flere tale om, at de ønsker at arbej-

de i kirken – og det er ikke kun som præster 

eller diakoner, det er i mange forskellige 

tjenester i kirken. At Gud kalder mennesker 

til fuldtidstjeneste i kirken, opfatter vi som 

et sikkert tegn på, at Gud også ønsker at 

bruge Metodistkirken til at opbygge sit rige 

her i Danmark.  

 

Nye ansættelser 

I fremtiden forventer vi også, at flere me-

nigheder vil ansætte diakoner og lægperson-

er i fuldtids- eller deltidsstillinger som f.eks. 

fokuserer på sang og musik, børne- og 

ungdomsarbejde, smågrupper eller admini-

stration. Menigheden i Odense har allerede 

ansat den første deltids musikmedarbejder.  

Der er allerede stor interesse for diakon-

tjenesten. Der er også personer, som ønsker 

at dygtiggøre sig uddannelsesmæssigt til 

deres tjeneste i menigheden. Flere følger 

kurser på den økumeniske leder- og teologi-

uddannelse SALT. Vi peger også på de for-

skellige uddannelsesmuligheder som Meto-

distkirkens Teologiske Seminarium Øverås 

tilbyder. 

 

Fremtidens præsteprofil 

Vi vil ikke lægge skjul på, at når vi ønsker 

flere præster, så er det nogle særlige nå-

degaver og evner vi vil kigge efter. Meto-

distkirken i Danmark har brug for: 

Pioner-præster – det vil sige præster som 

har kald og nådegaver til at starte nye 

menigheder.  

Forandrings-præster – det vil sige præster 

som har kald og nådegaver til at udvikle 

menigheder og til at arbejde med at forandre 

stagnerende menigheder til levende vok-

sende menigheder.  

Visionære præster – som vil arbejde i team 

tæt sammen med andre ledere i menigheden, 

ligesom vi har brug for åndelige ledere som 

prioriterer deres eget åndelige liv, og som 

kan vejlede alle slags mennesker i at søge 

åndelig fordybelse. 

 

En åben dør 

De nærmeste år vil vise, om der i fremtiden 

vil være en Metodistkirke i Danmark, eller 
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om der blot vil være en håndfuld menig-

heder. Derfor vil de næste år også fordre 

nogle vanskelige og modige beslutninger af 

kirkens og menighedernes ledere. Vi opfor-

drer indtrængende til trofast tillid og 

ihærdig forbøn i de kommende år. Vi tror, 

Gud stiller Metodistkirken i Danmark foran 

en åben dør – det er op til os sammen at gå 

ind af døren. 

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 

landsledelsen på følgende materialer, 

kurser og arbejdsformer: 

 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. 

 

I marts 2004 holdes 2 regionale kurser (i 

Jylland og i København) om menigheds-

udvikling med Craig K. Milller fra The 

General Board of Discipleship. Desuden vil 

Craig Milller have samtaler med præster og 

ledere fra udvalgte menigheder. 

Desuden vil landsledelsen ved årskonferen-

cen 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. 

Landsledelsen opfordrer menighedernes le-

dere til selv i bøn og eftertanke nå frem til 

en vision for deres menighed og til ud-

holdende og ihærdigt at arbejde for en vir-

keliggørelse af den vision. 
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2. Opfølgning kirkebidrag  

Årskonferencen 2002 besluttede at fastsætte 

kirkebidraget for medlemmer til 1,6 % af 

den skattepligtige indkomst. 

Medlemmer af Metodistkirken består af to 

kategorier. For det første medlemmer i fuld 

forening også kaldet bekendende medlem-

mer. For det andet medlemmer på prøve 

også kaldet døbte medlemmer.  

Beslutningen i 2002 har betydet, at menig-

hederne dette år har haft den første kategori 

medlemmer i fokus i deres henvendelse om 

at hjælpe alle til faste kirkebidrag til 

Metodistkirken på ikke under 1,6 %. Det er 

vores indtryk, at menighederne arbejder 

godt med disse henvendelse. 

Beslutningen i 2002 indebærer desuden, at 

menighederne i 2004 skal fortsætte dette 

arbejde og rette henvendelse til den næste 

kategori medlemmer for at formå gruppen af 

døbte medlemmer til at yde faste kirke-

bidrag på samme niveau.  

Selvom beslutningerne blev taget i 2002, er 

det vigtigt at fastholde den økonomiske mål-

sætning og følge op på dette arbejde med at 

skabe et mere bæredygtigt økonomisk 

grundlag for hver enkelt menighed.  

De første resultater af dette arbejde forven-

ter vi at kunne se i den økonomiske statistik 

for 2003. 

 

3. Enhver bestyrelse bør være et åndeligt 

væksthus 

I Landsledelsen har vi i de sidste par år afsat 

tid til at arbejde med os selv som personer, 

vore religiøse holdninger og vort personlige 

åndelige liv. Det betyder, at en del af ethvert 

ordinært landsledelsesmøde har samme 

indhold og karakter som en små-gruppe i 

menigheden. Vi har som redskab benyttet en 

studiebog, hvori vi til hver gang har lektier, 

som danner grundlag for dybe personlige 

refleksion over vort eget og kirkens liv. Vi 

tror, at det har en afsmittende effekt på alle 

andre opgaver, der lægges på vort bord, at 

vi opbygger et fælles idégrundlag af tanker, 

vidnesbyrd, drømme og bekymringer, som 

den fælles små-gruppe-samtale giver os.  

Vi vil gerne foreslå enhver bestyrelse, både 

menighedsråd og bestyrelser for arbejds-

grene, at tage nogle af redskaberne fra små-

grupperne ind i de ordinære arbejdsmøder. 

Det konkrete og praktiske arbejde skal på 

ingen måde underkendes, tværtimod, men 

bæres oppe af det sammenhold og udvikling 

af fælles forståelse, som erfaringerne fra 

små-grupperne kan bidrage med. Alle 

landsledelsens medlemmer står til rådighed 

for spørgsmål og vejledning om, hvordan 

man kommer i gang og hvilke studiebøger 

eller materiale, der kan anbefales.  

Det er velkendt i Metodistkirkens tradition, 

at menneskers arbejde med åndelige, bibel-

ske og eksistentielle  spørgsmål er afgøren-

de for menneskers engagement, personlig 

udvikling og efterfølgelse af Kristus. Opret-

telsen af klasser og bands, vækstgrupper og 

celler, bibelgrupper og studiekredse er alt 

sammen benævnelser på det redskab, små-

gruppen er for udviklingen af menneskers 

potentiale som medmenneske og kristen. 

Det er også velkendt, at det altid har været 

svært at formå metodisterne til i praksis at 

leve op til deres egen kirkelige arv på dette 

område. Samtidig har kirken mange besty-

relser, råd og komiteer, som har hvert sit 

ansvarsområde, ofte af mere praktisk, 

økonomisk og kulturel karakter. Vi har små-

grupper i stor stil. Det er blot spørgsmålet, 

hvordan vi stimulerer dem bedst.   

 

4. Medarbejderhåndbogen  

En medarbejderhåndbog for præster med 

klare rammer for det daglige arbejde frem-

lægges for kommentarer i præstesessionen, 

for i efteråret at blive autoriseret af Lands-

ledelsen. 

  

5. Uddannelse til debat 

Det er en tid siden, at vi som kirke har haft 

temaet om uddannelse på dagsordenen. Der 

er vores opfattelse, at indenfor overskuelig 

fremtid bliver nødt til at tage ordentligt fat i 

det emne. De seneste år har Hovedkassen 

bevilget forholdsvis store beløb til uddan-

nelse af meget forskellig år. Der er præster 
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under akademisk videreuddannelse. Der er 

unge, som gerne ville have været på en 

skandinavisk metodistisk bibelskole, men 

som har været henvist til alternativer andre 

steder. Der er unge, som ikke kan rejse væk 

til andet land, men finder vej til lokale 

økumeniske uddannelser.  Samtidig har vi 

en fast forpligtigelse i at drive Metodist-

kirkens Teologiske Seminarium, Øverås, i 

Göteborg. Der har ikke har været nogen 

dansk student på det grundlæggende teo-

logistudium i de sidste tre år. Alt sammen 

koster penge, og hvor går grænsen? Mang-

foldighed kan være en rigdom for kirken, 

men hvad skal vi som kirke opmuntre til og 

støttes, og hvad skal vi som kirke betragte 

som privat uddannelse, hvor ansvaret for 

hele gennemførelsen påhviler den enkelte? 

Vi arbejder med disse spørgsmål og vil 

gerne opfordre til samtale lokalt om disse 

ting.     

 

6. Afslutning på fire-års perioden              

Metodistkirkens pulsslag følger fire-års pe-

rioder. Mange valg i årskonferencen følger 

det pulsslag. Mange projekter og beslut-

ninger ligeså. Vi befinder os nu i sidste del 

af en fire-års periode. Det betyder, at vi i 

2004 skal afvikle Generalkonference, som 

finder sted i USA i overgangen april-maj 

2004. Studiedokumenter og forslag til 

nytænkning er på vej ud i den globale me-

todistkirke fra kirkens centrale afdelinger 

(agencies). 20-24 oktober 2004 finder Cen-

tralkonferencen sted i vort område. Central-

konferencen flyttes et halv år frem. Det er 

en fordel i forhold til sammenhængen med 

Generalkonferencen og alt, hvad deraf 

følger. Centralkonferencen skal foretage 

biskopsvalg til Metodistkirken i Rusland.   

 

7. Himmel & jord  

Det er en glæde, at kirkens og MBUFs fæl-

les blad, Himmel & Jord udkommer stabilt 

og med god kvalitet, både hvad angår ind-

hold og opsætning. Det har ikke altid lyk-

kedes os at få et blad, som vi har det nu. Vi 

må dog ikke glemme, at den nuværende 

redaktion er stablet på benene for at redde 

bladet og for at højne kvaliteten. Men det er 

stadig er opgave for årskonferencen, at 

sammensætte en redaktion, der vil påtage 

sig arbejdet med bladet for den fremtid, som 

rækker ud over at arbejde et år ad gangen. 

Det burde være muligt for årskonferencen at 

finde personer, der kan indgå i redaktionen, 

nu, hvor bladet kører godt og er båret oppe 

af hovedsagelig positiv læserrespons. 

MBUFs delegeretmøde i maj måned beslut-

tede på baggrund i forbundets stærkt redu-

cerede indtægter, at MBUFs andel i Himmel 

& Jord begrænses med 1/3. Så stor foran-

dring i Himmel & Jords økonomi vil få 

konsekvenser. En løsning er, at Himmel & 

Jord udkommer i færre årlige numre, men i 

samme kvalitet, som nu.    

Forslag 

 

Økonomiske og administrative forslag 

 

1. 

Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar 

2004 til kr. 17.700 pr. måned. Hertil 

kommer 1½ % feriegodtgørelse, der 

udbetales pr. 1. maj. 

 

 2. 

Pensionspræmien forhøjes fra 1. januar 

2004 med ½ % til 15 % af kontantlønnen,  

 

hvilket svarer til kr. 31.860 pr. år. Præmien 

betales over Hovedkassen, delvis af det 

fastsatte kontingent pr. medlem. 

 

3. 

Ansatte præster har fri bolig. Desuden ydes 

dækning af udgifter udover kr. 19.650 årligt 

til opvarmning af præstebolig og skat af 

boligens værdi. 
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4. 

Fælles kollekter for Metodistkirken i 

Danmark: 

- Første søndag i september 2003: Til 

projekt menighedsplantning, Solrød. 

- Første søndag i november 2003: Til 

præsteuddannelsen 

- Første søndag i februar 2004: Fastsættes af 

Missionsrådet 

 

5. 

Kontingent (iligning) til Metodistkirkens 

Hovedkasse for 2004 fastsættes uændret til 

kr. 220 pr. medlem. Betales af den enkelte 

menighed til Hovedkassen. 

 

6.  

Det budgetterede underskud for 2003 dæk-

kes af legatformuens renteindtægter for 

2003 samt af tilskud fra legatformuen.    

Året der gik 

"Vi beder om, at I med al visdom og åndelig 

indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, 

så I kan leve, som Herren vil det, på alle 

måder ham til behag, og bære frugt med alle 

gode gerninger, vokse i kundskab om Gud 

og styrkes med al kraft ved hans herlige 

magt til al udholdenhed og tålmodighed."   

Kol 1:9b-11 

 

8. 

Inspirations til menighedernes arbejde 

Mange menigheder arbejder med fornyelse 

og vækst i bred forstand. Nogle menigheder 

er optaget af at sætte fokus på menighedens 

ledelsesstruktur blandt andet for at justere 

ledelsen efter de målsætninger, personsam-

mensætninger og opgaver, som er specielle 

for den enkelte menighed. Andre menighe-

der er optaget af gudstjenestens liv og aktu-

alitet. Andre igen har fokus rettet på at 

række ud over menighedens egne rækker. 

Inspirationskilder til disse forskellige pro-

cesser, som alle har med fornyelse og vækst 

at gøre, er mangfoldige. En inpirationskilde 

var Willow Creek konferencen i efteråret 

2002, hvor hele 125 danske metodister 

deltog. For at følge op og give yderligere 

inspiration har distriktsforstanderne givet 

præsterne en boggave.  

 

9. 

Salg af bygning 

Metodistkirkens bygning i Pedersker i Nexø 

pastorat er blevet solgt. Forventet provenu 

150.000,- kr.  

 

 

Landsledelsen og Kabinettet 
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)  Budget 02 Resultat 02 Budget 03 Plan 04 

Indtægter     

Årskonferencens offergave 140 137 100 100 

Offerdag til præsteløn i Letland 15 13 15  

Bøn- og Inspirationsugen 15 10 15 15 

Kollektdag "11. September" 20 24   

Kollektdag og gaver, Øverås 25 22 20 20 

Julegaven 60 74 70 70 

Bidrag til missionærløn 700 720 621 411 

Kontingent menigheder 294 292 288 288 

Lottopuljen til almennytt. org.  350   

Indtægter i alt 1.269 1.642 1.129 904 

     

Udgifter     

Menigheder, bidrag/tilskud 713 638 582 608 

Pensionsforsikring 395 392 398 428 

Løn m.v. til missionærer 700 694 621 411 

Biskops/Centralkonferencekassen 130 133 115 120 

Udvalgsmøder og rejser 155 115 140 185 

Administration og tryksager 165 170 175 180 

Flytteomkostninger 50 44 50 50 

Kontingenter 27 24 29 30 

Evangelisation 90 73 50 50 

Salmebogsudvalg 20 15 20  

Øverås og andre seminarier 210 275 270 280 

Kurser/efteruddannelse 100 186 100 100 

Tilskud til præsteløn i Letland 15 13 15  

Afskrivning på edb-udstyr 60 60 60 60 

Lotto-tilskud menigheder  157   

Nødhjælp "11. september" 80 80   

Udgifter i alt 2.910 3.069 2.625 2.502 

     

Resultat før renter -1.641 -1.427 -1.496 -1.598 

Renteindtægt 600 630 575 550 

Underskud -1.041 -797 -921 -1.048 
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Status 

Aktiver (i 1.000 kr)     

Likvide Beholdninger    708 

Værdipapirer    12.471 

Andelskatital i Øverås    117 

Tilgodehavende bidrag/forudbetalt løn   186 

Kurér-Forlaget    90 

EDB-udstyr     86 

Tilgodehavende renter    551 

Udlån (Århus 80, Frederikshavn 420, Lægården 360, Strandby 300) 1.161 

Aktiver i alt    15.370 

     

Passiver     

Kirkebygningskonto, primo   1.112  

   Salg af bygninger   1.374  

   Udbetalt/fordelt legat   400 2.886 

Skyldige omkostninger    130 

Hensat til ny salmebog    250 

Formue i øvrigt     

  Primo beholdning   12.803  

  Overført fra bunden formue   336  

  Renteindtægt i øvrigt   6  

  Familieydelse incl. renter   -42  

  Kursregulering, værdipapirer   -202  

  Underskud (Tilskud til drift)   -797 12.104 

Passiver i alt    15.370 
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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  737.500 

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 
 

Det er med glæde og ikke uden stolthed jeg 

skriver denne min første indberetning for 

Rådet for Verdensmission. Rådets mange 

nye og gamle medlemmer har et dejligt 

engagement og en iver for arbejdet og vi er 

blevet meget positivt mødt i menighederne. 

Det tegner godt for arbejdet og det ser vi 

frem til. 

Året der kommer 

I året, der kommer vil vi fastholde det øgede 

aktivitetsniveau vi har i Congo, vi vil end-

videre søge at øge kontakten til Letland og 

vi vil fastholde vores gode engagement om-

kring Inderbørnene. Endelig vil vi fortsat 

søge at informere godt om arbejdet og øge 

danske Metodisters interesse for og 

engagement i mission og hjælp til søster og 

brødre uden for landets grænser.   

 

Congo 

Forholdene visse steder i Congo er fuld-

stændig kaotiske. Man anslår at 15.000 børn 

dør dagligt i Congo pga. mangel på mad og 

grundlæggende sundheds og sygepleje og 

pga. følger af AIDS. Borgerkrigen synes 

glemt men ulmer stadig visse steder og sul-

ten og desperationen præger dele af landet, 

samtidig med at fredsprocessen  langsomt 

synes at få fat og en positiv udvikling lang-

somt skrider frem.  

I den del af Congo hvor vi fra dansk side 

traditionelt har arbejdet er der roligt og ri-

melige vilkår at leve og arbejde under -  for 

os fremmede. Blandt andet derfor har vi nu 

mulighed for at gøre en indsats. Vores ind-

sats, interesse og blotte tilstedeværelse har 

en enorm værdi for de mennesker vi ar-

bejder i blandt. Solidariteten og signalet om 

at vi ikke har glemt dem giver håb og tro på 

en fremtid.  

 

Arbejdshold 

I mandags rejste det andet af to arbejdshold 

til Congo, i dag rejser det sidste medlem af 

det sidste hold og på lørdag kommer første 

arbejdshold hjem fra 3 ugers arbejdsferie i 

Congo. Vi glæder os utroligt meget til at 

høre hvorledes det er gået. Når begge hold 

er vel hjemme og kommet sig lidt over stra-

badserne, skal vi mødes til en evaluering, 

der forhåbentligt vil danne grundlag for et 

nyt hold, der skal rejse ud til et nyt projekt i 

sommeren 2004. Vi har kort drøftet dette 

med MBUF og vi planlægger at sende næste 

hold som et fællesprojekt mellem MBUF og 

Rådet. Næste års rejse bliver sandsynligvis i 

uge 26 - 28 så reserver allerede nu ugerne til 

en uforglemmelig ferie. Eller begynd allere-

de nu i Jeres menighed at samle ind til at 

kunne sende een fra Jeres menighed med på 

sådan en tur.  

Dem der kommer hjem vil være fyldt af 

gode historier og jeg vil gerne appellere til 

alle menigheder, MK kredse, spejder, ung-

doms og børnegrupper om  at bruge dem. 

Inviter dem på besøg i menigheden og hør 

om deres oplevelser og om projektet “Den 

Gode Forbindelse”. Projektet der på sigt er 

med til at højne standarden og forbedre be-

tingelserne for liv og studier i Mulungwishi.  

Charlotte Thaarup, der rejser ud i dag, for at 

være med på arbejdshold nr. 2, rejser efter 

de 3 uger i Congo til Zambia hvor hun skal 

bo og arbejde ½ år  hos Dru Schmidt. 

Charlotte støttes dels af Rådet for Ver-

densmission, dels af MBUF. 

 

Dan Bhutho Kristensen 

Der snart har været i Congo i 5 mdr. skal i 

følge planen være der indtil 30. juni 2004. 

Dan er kommet godt fra start. Dans primære 

opgave er at sørge for installering af nye 

computere, undervise i brug af dem og følge 

op på nogle af de ting arbejdsholdene har 

haft eller sat i gang under deres ophold 
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derude. Desuden arbejder Dan på at lave 

workshops for unge, der gerne vil lære om 

teknik og elektronik. En af Dans opgaver er 

også at oplære et par lokale unge, der kan 

tage sig af vedligeholdelse af IT udstyr, når 

han og Claus rejser hjem.  

 

Claus Kofoed Nielsen 

Er i det kommende år fortsat på kontrakt 

med det schweiziske missionsråd. Bor og 

arbejder samme sted som Dan og arbejder 

hovedsageligt også med IT afdelingen i 

M’shi.   

 

Round Table Meeting 

I november planlægges en konference i 

M’shi med alle parter, der er involveret i 

Universitet Katanga. Det Danske råd for 

Verdensmission står i øjeblikket ikke tilbage 

hverken for GBGM eller det Schweiziske 

missionsråd. 

Undertegnede planlægger at deltage i mø-

det, der blandt andet skal være med til at 

planlægge/sikre skolens fremtid. Samtidig 

vil jeg mødes med og evaluere Dan Bhutho 

Kritensens forløb.  

 

Studie støtte/Stipendier 

Det er muligt at involvere sig i at støtte en 

ung studerende i Congo. For kr. 100,-/md. 

kan man støtte en ung i almindelig skole og 

gymnasiet, medens man for kr. 250,- /md. 

kan betale for en studerende på univer-

sitetet. Denne mulighed for støtte vil vi ger-

ne udvikle i det kommende år.  

 

Letland 

Det er Rådets hensigt i det kommende 

arbejdsår at uddybe kontakten til og vores 

viden om Kirken i Letland. Dels for at støtte 

de menigheder, der har venskabsmenig-

heder, men også for at give mere viden til 

andre, der er interesserede i Letland. MK 

kredse rundt om har vist interesse for at gøre 

noget i forhold til Letland og disse ini-

tiativer vil vi gerne støtte. I forvejen har vi 

egentlig et rimeligt engagement i Letland.  

 

Partnership/Venskabsmenigheder 

Missionsrådet er for andet år engageret i 

Partnership-programmet i Letland. Det 

fungerer således at Rådet betaler et fast 

beløb årligt til kirken i Letland og Århus og 

Jerusalem menigheder er engagerede og i 

gang med at udvikle venskaber med 

menighederne i Tasi og Liepaja.  

 

Præstestuderende 

Missionsrådet har forpligtet sig og vil også i 

det kommende år støtte to studerende på 

The Baltic Missionscenter i Tallinn. Vi vil i 

det kommende år søge at udvikle kontakten 

til Janis Grunte og Ilze Viksna.  

 

Letlandskollekten i februar 

Efter aftale med kirkens landsledelse 

overtager Rådet for Verdensmission fra 

2004 ansvaret for Letlandskollekten i 

februar, således at alt det arbejde der drejer 

sig om Letland fremover ligger i Rådet for 

Verdensmissions regi. Rådet vil i det 

kommende år søge mere information om 

livet og aktiviteter i den Lettiske kirke til at 

fremme og underbygge denne kollekt.  

 

Baby og andre pakker 

Enkelte MK kredse vil i det kommende år 

igen gå i gang med at lave og købe ting til 

pakker til Letland. Rådet kommunikerer 

med folk i kirken i Letland om  ønsker og 

behov.  

 

Indien 

Også i det kommende år ser Rådet med 

glæde frem til samarbejdet med Anna og 

Hero David, Alf Hansen, Else Hørlyck og 

Kirsten Stenholt, der står for arbejdet med 

Inderbørnene. Rådet håber at stadigt flere 

vil forpligte sig på at støtte et inderbarn på 

én af de 4 institutioner, gruppen har kontakt 

med. Gruppens fantastiske evne til at gribe 

akutte behov og “sælge” projekter gør at 

stadig flere engageres i arbejdet og støtter 

“Inderbørn.”  
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Information 

Det er Rådets intention, at bestræbe sig på, 

fortsat at øge mængden af information om 

mission og om det vi arbejder med,  til 

menigheder og MK kredse.  

 

Himmel og Jord vil vi fortsat benytte så 

meget det er muligt. Stillingen som ny 

redaktør til missionssiderne er stadig ledig 

og ansøgningsfristen er åben lidt endnu.  

 

Det er tanken at nyhedsbrevene, skal 

udkomme 3 gange årligt. Næste gang i 

August måned. Brevet er nyt og stadig i sin 

vorden og under udvikling. Vi modtager 

gerne tilbagemeldinger på indhold og form, 

ligesom alle interesserede endelig må melde 

sig hvis de har ønsker om indhold eller 

gerne vil modtage brevet.  

 

Vil vi i det kommende efterår bruge tid på at 

få opdateret kirkens hjemmeside: og i det 

kommende arbejdsår bruge den mere til 

løbende nyheder og informationer fra Rådet, 

samtidig med, at det er planen med en  

løbende redigering af det skrevne.  

 

Økonomi 

Med udsendelse af Dan Bhutho Kristensen  

i 1½ år, projekt Den Gode Forbindelse og 

engagementet i Letland bruger Rådet i det 

kommende år en ikke ubetydelig del af de 

penge, vi har. Vi er meget opmærksomme 

på dette. Den kapital vi har for hånden, er 

givet til at blive brugt, til gavn for 

mennesker i nød udenfor Danmark og 

mange givere har opfordret os til at bruge de 

penge vi har. Derfor disponerer vi som vi 

gør med glæde. Samtidig håber vi meget, at 

vi med et øget aktivitets og informations-

niveau, vil kunne øge indtægterne til Rådets 

arbejde. Derudover søger vi støtte til ud-

gifterne i forbindelse med Dan Bhutho 

Kristensens udsendelse et par steder og får 

måske hjælp til en del af udgifterne hertil . 

Sparebøsserne der i foråret blev sendt rundt 

til alle menigheder, skulle gerne blive brugt 

i det kommende arbejdsår også.  

 

Salg 

De postkort, der blev fremstillet op til jul 

2002, sælges stadig og salget vil fortsætte i 

det kommende arbejdsår. Vi planlægger at 

fremstille en kalender i stil med postkortene 

til salg sidst på efteråret. Salg af CD’er 

fremstillet under Dan Bhutho Kristensens 

arbejdsophold i Congo i September 2002 

giver også god indtægt til rådet. Salg af 

DMRs Missionslodseddel er en nem og god 

måde at indsamle penge til Rådets arbejde 

på.  

 

Kollekter:  

Rådet for Verdensmission og projekt Den 

Gode Forbindelse har været så heldige at 

komme i betragtning til DMRs efterårs-

kollekt. Så når der i alle danske, både folke- 

og ikke folkekirker indsamles 

efterårskollekt d. 6. oktober, så er det 

projekt Den Gode Forbindelse og skolerne i 

M’shi, der er modtagerne. 

 

Information 

Endelig tror vi på at øget information, øger 

private’s engagement i det, der laves i og ud 

fra Rådet. De gode historier om livet andre 

steder og hvad vores kirke og vores folk 

faktisk gør der, tror vi på vil være med til at 

øge viljen til at give.   

Så hvad angår Rådets økonomi og 

muligheder i fremtiden så er vi positive og 

forventningsfulde. 
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Forslag 

1. Deltagelse i promovering og salg af 

DMRs missionslodseddel marts - maj 

2004. 

2. Kollekt første søndag i februar 2004 til 

aflønning af præster i Letland. 

3. Kollekt en søndag i maj 2004 til årets 

missionsprojekt - bekendtgøres på 

Årsmødet. 

Året der gik 

I året der gik er Rådet kommet godt fra start. 

Vi er besætningsmæssigt et ret nyt Råd og 

skal da blandt andet en tid endnu, bruge 

kræfter på at finde hinanden, finde en 

arbejdsrytme og finde den vej vi mener 

Rådet skal gå. Men alle har været positive 

og energiske. E-mailen letter mange 

arbejdsgange, men stiller ofte også krav om 

engagement og nærvær som vi ikke har 

kendt før.  

 

Jeg vil gerne her benytte anledningen til at 

takke alle i Rådet for indsatsen!   

 

Jeg har som ny Missionssekretær været på 

besøg i næsten alle menigheder og/ eller 

MK kredse. Enkelte steder har andre fra 

rådet taget sig af et besøg. Disse besøg har 

været værdifulde, for mig og for rådet og 

jeg tillader mig at tro på at det også har 

været det for dem vi har besøgt.  Vi har 

kunnet fortælle hvad vi laver og hvad vi 

gerne vil og menigheder og MK har kunnet 

stille spørgsmål og komme med ønsker. 

Ønsket om nyhedsbrev kom under mit 

allerførste besøg i Løkken i August måned.  

 

Nyhedsbrevet blev så en realitet og er til nu 

udsendt 2 gange. Det er udtryk for et behov 

fra rådets side også, om at være tættere på 

og kunne informere mere til vores bagland, 

menigheder og MK kredse. Jeg glæder mig 

over dette initiativ.  

 

Vi oplever at få stor plads i kirkens blad 

Himmel og Jord, hvilket vi værdsætter 

meget. Beklageligt er det dog at det endnu 

ikke har været muligt for os at finde en 

redaktør til missionsstoffet. Jeg vil gerne 

hermed appellere til konferencen om at 

hjælpe os med at løse dette problem.  

 

Rådet har i året holdt 2 ordinære møder og 

et lille møde under Missionsstævnet i Maj.  

 

Missionsstævnet i Maj måned er i skrivende 

stund endnu ikke afholdt, men i Rådet, har 

det været set frem til og enkelte fra rådet har 

lagt mange timer og megen energi i dette 

stævne og jeg tror på det bliver rigtig godt! 

Vi glæder os alle til anledningen som også 

er MKs delegeretmøde med blandt andet 

valg til Rådet for Verdensmission.  

 

Congo 

I August lød et nødråb fra Claus Kofoed 

Nielsen i Congo: En container var netop 

landet med 30 - 40 computere fra USA, 

skoleåret skulle snart begynde og han kunne 

bare ikke nå at få hele grejet op at stå og 

køre til skolestart. Dan Bhutho Kristensen 

var hurtig og villig og rejste ud i 5 uger hvor 

de to sammen fik sat et klasselokale op og 

gjort køreklar til skolestart. Herfra udvik-

lede ideen sig om projekt “Den gode For-

bindelse”, hvor vi vinteren igennem har 

arbejdet på klargøring af 2 arbejdshold, der 

her i sommer er rejst ud til Mulungwishi for 

der sammen med lokale at trække nye 

elektriske kabler til hele missionsstationen, 

som er både børnehave, under og over skole 

og universitet med en IT afdeling. En anden 
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udvikling af Dans rejse i september blev at 

Dan d. 6 februar rejste til M’shi for at blive 

der i 17 mdr. for at hjælpe til med fortsat 

implementering af computere, undervisning 

af de unge studerende og andre med behov 

computerviden.  

 

Anders Flinck rejste i februar ud sammen 

med Dan og var i 2 uger i M’shi hvor Dan, 

Claus og Anders, sammen med lokale an-

svarlige og teknikere planlagde og målte op 

til arbejdsholdene skulle komme her i juni. 

Projektet beskrevet og budgetteret vil om-

fatte blandt andet trækning af højspæn-

dingskabler til en vandpumpe, et andet 

højspændingskabel til hele det landsby-

område, hvor de præstestuderende og deres 

familier bor, nye kabler til alle skole og 

private huse på missionsstation M’shi samt 

nye og bedre sikringsbokse ved alle huse. 

Alt sammen med et budget på ca. kr 

250.000,- Heri blandt andet lokalt 

produceret og indkøbt næsten 5 km. kabel.  

Hertil komme udgifter til arbejdsholdene, 

der er støttet, men ikke betalt af rådet. 

 

Camilla Fredsby, der tidligere har været i 

M’shi som led i sin uddannelse til Designer 

så en mulighed i at samle symaskiner  ind 

og sende ud til kvinderne på kvindeskolen i 

M’shi. Det udviklede sig og en container 

skulle nu være på vej til Congo, med 

symaskiner, Computere og lidt 

hospitalsudstyr, betalt af Mellemfolkeligt 

Samvirke. Computerdelene heri er dem den 

Internationale menighed i København 

gennem lang tid har brugt kræfter på at 

samle ind og sætte i stand til netop dette 

formål. 

 

Letland 

Har vi i året, der er gået søgt en tættere 

kontakt til – vi har fået sat navne og 

stemmer på nogle mennesker, så vi ved 

hvem vi skal kontakte når vi har brug for 

det. Vi har knyttet kontakt til de to 

studerende vi i løbet af året har valgt at 

støtte under deres studier i Estland. Vi har 

været involveret i en MK forenings 

forsendelse af pakker til Letland og en 

anden MK kreds er i færd med at udvikle 

begrebet Babystartpakker. Århus og 

Jerusalems menigheder har gjort de første 

skridt i retning af at blive venskabs-

menigheder og har kontakt med Tasi og 

Liepaja menigheder i Letland.  Rådet har 

igen i år, betalt for trykning af kirke-

kalenderen i Letland.   

 

Indien 

Rådet er fortsat med glæde involveret i 

Inderbørn projektet med administration af 

pengegaver til børnene på de fire 

institutioner vi støtter der. Anna og Hero 

David har i det forløbne år været på besøg i 

Indien og haft kontakt med formidlerne af 

de tilsendte penge. En dreng, der for år 

tilbage og  i mange år blev støttet af 

Frederikshavn MK har fundet foreningens 

gamle formands adresse og har skrevet til 

hende nu, hvor han er på videregående 

studier. Sådanne meldinger gør det hele 

værd! Rådet har også i det forløbne år sendt 

en pæn pengegave til Friends of Mizpah et 

børnehjem i Ooty i Indien.  

 

Endelig har vi i året, der er gået også støttet 

en af vore unge, Karen Brogaard, fra Vejle, 

der valgte at give et år til et ungdomsprojekt 

i vores kirke Irland.  Karen har haft et 

spændende år, hvor arbejdet primært har 

drejet sig om arbejde blandt socialt hårdt 

belastede unge.  

 

Hermed slutter min beretning for Rådet for 

Verdensmission 2003.    

 

 

Laila Hørby. 

Missionssekretær og Formand for Rådet. 



 
 61 

Regnskab 2002 

Indtægter    

Kollekter 13.574,25   

Kollekter til videreforsendelse 5.957,00   

Kollekter modt.  19.531,25  

Kontingenter til missionsrådet   (MK) 22.825,00   

Bidrag fra menigheder 2.150,00   

Bidrag fra enkeltpersoner 17.733,25   

Kollekt til mission 18.003,50   

Kontingenter og bidrag  60.711,75  

Tipsmidler  76.777,77  

Ordinære indtægter   157.020,77 

    

Udgifter    

Kollekter videresendt  -5.957,00  

Kontorudgifter -4.454,34   

Bestyrelsesmøder -7.286,02   

Årbog -1.588,80   

Gaver -1.313,50   

Fremstilling af salgsartikler -5.350,71   

Tips og lotto - revisor m.v. -7.628,25   

Administrationsudgifter   -27.621,62  

Ordinære udgifter   -33.578,62 

    

Ordinært resultat   123.442,15 

    

Finansielle poster    

Renteindtægter  50.530,33  

Renteudgifter  -2.072,35  

Finansielle poster i alt   48.457,98 

    

Specielle projekter    

Lodsedler    

Lodsedler, salg 23.170,00   

Afregning fra LYM 1.087,44 24.257,44  

Afregnet med LYM -6.125,00   

Forsendelse af lodsedler -207,50 -6.332,50  

Lodsedler, i alt   17.924,94 
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DØK/DØF/DMR    

DMR Dansk Missionsråd  533,00  

DØK  -500,00   

DØF -2.994,00   

DMR Dansk Missionsråd -5.572,78 -9.066,78  

DØK/DØF/DMR, i alt   -8.533,78 

    

Himmel og Jord    

Himmel og Jord. Abonnementer 120,00 120,00  

Andel af Himmel og Jord -23.178,86   

Redaktionsudgifter m.m. 0,00   

Friabonnementer -2.029,29 -25.208,15  

Himmel og Jord, i alt   -25.088,15 

    

Rejser    

Rejser - Nordisk missionsråd, ECOM m.v. -13.107,50  -13.107,50 

Nødhjælp -11.596,00  -11.596,00 

    

Congo    

Claus Kofoed Nielsen - kollekter og gaver 622,00   

Gadebørnsprojekt 12.994,25   

EDB-projekt Dan Bhutho 12.842,00   

Tove French's formål 503,50   

Mulungwishi kor 1.375,00   

Gaver/bidrag til kabelprojekt 1.450,00 29.786,75  

Claus Kofoed Nielsen - kollekter og gaver sendt -622,00   

Claus Kofoed Nielsen - rejseudgifter -3.344,00   

Gadebørnsprojekt -59.767,75   

EDB-projekt Dan Bhutho  -32.870,24 -96.603,99  

Congo, i alt   -66.817,24 

     

Letland    

Orgelprojekt -3.662,96   

Letlandslejr på Solborgen -25.000,00   

Partnermenigheder -50.000,00   

Diverse små projekter (éngangs tilskud) -11.318,51   

Letland, i alt     -89.981,47 

    

Indien     

Fadderskab  75.938,00  

Børnehjemsprojekt -20.239,75   

Inderbørn fadderskab -87.246,50   

Delhi Brotherhood Society -23.814,75 -131.301,00  

Indien, i alt   -55.363,00 
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Pensioner   -27.216,00 

Ansøgninger bevilget   -23.200,00 

    

Specielle projekter og financ. poster, i alt   -302.978,20 
 

    

Nettoresultat   -131.078,07 

    

Aktiver    

Obligationer (nom 546.534,84)   557.311,56 

Bankbeholdning   299.829,86 

Girobeholdning   84.160,57 

Kontantbeholdning   8.444,90 

Aktiver i alt   949.746,89 

    

Passiver ultimo    

Egenkapital primo   1.054.909,12 

Realiseret kurstab   - 707,36 

Urealiserede kursgevinster   26.623,20 

Årets resultat   - 131.078,07 

Passiver i alt   949.746,89 

    

Egenkapital fordelt således: Indkommet Videresendt Overført 2003 

MK's rejsekasse   27.955,22 

Congo    

Overført fra 2001 22.353,10   

Kollekter/gaver 2002 15.417,50   

Resultat 2002 37.770,60 36.836,24 934,36 

CD-salg 1.375,00  1.375,00 

Kitwe    

Overført fra 2001 52.793,85   

Kollekter/gaver 2002 12.994,25   

Resultat 2002 65788,10 59767,75 6.020,35 

Indien    

Overført fra 2001 7.498,50   

Fadderskab 75.938,00 87.246,50  

Børnehjem  20.239,75  

Delhi Brotherhood Society  23.814,75  

Anvendt af missionsrådets midler 47.864,50   

Resultat 2002 131.301,00 131.301,00 0,00 

Reserveret til partnership Letland   50.000,00 

Reserveret til præstestuderende Letland   10.000,00 

Reserveret til imødegåelse af tab DMR   100.000,00 

Bundne midler i alt   196.284,93 

Disponible midler   753.461,96 

   949.746,89 
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Budget 2003 

 Indtægter Udgifter 

Kollekter 24.000 22.000 

Ordinære indtægter 175.000  

Administrationsudgifter  27.300 

Finansielle indtægter / udgifter 7.500 800 

Lodsedler 20.000 6.300 

Himmel & Jord 120 27.000 

Rejser  15.000 

Tilskud til andre formål 100.000 30.000 

DR Congo 159.000 707.250 

Letland 3.000 63.000 

Indien 70.000 70.000 

Andre foreninger  9.000 

Pension/løn  28.000 

Missionsstævne 22.000 31.000 

 580.620 1.036.650 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

Året der kommer 

Et gammelt kinesisk ordsprog lyder: Hvis 

du ikke ved, hvor du er på vej hen, er det 

ligegyldigt hvilken vej du går! 

 

Ordsproget er efterhånden brugt så mange 

gange, at vi måske ikke tænker over dets 

dybde. Men det er afgørende både som 

menneske og organisation at have et 

sigtepunkt, så man ved, hvad målet er.  

 

Nogle gange kommer man ikke frem til alle 

dele af sit mål. Nogle gange fordi man 

ændrer mål. Andre gange fordi verden 

omkring én forandrer sig. Men målet 

angiver retningen for det arbejde man skal 

igennem. 

 

Efter strukturen sidste år faldt på plads, har 

MBUFs styrelse siden sidste DM arbejdet 

med visioner for MBUF som helhed og for 

arbejdsgrenene. Formålet har været at sætte 

nogle mål for de kommende 3-5 års arbejde 

i MBUF. Vi ønsker med oplægget at sætte 

retningen. Vi håber at visionerne, når de er 

kommet gennem delegeretmødet, kan 

bruges som rettesnor for 

arbejdsprogrammer, budgetter, lejre, ja, helt 

ned til indholdet af den enkelte aften i de 

lokale spejderarbejde. 

 

Det er styrelsens håb, at visionerne kan 

sætte nye ting igang lokalt. Vi har ikke lavet 

dem for bare at smide dem ned i en skuffe 

og derefter glemme alt som dem. De skal 

bruges hele tiden. Styrelsen vil ikke 

bestemme, hvad der skal ske i det lokale 

arbejde. Men vi håber at visionerne kan 

gøre målet mere synligt. 

 

Nu vil vi gerne høre de lokale gruppers 

mening. Hvordan synes I MBUF skal se ud 

om 5 år? Drømmer vi for stort? Eller skal vi 

fokusere på helt andre ting? Med dette 

oplæg vil vi gerne starte en debat. 

 

Visionen for MBUF 

MBUF-styrelsen har arbejdet med vision og del-visioner og nedenstående er resultatet at 

dette arbejde. Vi har i fællesskab lavet følgende overordnede vision for hele MBUF:  

 

MBUF ønsker et arbejde som: 

 er inspireret af Gud 

 er præget af relationer, med nærværende lederne og omsorg for den enkelte  

 har troværdige og entusiastiske ledere 

 har aktiviteter som er relevante, stabile, udviklende og af høj kvalitet 

 

Arbejdsgrenene har derefter taget denne vision med i deres tanker for netop deres 

arbejdsområde og resultatet af dette arbejde er hhv. en vision for arbejdsgrenen og en 

mission – sådan skal visionen udføres.  

 

Metodistkirkens Spejderarbejde: 

Vision: 

 At der ved alle lokale spejdermøder afsættes tid til at udbrede det kristne budskab. 
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 At MS er i stand til at opretholde det høje uddannelsesniveau på Patruljeførertræning 

(PFT). 

 At arbejdsudvalgene er velfungerende så der sker produktivt og godt arbejde til gavn 

for korpset. 

 At landsledelsen viser nærvær og synlig ledelse. At lederne får opfattelsen at 

landsledelsen arbejder for dem og er villig til at løse deres problemer. 

 At der stilles fokus på overgang fra én sæson til den næste, så børnene ikke tabes 

undervejs. 

 At MS fortsat har en stærk korpsånd. 

 

Mission: 

MS vil i de kommende år arbejde med: 

 At udbredelsen af det kristne budskab er en naturlig del af spejderarbejdet. 

o Der bruges min. 3 minutter af hvert møde i korpset på en andagt/aktivitet som 

har et kristent budskab. 

o Lederne bruger hinanden til at afprøve forskellige former for ”kristne” 

aktiviteter/andagter. 

o På sigt vil det forhåbentligt vise sig, at jo mere man snakker med børnene om 

det jo mere naturligt bliver det at snakke med både børn og forældre.  

 

 At lederpleje-tilbud og -aktiviteter kan tilpasses de enkelte arbejdsgrenes behov. 

o Åben dialog mellem lokale ledere (fra alle arbejdsgrene) og landsledelsen om 

behov. 

o Udarbejdelse og tilpasning af tilbud til den enkelte ledergruppe. 

o På sigt vil landsledelsen forsøge at samle tilbudene i en samlet weekend (1-2 

gange om året).  

 

 At der stilles fokus på overgang fra én sæson til den næste, så børnene ikke tabes 

undervejs. 

o Dialog mellem landsledelsen og lokale leder om, hvad problemerne er. 

o Udarbejdelse af afhjælpningsforsøg. 

 Der laves specielle foldere der kan sendes ud i slutningen af 

sommerferien/juleferien, så børnene bliver mindet om aktiviteterne. 

 I forbindelse med oprykning: En leder følger med oprykkerne de første 

par måneder, så der er genkendelighed. 

 I forbindelse med oprykning: Der laves flere fælles arrangementer op til 

oprykningen. 

o Evaluering af forsøg. 

o Indarbejdelse af overgangstiltag i de lokale gruppers spejderrutiner. 

 

Metodistkirkens Musikarbejde: 

Vision: 

 Tilbyde støtte til uddannelse, udvikling og inspiration. 

 Fokusere på uddannelse af musikere. 

 

Mission: 

 Udsende et nyhedsbrev 4 gange årligt. 
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 Sende folk på f.eks. lovsangsseminarer. 

 At vores nodebank kommer i brug. Vi skal bruge en nodebankbestyrer, og det vil vi 

allerede på vores inspirationsmøde på DM prøve at finde en frivillig til.  

 At være med til at arrangere/støtte en lovsangsweekend indenfor Metodistkirken i 

Danmark. - at sætte gang i udbredelse af materialet Gospel for gospelfolk, så der 

lokalt kan startes undervisning efter dette materiale. 

 At sende inspirationsmateriale ud til gospelkorene, f.eks. i form af en blandet CD 

med ny musik, så man kan "shoppe" lidt i den, før man indkøber hele CD´er uden at 

kende stilen. 

 

Metodistkirkens Børnearbejde: 

Vision: 

MB`s vision er at tænke nye tanker, udvikle og forandre gamle og nye ”traditioner” 

igennem: 

 Et kristent Børnearbejde der er inspireret og ledet af Gud 

 Et kristent Børnearbejde der har engagerede og nærværende ledere og medarbejdere 

 Et kristent Børnearbejde der altid er i udvikling – på vej! 

 Et kristent Børnearbejde hvor der er plads til alle børn 

 

Mission: 

 MB`s inspirationsdag ved DM (16 maj 2003) – Her ønsker vi meget at mange flere 

fra det lokale MB deltager. 

 Willow Creek-konferencen - Promise Land (26-28 oktober 2003) - Her vil vi invitere 

Lars Ulrik til at inspirere os om dette. 

 MBUF`s lederweekend (23-25 januar 2004) – Her ønsker vi også et stort 

lederengagement.   

 Børnemedarbejderkonference (24-26 marts 2004) – Her ønsker vi mange fra hver 

enkelt lokalt Børnearbejde som deltagere. 

 

Metodistkirkens Ungdomsarbejde: 

Vision: 

 Vi ønsker et arbejde, der opbygger og inspirerer unge til oplevelser sammen med 

Gud, og gør MU synlig både på landsplan og i lokalforeningerne. 

 

Mission: 

MU vil i det næste arbejdsår arbejde med: 

 Have fortsat fokus på lejre ved at: 

o Stræbe efter at der bliver afholdt tre lejre om året 

o Arbejde for at undervisningen på lejrene bliver af høj kvalitet 

o Forsøge at skabe et lejrteam, for at bibeholde den høje kvalitet på vores lejre  

 Logo: 

o Arbejde videre med vores nye logo, og søge at få det på relevant merchandise 

og ud i arbejdet 

 Inspiration: 

o Formidle og bakke op om mulighederne for at blive inspireret og fyldt på. 

Refill er et eksempel på en sådan mulighed. 
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Året der gik 

 

Velkommen til et nyt DM. Efter flere års 

diskussioner om struktur har vi nu kørt et 

arbejdsår med den nye struktur. I Styrelsen 

synes vi det fungerer godt og har givet os tid 

til at fokusere på det væsentlige. Vi skal nok 

lave nogle småtilretninger i de kommende 

år, men styrelsen mener, at vi nu har en 

struktur, der kan holde i mange år ud i 

fremtiden. 

 

Hertil - og meget længere 

MBUF er et helt andet forbund end for 10 år 

siden. Det er ikke bare strukturen, der har 

ændret sig. For 10 år siden var der stort set 

ikke noget, der hed gospelkor. Der var ikke 

noget, der hed Rizky Biznezz. Der var 

rivalisering og mistro mellem arbejds-

grenene. Ofte blev landsarbejdet angrebet 

for at være ude af trit med virkeligheden og 

bruge de centrale midler forkert. Blot for at 

nævne nogle eksempler. I dag er virke-

ligheden en helt anden. Vi har nogle gode 

og tidssvarende aktiviteter, der virker rele-

vante for mange danske børn og unge. Vi 

har en struktur, der kan møde vores behov. 

Men vigtigst af alt: Vi har en tro på, at det 

går fremad. Selvom det kan virke para-

doksalt i et år, hvor medlemstallet er gået 

tilbage, mener styrelsen alligevel at vi kan 

se med fortrøstning på fremtiden. Vi har en 

plan. Vi har nogle fantastiske ledere. Vi har 

gode aktiviteter. Vi har Gud med os. Hvad 

kan vi mere forlange. 

 

Styrelsen har i det forløbne år brugt mange 

kræfter på at formulere en ny vision for 

MBUF-arbejdet. Visionen fremlægges til 

drøftelse på dette års delegeretmøde og 

udgør som sådan styrelsens forslag til ar-

bejdsprogram for de kommende år. Det er 

styrelsens mål at denne vision skal være en 

rettesnor for arbejdet de kommende 3-5 år.  

Visionen skal ikke være noget, der ligger og 

samler støv i en skuffe, men derimod et 

papir, der aktivt styrer vores handlinger og 

arbejde i den retning, vi gerne vil have det 

til at gå. 

Vi håber derfor på en god og konstruktiv 

debat om visionerne, så vi er enige om 

hvilken vej vi går. Vi håber at vi har for-

muleret nogle sætninger, som alle MBUF-

ledere vil kunne huske. Det er vort mål, at 

når man er i tvivl om en beslutning i det 

lokale grupperåd eller den lokale bestyrelse, 

vil man kunne finde hjælp i visionen. 

Visionen skal være en hjælp og ikke en 

spændetrøje. Den skal hjælpe til at sætte 

banen, men fritager os ikke for at tænke os 

om, når vi laver aktiviteter. 

 

Information 

Styrelsen foreslår ved dette DM væsentlige 

ændringer i vort informationsarbejde. Vi 

tror at forbundet stadig finder at Himmel og 

Jord er et væsentligt aktiv i informations-

arbejdet. Til gengæld finder vi ikke vi får 

nok ud af de store midler vi anvender på 

bladet. Ca. 1/6 af vore indtægter eller over 

150.000 går til at drive Himmel og Jord.  

Styrelsen arbejder derfor på at nedbringe 

udgifterne med ca. 1/3. Det kan gøres på 

flere måder, men den mest nærliggende er at 

spare på antallet af numre. Det vil samtidig 

give os muligheden for at være mere 

kritiske i forhold til hvilke artikler, der 

kommer i bladet. 

 

Vi vil gerne opprioritere den elektroniske 

formidling – men vi mangler nogle folk til 

at stå for det. Sidder der nogle ”nørder”, der 

har lyst til at styre et elektronisk nyhedsbrev 

eller hjemmesideredaktører, hører vi gerne 

fra dem for at komme videre med vort 

arbejde her. 
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Derudover foreslår styrelsen at indstille 

engagementet i tværs. Efter 5 års forsøg 

synes vi ikke at bladet i tilstrækkelig grad 

har formået at indfri forventningerne til et 

tværkirkeligt teenagemagasin. Vi vil til 

stadighed søge nye måder at samarbejde 

med andre ungdomsforbund om 

formidlingsopgaver af fælles interesse. 

 

Mission 

Så lykkedes det endeligt! Efter flere års 

søgen og opmuntring til at prøve et nyt 

missionsprojekt er det endelig lykkedes at 

stable et nyt arbejde på benene. Det sker i 

samarbejde med Metodistkirkens Missions-

råd. Projektet hedder ”Den gode forbin-

delse”. I juni udsender vi 2 arbejdshold til 

Den Demokratiske Republik Congo –

nærmere bestemt Mulungwishi, hvor de skal 

udskifte el-kabler, så landsbyen og IT-

fakultetet kan få strøm nok til at kunne 

fungere. I starten af februar sendte vi 2 

mand til Congo for at måle op og projektere, 

Anders Flinck og Dan Bhutho. Planen er at 

Dan bliver dernede i 17 mdr. for at arbejde 

og undervise i IT i Mulungwishi. Stør-

stedelen af deltagerne på arbejdsholdene er 

MBUF ’ere – hver deltager betaler 7.500 kr. 

– hvilket udgør halvdelen af de reelle 

udgifter – resten betales af MBUF og 

Missionsrådet. MBUF har indtil videre 

satset 50.000 på sagen. 

 

Tanken er imidlertid at projektet skal 

forankres i vore lokale grupper. Det er vort 

mål at alle grupper samler ind til projektet 

og derved viser deres engagement. Vi håber 

også på at flere MBUF’ere vil tage af sted 

når projektet fortsætter. 

 

Udover dette har vi sendt en særlig agent på 

mission. Charlotte Thaarup (nej, ikke hende 

præsten, men hende fra Frederikshavn) har 

modtaget støtte til ophold ved gade-

børnsprojektet i Kitwe. 

 

 

 

Den lokale lederuddannelse 

Der er ved at komme gang i den lokale 

lederuddannelse. Indtil nu har 5 lokale 

grupper haft Bo og den lokale leder-

uddannelse på besøg og faktisk hver gang til 

stor gensidig inspiration. Ud over fagene 

som er beskrevet i brochuren om den lokale 

lederuddannelse, så er der nu 4 nye fag, idet 

der har været specielle ønsker fra lokal-

grupperne: 

 Nye ideer – Hvorfor, hvornår og 

hvordan fornyer vi vores aktivitet 

 Ansvarlighed, ære og pligt – Hvordan 

bakker vi op om hinanden som ledere 

 Smågrupper – Hvordan fungerer 

smågrupper for 12-20 årige 

 Nye børn/nye metoder – Hvordan 

tænker børn og unge?  

Konceptet fungerer rigtig godt, idet Bo 

deltager i aftenens program, som dermed 

ofte kan inddrages i den efterfølgende 

undervisning, hvilket gør undervisningen 

konkret og udbytterig. Ud over selve 

undervisningen kommer der gang i samtalen 

i de lokale grupper, som ofte er med til at 

løse aktuelle problemer. 

  

Der er plads til flere besøg i Bo’s kalender 

og derfor vil vi fra styrelsens side fortsat 

opmuntre til at bruge Bo. Det er en af de få 

ting her i livet, der både er god kvalitet, 

inspirerende og gratis. Det er ikke tit, man 

får sådan et tilbud. 

 

Økonomi 

Ved udgangen af 2002 måtte vi konstatere, 

at medlemstallet ikke kom over grænsen på 

700 medlemmer under 30 år, som er skæ-

ringspunktet mellem ”Generelt 

driftstilskud” og ”Rådighedstilskud” 

gennem DUF. I løbet af efteråret rettede vi 

flere gange henvendelse til de lokale ledere, 

så vi er ret sikre på, at alle medlemmer er 

kommet med på listen. Som det fremgår af 

statistikken, er der med nogle få undtagelser 

tale om en mindre tilbagegang i mange 

lokale grupper. Da rådighedstilskuddet ikke 

er objektivt bestemt, men tildeles af DUF 
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indenfor en ramme på kr. 100.000-800.000 

kan vi endnu ikke sige hvor stort 

indtægtsfaldet bliver – men det bliver på 

mindst kr. 200.000, realistisk snarere kr. 

300.000. 

Styrelsen har valgt ikke at foretage 

dramatiske reduktioner i dette års budget. 

Reduktionerne er lige så meget udtryk for 

hvordan vi mener, vi skal prioritere på sigt. 

Derudover er vores økonomi indrettet på en 

måde, hvor vi får tilskuddet fra DUF i 

efteråret. Man kan derfor sige, at vi først 

bruger tilskuddet for 2002 i 2003. 

Derudover har vi erfaring for at en række 

planlagte aktiviteter ikke bliver til noget og 

vi derfor kan tillade os at budgettere med et 

underskud. Dels har vi en fornuftig egen-

kapital, der giver os mulighed for at 

finansiere et underskud. 

Når dette er sagt skal der naturligvis på sigt 

være balance mellem indtægter og udgifter. 

Styrelsen arbejder derfor på at vi igen kan 

komme over grænsen på 700 medlemmer, så 

vi kan få generelt driftstilskud. Efter sty-

relsens opfattelse skal vi imidlertid ikke 

efterstræbe dette mål for enhver pris. 

Styrelsen vil derfor ikke iværksætte om-

kostningstunge projekter blot for at blive 

flere medlemmer. Vi vil derimod gerne 

støtte projekter, der lokalt kan give flere 

medlemmer. Vi opfordrer derfor de lokale 

grupper til at søge os, hvis de har konkrete 

idéer til, hvordan de kan blive flere med-

lemmer. 

Hvis det ikke lykkes i løbet af de kommende 

2 år at komme over grænsen igen, er det 

klart at vi må indskrænke vort aktivi-

tetsniveau. Styrelsen har ikke drøftet 

hvordan det skal foregå. 

  

Tilskud 

I løbet af året har styrelsen givet konkrete 

tilskud til en del ansøgninger, som kort skal 

nævnes her:  

Aarhus, tilskud til storskærmsprojektor 

 10.000 

Vejle, tilskud til storskærmsprojektor 

 8.250 

MB Aarhus, annoncering af børneguds-

tjeneste 2.500 

Gospel for Gospelfolk, publikation 

 15.000 

Dan Bhutho, projekt "Congo" 10.000 

MU Strandby, etablering af cafe 15.000 

MS Rønne / København "sommerlejr" 

 4.320 

MS Esbjerg, pr. materiale 1.646 

MB Vejle, inspirationsmateriale 2.000 

MB Rønne, inspirationsmateriale 2.000 

MB Svendborg, inspirationsmateriale 

 2.000 

MB Frederikshavn, inspirationsmateriale 

 2.000 

MB Strandby, inspirationsmateriale 2.000 

MB Gladsaxe, musikinstrumenter 2.400 

MB Strandby, materiale til myretue 1.800 

Inge Thaarup, gadebørnsprojekt 10.000 

 

Særligt om MB 

 

DM og inspirationsmøde 

Til Delegeretmødet havde vi et rigtig godt 

inspirationsmøde, hvor mange tanker og 

ideer blev lagt frem. Det blev besluttet at 

formiddagen på inspirationsdagen skal 

bruges til ”landet rundt”, og en kort 

orientering fra landsrådet ”Hvor er vi nu og 

hvor vil vi hen…” og fra de øvrige råd hvor 

vi har MB medlemmer siddende. Efter-

middagen er lagt i hænderne på den lokale 

MB. 

  

Børnelejren 

Børnelejren i år var noget anderledes. 

Denne gang fra onsdag til lørdag. Vi havde 

en dejlig børnelejr på Solborgen med en stor 

lejrdeltagelse af både børn, unge og voksne, 

hvor temaet var ”Dig og mig og vi to!” 

under flot ledelse af lejrcheferne Lone og 

Lars Ulrik Jensen. Som input udefra fik vi 

bl.a. besøg af Elisabeth Gjerulf Nielsen og 

Ivan Zimmermann. Det blev besluttet at vi 

skal have Børnelejr i 2004, men dog med l 

dag længere og fra lørdag til onsdag. 
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Ansættelse af konsulent 

Mange tanker og ideer omkring ansættelse 

af ny MB-konsulent/underviser har også 

været på vej i år, men er endnu ikke 

lykkedes for os. Vi er dog stadig åbne 

overfor hvad nyt der viser sig for MB, der 

kan være med til at give et frisk pust med 

inspirerende ideer, og vise os nye ind-

faldsvinkler og tanker med spændende 

forkyndelse i vores lokale MB og MB på 

landsplan. 

 

Børnemedarbejder-konferencen 

BMK – Børnemedarbejder-konferencen 

2004 har været under fuld forberedelse i år. 

Inge Bhutho og Lene Bræstrup sidder i 

udvalget, og vi kan glæde os til endnu en 

spændende konference fra d. 26.-28. marts 

2004! 

 

Willow Creek 

Flere af vores børnemedarbejdere var i 

november i år til Willow Creek-konference. 

En spændende, udviklende og indholdsrig 

konference, hvor børnemedarbejderne fik 

mange nye tanker og ideer om forkyndelse 

og inspiration med hjem til videre arbejde i 

vores lokale børnearbejde. Lars Ulrik 

Jensen fik ”Promised-land”-konceptet 

(Willow Creek’s børnearbejde) til 

gennemsyn for om det er ideer vi kan bruge 

i vores MB.  

 

Logo/klistermærke 

MB har genoptrykt vores logo/klistermærke. 

Vi håber disse bliver brugt i det daglige 

arbejde og i evangelisationsarbejdet i det 

lokale MB. Ligeså håber vi at de 

”økonomiske hjælpemidler” flere 

lokalforeninger har søgt til det daglige 

arbejde og nye tiltag, har været til gavn og 

glæde. 

 

I ”Himmel og Jord” har det været dejligt at 

se ”Børne-siderne” i hvert nummer. 

 

 

 

Særligt om MS 

 

Så er første år med uden et egentligt 

landsråd gået, og vi i landsledelsen synes 

det er gået rigtigt godt. Meldingerne fra 

spejdergrupperne har året igennem været 

overvejende positive, og på statistikken er 

faldet i antal medlemmer heller ikke så 

markant som de foregående år. 

 

Udvalgene 

Der blev ved sidste års inspirationsmøde 

nedsat en del udvalg, som skulle varetage de 

landsdækkende spejder-opgaver i 2002. En 

stor del af udvalgene har fungeret rigtig 

godt, og vi kan allerede nu se resultater af 

udvalgenes arbejde. Blandt andet har MS nu 

fået sin egen hjemmeside: 

www.metodistspejder.dk 

og den er rigtig flot. Vi håber, at den bliver 

brugt endnu mere i de kommende år. 

Derudover er der allerede nu gjort et rigtig 

godt stykke arbejde i forhold til vores 

sommerlejre i 2003, hvor der er program 

klar til både MUS og spejderne. Vores PFT, 

Seniornatløb og Old Scout weekend er 

blevet afviklet i vanlig fin stil og vi håber 

også at der kommer kul under plan-

lægningen af Seniorsommerlejren i 2004. 

Endelig er der er et udvalg, som har arbejdet 

med korpsets PR-materiale – de har fået 

trykt nogle postkort, som har været brugt 

ved forskellige lejligheder. 

 

Et andet udvalg har arbejdet med depotet og 

vores logo. Grunden til at der er arbejdet 

videre med vores logo, er for at finde et 

udtryk der kan se godt ud på både papir, 

konvolutter, t-shirts o.m.a. – der foreligger 

forskellige forslag, som vi skal kigge på ved 

inspirationsmødet 2003. Landsledelsen 

foreslår, at valget af logoet bliver truffet 

både i forhold til økonomiske, miljømæssige 

og brugermæssige forhold.  

 

Derudover er der en lille gruppe, som har 

taget initiativ til at afvikle 

LandsPatruljeKonkurrence (LPK). Alle 
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patruljer kan melde sig til at deltage i LPK, 

som afvikles ved et arrangement i Pinsen. 

Som optakt til arrangementet skal 

patruljerne løse forskellige opgaver, der vil 

blive bedømt ved arrangementet. 

Landsledelsen håber at det kan blive et 

tilbagevendende arrangement under MS 

Danmark. 

 

Vision for MS 

Landsledelsen har i forbindelse med 

visionsarbejdet i MBUF udarbejdet en 

vision specielt for MS i Danmark. Det har 

været vigtigt for os at gøre MS synlige i 

MBUF, men også at tage initiativ til at 

udvælge nogle fokusområder i 

spejderarbejdet, som vi mener kræver mere 

opmærksomhed. 

Fokusområderne spreder sig fra udbredelse 

af det kristne budskab ved alle MS-møder 

over lederpleje til fastholdelse af børn og 

unge i spejderarbejdet. 

 

Det kommende år 

Landsledelsen håber, at der ved dette års 

inspirationsmøde vil være samme 

entusiasme i forhold til at melde sig til de 

forskellige udvalg. Der er fortsat brug for at 

vi samler kræfterne for at skabe et tilbud for 

børn og unge i og udenfor Metodistkirken. 

Det sidste års arbejde i udvalgene viser at 

det overordnet er en meget god måde at 

arbejde på. Der er selvfølgelig nogle ting 

der skal rettes ind og der er også nogen 

rutiner, som skal indarbejdes lidt mere, men 

alt i alt synes vi i landsledelsen, at det er en 

god måde at arbejde på. 

 

Særligt om MM 

 

I 2002 blev MM en realitet med vedtagelsen 

af den nye struktur i MBUF. MM er således 

nu blevet en selvstændigt arbejdsgren. Året 

har på flere måder været et spændende år 

for MM. Vi har således fået en fin, men ikke 

helt problemfri overgang fra gospelpilot 

gruppen og til arbejdsgren. MM fungerer pt. 

ved Johannes Thaarup (Strandby) som 

landsleder Helene Bom (København) som 

vice-landsleder. Vores aktiviteter i året 2002 

har primært været at støtte kor og 

lokalmenigheder økonomisk. Udover det 

har vi taget beslutninger om nogle 

arbejdsredskaber, som man i løbet af 2003 

og frem kommer til at mærke rundt 

omkring. For at videreudvikle MM-arbejdet 

er det vigtigt at få et stadigt tættere 

samarbejde med kontaktpersoner i de lokale 

grupper.  

 

Workshops 

I året 2002 har der været afholdt flere 

workshops rund om i landet. I Strandby og 

Odense har der været Gospel workshop. 

Disse workshops har MM støttet med penge 

og hjælp til afholdelse. Workshops er for 

nogle kor meget vigtige fordi de giver 

inspiration og glæden ved at opleve noget 

stort for ens kor.  

Vi synes ideen med workshops er rigtig god, 

og vil derfor opfordre alle til at få en 

workshop op at stå. Hvis man har spørgsmål 

eller har brug for hjælp så kontakt os 

endeligt.        

 

I efteråret blev der for første gang 

nogensinde afholdt Taizè workshop. 

Workshoppen blev afholdt i Strandby med 

deltagelse fra Strandby og Svendborg. 

Taizè-konceptet er rigtig godt og meget 

nemt at gå til, og der vil i foråret 2003 blive 

udsendt et ”start kit” til alle menigheder.    

 

CGF 

Copenhagen Gospel Festival 2002 var, som 

det plejer at være, et stort højdepunkt for 

rigtigt mange.  

På festivalen var det navne som: Gerald W. 

Smith, Lisa Henderson og Lamar Campbell 

der prydede programmet. Øvelserne foregik 

i  Københavns Kristne Kultur Center (Pinse-

kirkens hovedsæde i København) og kon-

certen foregik i Cirkusbygningen. Mange 

MBUF sangere var med, og vi har kun hørt 

positive ting om CGF. Vi glæder os til CGF 

2003!  
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CGF er blevet et stort apparat hvor 

MM/MBUF efterhånden har meget lidt 

indflydelse. CGF køres primært af menne-

sker fra København, men måske burde vi 

som forbund arbejde mere med CGF. 

MBUF har Jakob Fredsby  og Anja 

Egsgaard siddende i CGF komitéen.  

 

Børnegospel 

Gospel Team i Jerusalem har efterhånden 

været til i et par år. Koret er det første 

børne/ungdoms-gospel kor som MBUF har 

under vingerne. I 2002 har man i Odense 

også har startet et børnegospel kor. Rundt 

om i landet høres der puslen med flere 

børnegospel kor. Vi er meget glade for 

denne udvikling og forventer at dette 

arbejdsområde vil blive stort inden for de 

nærmeste år. Hvis man gerne vil i gang med 

børnegospel men mangler materiale, kan vi 

her oplyse at der i Nodebanken findes noget 

materiale. 

 

YCGF (Young CGF) 

I marts 2003 blev der for første gang afholdt 

YCGF. Dette er et initiativ taget af CGF 

komitéen. YCGF blev bl.a. til på baggrund 

af MBs aflyste børnesangs-weekend. YCGF 

var en stor succes som gav mange meget 

inspiration, og som nok resulterer i at vi 

kommer til at se flere børnegospel kor, og 

endnu en YCGF i 2004. 

 

Gospel For Gospelfolk 

Carsten Morsbøl har i længere tid arbejdet 

med kormaterialet Gospel For Gospelfolk. 

Det er det første danske materiale om 

gospelmusikken. Målet med Gospel For 

Gospelfolk er at pege på, at gospelmusik-

kens sjæl aldrig kan begrænses til musikken, 

men sjælen, selve gospelidentiteten består i 

en fascinerende kombination af ånd, musik, 

dans og konkret kamp for en værdig 

tilværelse.  

Materialet er godt både som læsning og til 

undervisningsbrug i forbindelse med dit kor.  

Gospel For Gospelfolk er udgivet under 

Gospel Ressources / Kurér-Forlaget. Bag 

Gospel Ressources er MM, CGF og 

Baptistkirken. De tre instanser har delt 

udgifterne mellem sig, og sælger således 

også alle materialet. Gospel For Gospelfolk 

er udkommet, og en del af programmet på 

inspirationsdagen bliver en intro v. Carsten 

Morsbøl. Vi håber at korene vil tage 

materialet i brug, og få nogle gode 

oplevelser med det.  

 

Lovsang 

Lovsang er et område, vi ikke har arbejdet 

så meget med endnu. Problemet er, at vi 

gerne vil have et ”Metodist” materiale som 

også er forholdsvis nyt. Vi arbejder pt. med 

at finde et passende materiale, hvor vi også 

kan tilbyde nogle sange på dansk, men 

opgaven er absolut ikke nem.    

Står man i midlertidigt og mangler 

materiale, kan man henvende sig til os, så vi 

kan henvise til de menigheder som allerede 

nu har meget lovsangsmateriale. 

Vi har til 2004 afsat penge til afholdelse af 

en Lovsangsworkshop. 

 

Og hvad så nu? 

MM har nu et år på bagen. Mange ting har 

været rigtig gode, og det er rart at se 

udvikling rundt om i landet. Børnegospel, 

Taizè-musikken, og Gospel For Gospelfolk 

er alle sammen ting, som gør at vi glæder os 

til fremtiden.  

Til de startvanskeligheder der er, skal vi 

finde nogle løsninger, som alle vil være 

glade for. Første skridt i at få MM endnu 

mere på banen er, at vi i foråret sender et 

nyhedsbrev ud til alle lokalgrupper. Derefter 

vil vi på vores inspirationsdag tage en kort 

debat om problemer og løsninger. 

 

Særligt om MU 

 

I MU har det forgangne år, 2002, været et 

udpræget positivt år. Vi fortsætter den posi-

tive udvikling fra sidste år, vidende at Gud 

vil MU og det oplever vi mere og mere. Det 

er kort sagt for fedt at være MU’ere i disse 
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tider, og vi har troen og tilliden til at Han 

kun lige har vist os starten. 

 

Landslederskifte  

Året 2002 var som bekendt året, hvor vi for 

alvor har taget den nye struktur i brug og er 

påbegyndt indkøringsfasen. Rent ledermæs-

sig betød det, at vi på vores inspirations-

møde måtte sige farvel til vort landsråd og 

takke dem for deres indsats de forgangne år 

for så på det store møde at vælge et 

koordineringsudvalg. Vi i MU var begge 

utroligt spændte på, hvad vort første ar-

bejdsår ville byde på af overraskelser  

 

Lejrene 

Som også nævnt sidste år, så er det lejrene 

på landsplan der er grundpillen i vort 

arbejde, hvor også de fleste af vore kræfter 

er lagt. Her mødes vi til fællesskab, udfor-

dringer og fornyelse, som inspirerer alle, 

både ledere og deltagere, længe efter vi er 

taget hjem. I 2002 har vi haft tre lejre, 

påskestævnet i København, sommerlejren 

på Solborgen, der blev efterfulgt af børne-

lejren, og nytårslejren på Solborgen. Alle tre 

rigtig gode lejre, dog skal sommerlejren og 

nytårslejren særligt trækkes frem, da vi her 

så starten til det, som Gud har i vente for os 

som MU og fik lov at opleve en åndelighed 

og en intensitet som ikke er set længe i MU 

sammenhænge. Vi priser og takker Gud for 

disse fantastiske oplevelser, men særligt 

også for viljen – ønsket – modet til at tage 

imod de velsignelser, Han ønsker at give os! 

Som en tilbagevendende begivenhed havde 

vi fra Danmark unge af sted på Caravanen. I 

år var det 4 friske tøser (3 deltagere + 

lederen for hele gruppen), der brugte 

sommerferien i North Carolina. Og igen i år 

var denne tur med til at åbne vores øjne, for 

nye måder at opleve Metodistkirken og Gud 

i virke. 

 

Lokalt 

Vi kan med glæde og begejstring rapportere, 

at der er startet en ny klub op i Frede-

rikshavn, U-turn hedder klubben og er 

udsprunget af ungdoms alpha, hurra for den! 

Ellers går livet sin vante gang i de for-

skellige klubber rundt om i landet. Når det 

er sagt vil vi også slå på tromme, for at 

menighederne i fællesskab med os og deres 

unge får klubber op at stå i alle vore byer. 

Der er meget langt mellem lejrene hvis man 

ikke ser nogen af de andre unge ind 

imellem... 

 

Ledere 

Vi glæder os over viljen og lysten blandt 

vore ledere til at fortsætte det gode arbejde 

de gør og er dem dybt taknemmelig for den 

indsats de ligger i arbejdet, både på 

landsplan og lokalt. Dermed siger vi dog 

ikke, at vi er ude over problemet med 

ledermangel, men det bliver bedre og bedre, 

og i stor forventning og forhåbning til Gud, 

stoler vi på, at Han også her vil sende os det 

vi har brug for :o) 

 

Jeremias 

Vi må med stor ærgrelse berette, at vi har 

været nødsaget til at ligge Jeremias på is det 

forgangne år. Der var desværre ikke nok 

potentielle ledere til at starte et nyt hold. Vi 

forsøgte at koble os på Jeremias i andre 

kirkesamfund, men det lykkedes heller ikke. 

Vi i MU tror på selve konceptet bag 

Jeremias, og arbejder på at få det op og stå 

igen. Vores unge har brug for lederuddan-

nelse, en uddannelse vi inderligt ønsker at 

kunne give dem. Stemningen på Refill var i 

år præget af kaos – hvor er kirkernes 

ungdomsarbejde på vej hen? Der blev tænkt 

kreative tanker, godt hjulpet på vej af 

kaospiloterne og andre undervisere og 

diverse workshops, og givet mulighed for at 

finde mange forskellige måder at tilbede 

Gud på. Kvaliteten af Refill-weekenden er 

høj, og vi vil derfor anbefale alle ledere og 

præster at tage af sted, for at blive inspireret 

og fyldt på. 

 

Ansatte 

År 2002 blev året hvor vi, desværre, måtte 

sige farvel til vores ungdomspræst Elina 



 
 75 

Bræstrup. Elina har været en meget vigtig 

del af MUs arbejde og vi takker hende for 

hendes indsat og ønsker hende al mulig held 

og lykke i hendes menighedstjeneste og 

glæder os over, at hun stadig tager aktiv del 

i MU. Sammen med resten af MBUF deler 

vi lederuddannelseskonsulenten, Bo Lund-

gaard. Vi i MU ser mange givende res-

sourcer for det lokale arbejde i Den Lokale 

Lederuddannelse, og opfordrer flere MU 

klubber og foreninger rundt om i landet at 

gøre brug af dette gode og attraktive tilbud. 

Indtil videre har MU i København haft Bo 

på besøg to gange og været særdeles 

tilfredse med undervisningen, Vejle MU og 

Frederikshavn har også gjort brug af Bo’ 

ressourcer til ungdomsarbejdet. 

 

Tak til alle der har lagt kræfterne i MU i 

2002 både lokalt og på landsplan, vi ser 

frem til at tjene hinanden og Gud sammen 

med jer i arbejdsåret der kommer :o) 

  

Bilag: Oversigt over Bo Lundgaards 

arbejdstid 2002 

 

Forventet antal arbejdsdage: 111,00 dage 

Aktuelt antal arbejdsdage: 111,00 dage 

 

Sådan fordeler arbejdstiden sig: 

 

13 dage CUR – Center for Ungdomsstu- 

 dier og religionspægagogik 

 

19 dage Den lokale lederuddannelse 

 

14 dage Weekends (Lederweekend, Re- 

 fill. PFT, DM..) 

 

12 dage MBUF-styrelsen 

 

5 dage Kurser 

 

26 dage Udviklingsarbejde (Jeremias, vo- 

 lontør, teenage…) 

 

20 dage Diverse og administration (af-

regning, rapporter, PC, tlf. 

mails..) 

 

2 dage Syg 

 

på MBUF-styrelsens vegne 

Mads Kamp Hansen 
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Regnskab 2002 

Indtægter 

DUF   1.057.022,00 

Renter   67.651,80 

§45 midler   65.100,00 

Kontingenter   37.635,00 

Indsamling til mission   16.213,50 

Lejre og stævner   2.900,00 

Lønmodregning fra Metodistkirken (ungdomspræst)   62.400,00 

Diverse   396,33 

   1.309.318,63 

 

Udgifter 

Ansatte + medarbejder relaterede udgifter (note 1)   472.251,41 

Landsråd og administration (note 2)   69.912,28 

Publikationer (note 3)   203.907,75 

Mission    26.213,50 

Revision   33.322,00 

Delegeretmøde + Årskonference   41.389,36 

Lederweekend   16.025,20 

Udlandspuljen (note 4)   47.542,29 

Dåbsklub / Unge Hjem   10.654,95 

Bevillinger (note 5)   55.125,00 

Diverse (note 6)   38.654,95 

   1.014.998,69 

Til fordeling mellem arbejdsgrenene (note 7)   270.232,48 

   1.285.231,17 

 

Resultat   24.087,46 
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Aktiver 

Foreningskontonr. 478 00 64949   85.442,80 

BG Invest (kursværdi ved anskaffelse)   599.928,47 

Obligationskonto   880,00 

Aftale Indlån   1.275.000,00 

BG Giro kontonr. 701 4740   56.834,19 

Specielt anbragte: 

Præmieobligationer   200,00 

Kassebeholdning   50,00 

Udlæg til diverse arrangementer   8.000,00 

Lån til Vejle (Virkefonden I)   42.066,09 

Lån til Farmen (Virkefonden II)   63.370,00 

Forudbetalt løn   0,00 

Tilgodehavender   28.115,93 

Music on demand, account   1.081,61 

Inventar   0,00 

   2.160.969,09 

 

Passiver 

Egenkapital primo  1.932.250,99 

Årets resultat  24.087,46 1.956.338,45 

Skyldig A-skat   7.541,55 

Skyldig AM- og SP-bidrag   1.835,72 

Skyldig ATP   223,65 

Skyldig kontingentrefusion (MS)   250,00 

Skyldig diverse   82.140,17 

Skyldig, MNUR   55.221,82 

Hensat, revision 2002   30.000,00 

Skyldig, feriepenge   2.317,73 

Feriepengeforpligtelse   25.100,00 

   2.160.969,09 

 

Note 1 

MU / MS Konsulent   151.052,91 

Ungdomspræst   142.461,00 

Et års arbejder   34.949,29 

Forretningsfører   71.272,84 

Medarbejder relaterede udgifter   72.515,37 

   472.251,41 

    

Note 2  

MU   6.009,50 

MS   20.960,83 

MB   3.943,76 

MM   3.549,28 

MBUF   35.448,91 

   69.912,28 
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Note 3 

Tværs   63.400,00 

Himmel & jord   130.820,75 

DM Guide   1.633,50 

Årbogen   8.053,50 

   203.907,75 

    

Note 4 

MU   13.921,00 

MS   1.377,36 

MB   0,00 

MM   0,00 

MBUF   32.243,93 

   47.542,29 

    

Note 5  

Aarhus menighed, storskærmprojektor   10.000,00 

Vejle menighed, storskærmprojektor   8.250,00 

Forskning: Kirkens unge   5.000,00 

MB Aarhus, annoncering vedr. børnegudstjeneste   2.500,00 

Storskærmsprojektor, uddannelseskonsulent   29.375,00 

   55.125,00 

 

Note 6  

Forsikringer   15.452,00 

Kontingenter   9.300,00 

Afskrivninger   13.529,00 

Gaver   373,95 

   38.654,95 

 

Note 7  

MU   72.356,35 

MS   83.602,93 

MB   62.697,93 

MM   51.575,27 

   270.232,48 
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Unge Hjem Udvalget 

 

Beretning er ikke modtaget ved 

redaktionens slutning. 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

Året der kommer 

Den i sidste års beretning omtalte hjem-

meside vil snart være en realitet. Vi har 

lavet aftale med Bjørn Thomsen i Frede-

rikshavn, der skal stå for denne hjemmeside. 

Den vil få link til kirkens hjemmeside og 

relevante samarbejdspartnere.  

Centralkonferencens komité for arbejdet 

med narkotika- og alkoholmisbrug vil være 

til stede ved den Europæiske Metodist 

Festival i Berlin/Potsdam, hvor vi vil 

deltage med nogle workshops relateret til 

misbrugsspørgsmål. 

Den 25. oktober inviterer vi til en kon-

ference i Vejle, hvor der blandt andet skal 

fokuseres på børn og unges alt for store 

forbrug af alkohol. Her vil vi også udfordre 

menighederne, samt underafdelinger til at 

sætte dette vigtige spørgsmål på dags-

ordenen. Der er lavet aftale med skue-

spilleren Allan Olsen om at deltage i kon-

ferencen, ligesom der også forhandles med 

andre kompetente personer, også fra vor 

egen kirke. Derfor opfordrer vi menig-

hederne/underafdelinger at sende mindst to 

repræsentanter til denne konference. Pro-

gram vil blive udsendt i god tid. 

Når disse linier læses, har Afholdssel-

skabernes Landsforbund afholdt sit 100 års 

jubilæum i Vejle, blandt andet med en 

festgudstjeneste i Metodistkirken, hvor 

Vejles borgmester, sognepræst Flemming 

Christensen var prædikant. Ved landsmødet 

fremlagdes forslag til nye vedtægter. Om 

dette vil der blive givet en kort mundtlig 

orientering på årskonferencen. 

Forslag 

Den omtalte konference 25. oktober 2003 

anbefales til menigheder og 

underafdelinger, der opfordres til at sende 

deltagere dertil. 

Året der gik 

27. maj - 1. juni 2002 deltog Stefan Dohn 

fra Horsens og undertegnede i et kursus i 

Italien for ledere af Familieklubber. I 

efteråret forsøgte vi at starte en klub i Sund 

By Butikken i Horsens. Desværre fik vi ikke 

kontakt med potentielle deltagere, så 

projektet er indtil videre indstillet. Dog har 

der været kontakt til enkelte personer, som 

man har prøvet at hjælpe på forskellige 

områder. 

Bestyrelsen holdt i januar 2003 et to dages 

møde på Spejderbakken i Vejle, hvor vi gav 

os god tid til at lægge planer for fremtiden. 

Her blev vor hjemmeside vedtaget, samt 

forslag til efterårets konference. Den klub 

for unge man har startet i Frederikshavn har 

vi valgt at støtte efter behov. 

Vor kasserer gennem flere år, Arne Kofod, 

valgte at trække sig fra hvervet pr. 1. januar 

2003. Vi er Arne Kofod stor tak skyldig for 

et godt arbejde som kasserer. I hans sted har 

vi tilsat Mogens Hougesen. Velkommen til 

arbejdet. 

Theodor Pedersen har meddelt, at han ikke 

stiller op til nyvalg. Vi takker ham for 

trofast tjeneste gennem mange år. 

 

Knut Bjarne Jørgensen 
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Regnskab 2002 

Indtægt   

Kopiering 172,50  

Renter 839,42  

Tilskud   

Tips og lotto 29.107,89  

A-forsikringsfond 5.000,00  

Andre indtægter 5,00  

Afholdselskabernes Landsforbund 31.700,00  

 66.824,81  

Udgifter   

Kontingenter  14.250,00 

Kontormateriale  10.858,63 

Porto og gebyrer  1.168,50 

Administration  2.500,00 

Bestyrelses- og udvalgsmøder  7.394,00 

Abonnementer  7.203,00 

Gaver  390,80 

Årbogen  1.250,00 

Seminarer og kurser  1.185,00 

Rejser  1.289,00 

Diæter  150,00 

Temadage  10.458,86 

Diverse  1.922,50 

Revisorassistance  vedr. tips og lotto  1.550,00 

Udgifter - 61.570,29  

Årets resultat 5.254,52  

   

Status   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845 – 107013-6 70.306,88  

Formue ultimo 2002 70.306,88  

   

Formueforklaring   

Egenkapital, primo 2002 65.052,36  

Årets resultat 5.254,52  

Balance 70.306,88  
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Kurér-Forlaget 

Året der kommer 

Bogsalg  

Der vil fortsat blive fremskaffet de ønskede 

bøger, specielt fra udlandet. Det er blevet 

nemt at finde dem over Internettet og derved 

bestille dem, hvorved de dyre bankgebyrer 

kan undgås.  

I år er der blevet forsøgt med salg via 

distribution gennem DBK. Det gælder 

”Gospel for Gospelfolk” forfattet af Carsten 

Morsbøl. Det er måske en ide fremover, 

hvis vi senere vil have vore bøger ud til 

boghandlere og biblioteker. 

 

Himmel & Jord  

Som der nævnes i Landsledelsens indberet-

ning, vil der forsøges at opnå en mere stabil 

redaktion, så bladet også vil udkomme 

fremover, dog i lidt færre numre, da MBUF 

må nedsætte deres omkostninger til bladet. 

Det vil også få indflydelse på abonnement-

prisen, som vil blive reduceret. 

 

Dagens Ord 

Dagens Ord vil fortsat udkomme i den pæne 

udgave og kan fortsat bruges som gaveide, 

da vi godt kunne ønske lidt flere abonnen-

ter.  

 

Dåbsklubben 

Dåbsklubben bliver fortsat varetaget af 

undertegnede via Kurér-Forlaget.   

Året der gik 

Bogsalg  

Når man ser på regnskabet, er der et ret stort 

varelager. Det skyldes bl.a. bøger, som er 

blevet udgivet og så pludselig stopper med 

at blive efterspurgt. Det gælder f. eks.  ”Den 

danske Metodistkirkes historie” og ”Mis-

sionshistorie”. Der er også blevet en større 

efterspørgsel efter Cd'er. 

Bemærk her på årsmødet, at der er  en hel 

del nedsatte tilbud, som gælder så længe 

lager haves. I dette år er Kurér-Forlaget 

blevet udgiver af ”Gospel for Gospelfolk” 

forfattet af Carsten Morsbøl. 

På grund af mange udenlandske bøger og 

andre enkeltvis bestilte bøger, har avancen 

ikke været ret stor da forlagenes ekspedi-

tionsgebyrer har været ret store. 

Bogsalget i menighederne mangler kon-

taktpersoner. Der sker for lidt. 

Flere bøger eller fornyelser tynger også 

på lageret. 

 

Himmel & Jord  

I året, der er gået, har det desværre været 

nødvendig at måtte skære ned på bladets 

numre, da det har været nødvendig at måtte 

samle en midlertidig redaktion under Hen-

ning Bjerno`s ledelse. Tak for deres indsats. 

Bladet har modtaget tilkendegivelser om et 

fint redigeret indhold og udseende. 

 

Dagens Ord 

Dagens Ord udkommer ret stabilt og der 

rettes derfor tak til K. B. Jørgensen og ikke 

mindst til Hertha Skovhaug for det store 

arbejde med oversættelse. 

 

Dåbsklubben 

Dåbsklubben har nu virket i 10 år og der har 

været 200 børn. Desværre kniber det med 

indrapporteringen. Jeg må rykke, når jeg ser 

det i bladene. 

 

 

Alf Hansen 
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Regnskab 2002 

Salg af bøger    

Indtægter    

Varesalg   73.655,50 

    

Udgifter    

Varelager 1/1  143.631,38  

Varekøb  73.045,16  

Varelager 31/12 148.985,53   

  op/nedskrivning - 2.655,12 - 146.330,41 -70.346,13 

   3.309,37 

Porto, fragt, indpakning   - 2.015,00 

Resultat   1.294,37 

    

Himmel & Jord    

Indtægter    

Abonnementer  68.179,60  

Julehilsener  - 776,00  

Annoncer  0,00  

Tilskud MBUF og MK  122.099,37 189.502,97 

    

Udgifter    

Trykning  103.851,57  

Layout  46.100,00  

Forsendelse  21.957,79  

Redaktionsomkostninger  2.515,32  

Diverse / girokort  3.000,00  

Afskrivning, edb  0,00  

Afskrivning, telefax  0,00 - 177.424,68 

Resultat   12.078,29 

    

Dagens Ord    

Indtægter    

Abonnementer  43.127,74  

Tilskud, The Upper Room  24.766,20 67.893,94 

    

Udgifter    

Trykning  45.753,53  

Forsendelse  6.585,51  

Redaktionsomkostninger  10.214,62  

Diverse / girokort  1.500,00 - 64.053,66 

Resultat   3.840,28 
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Administration    

Indtægter    

Renter, rabatter   0,31 

    

Udgifter    

Kontor  13.433,01  

Årbogen  1.250,00  

Forsikring  1.526,50  

Afskrivning, kopimaskine  1.821,25 - 18.030,76 

Resultat   - 18.030,45 

    

Underskud   - 817,51 

    

Status pr. 31.12.2002 

Aktiver    

Likvide midler    

Kassebeholdning  0,28  

Checkkonto  23.941,13  

Girokonto  15.447,91 39.389,32 

    

Tilgodehavender    

Himmel & Jord  0,00  

Bogsalg/debitorer  5.447,05  

Julehilsener  0,00 5.447,05 

    

Forudbetalinger    

Himmel & Jord omkostninger  0,00  

Dagens Ord, girokort/porto  2.830,47 2.830,47 

    

Inventar    

Kopimaskine 3.642,50   

- afskrivning -1.821,25 1.821,25  

    

Telefax, Himmel & Jord 0,00   

- afskrivning 0,00 0,00  

    

Edb, Himmel & Jord 0,00   

Salg 0,00   

- afskrivning 0,00 0,00 1.821,25 

    

Varelager    

Varelager   146.330,41 

Varelager, Dåbsklubben   9.490,46 

   205.308,96 
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Passiver    

Ekstern gæld    

Forudbetalt, Himmel & Jord 0,00   

Forudbetalt, Dagens Ord 38.033,33 38.033,33  

    

Kreditorer  27.114,69  

Redaktionsomk.  1.000,00  

Skyldig moms  8.907,46 75.055,48 

    

Intern gæld    

Mellemregning, Hovedkassen  90.000,00 

Depot for Dåbsklubben   13.159,04 

Depot for Gospel for Gospelfolk   30.000,00 

    

Formue    

Formue 1/1 2002  - 2.088,05  

Underskud  - 817.51 -2.905,56 

   205.308,96 
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Salmebogsudvalget 

Året der kommer 

Arbejdet i Salmebogsudvalget i 2003 og 

2004 vil koncentrere sig om den endelige 

udvælgelse af salmerne til salmebogen, 

dette vil ske på et møde i efteråret 2003. 

Herefter vil arbejdet med at sikre sig de 

nødvendige rettigheder blive sat i gang. 

Salmebogen vil desuden komme til at 

indeholde en afdeling med bønner og en 

afdeling med de mest anvendte ritualer, 

samt diverse registre.  

Ved udsendelse til menighederne vil vi se-

nest i foråret 2004 præsentere den ny salme-

bogs indhold og udgivelsesform. Ved års-

konferencen i 2004 vil vi fremlægge det 

endelige budget og offentliggøre udgivel-

sesdatoen. 

Året der gik 

Grundet manglende tidsmæssige ressourcer 

hos udvalgsmedlemmerne har vi desværre 

ikke været i stand til at leve op til det, vi 

lovede ved årskonferencen sidste år, nemlig 

at være færdige med udvælgelsen salmer. Vi 

har arbejdet med en lang række nye danske 

salmer, ligesom en større samling lovsange 

har været behandlet.  

 

Folkekirkens nye salmebog blev taget i brug 

Pinsedag i år. Salmebogsudvalget har 

gennemarbejdet de salmer, som vil være 

fælles for Metodistkirkens og Folkekirkens 

salmebog. For de fleste danske salmers 

vedkommende har vi valgt at anvende 

Folkekirkens version. Vi har dog i enkelte 

tilfælde af teologiske og forståelsesmæssige 

årsager valgt at bibeholde vores egen 

version. 

 

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 vedligehol-

delse af Landsarkivet og Biblioteket. 

Året der gik 

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet 

med den løbende opdatering og vedligehol-

delse af Landsarkivet og Biblioteket. Vi 

glæder os over de historiske artikler som 

Finn Bræstrup Karlsen skriver i Himmel & 

Jord. Finn Bræstrup Karlsen har desuden i 

forbindelse med en udstilling på Rønne mu-

seum fundet frem til et omfattende materiale 

om missionær Johannes Bræstrup. Dette ar-

bejde er blevet til et interessant foredrag om 

”Junglemissionæren”, som flere menigheder 

har haft glæde af. 

 

Chr. Alsted 
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) 

Året der kommer 

Inspirationsdage, som optakt til Kvindernes 

Internationale Bededag, afholdes efterhån-

den flere steder i landet i januar og februar. 

Kvindernes Internationale Bededag afholdes 

fredag den 7. marts 2003 med temaet: Hel-

ligånd – fyld os udarbejdet af Kvindekomi-

teen i Libanon.  

Fællesskabets Dag den 3. - 4. maj 2003 på 

Svendborg Kursus- og Vandrehjem. Tema-

et: Kvindens tro skaber fremtid.  

DØK er venskabsland med Ukraine og 

Litauen. DØK støtter Bededagskomiteerne i 

disse lande, både økonomisk og praktisk 

med opstart af Bededagskredse. 

Året der gik 

I januar og februar var der Inspirationsdage. 

Kvindernes Internationale Bededag blev 

afholdt i marts 2002 med temaet: Søg 

forsoning. Bededagen blev afholdt ca. 80 

steder her i landet og på Færøerne og 

Grønland. Fællesskabets Dag den 4. - 5. maj 

2002 på Svendborg Kursus- og Vandrehjem. 

Med stor tilslutning.  

Inspirationsweekend for repræsentanter den 

25. - 27. oktober 2002 i Missionsforbundets 

hus i Odense. 

 

Emma Rasmussen 

 

Det Danske Bibelselskab  

Året der gik 

For Det Danske Bibelselskab blev 2002 et 

rekordår. I nyere tid er der aldrig blevet 

solgt og uddelt så mange eksemplarer af 

Bibelen og Det Nye Testamente som i 2002 

bortset fra, da den nye bibeloversættelse 

udkom i 1992. Der blev således solgt 30.760 

bibler og 26.944 eksemplarer af Det Nye 

Testamente via danske boghandlere. Her-

udover uddelte Bibelselskabet - i samarbej-

de med kirkerne – 17.262 bibler til skoler 

rundt om i landet. 

 

Det har i et stykke tid været kendt at Morten 

Aagaard ønskede at fratræde sin stilling som 

generalsekretær og 1. marts 2003 ansatte 

Bibelselskabets bestyrelse cand. theol. Tine 

Lindhardt som ny generalsekretær. Tine 

Lindhardt kommer fra en stilling i Dan-

marks Radios kirke-tro redaktion og er en 

kendt skikkelse i dansk kirkeliv. 

 

Bibelselskabet har udgivet et landsdækken-

de  foredragskatalog. Kataloget er blevet til 

i samarbejde med landets stiftsudvalg. I  ka-

taloget findes en oversigt over foredragshol-

dere inden for emnet ”Bibelen”. 

 

Bibelselskabet har ligeledes udgivet en pje-

ce ”Når livet gør ondt”, der henvender sig til 

alvorligt syge og deres pårørende. Den er 

bygget op om en række temaer, som sætter 

ord på ensomhed, angst og håb gennem bi-

beltekster, bønner og stemningsbilleder. Til 

hvert tema hører et interview af fortrinsvis 
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kendte danskere, der fortæller om deres 

tanker i forbindelse med alvorlig sygdom og 

død.

 

Ove S Sørensen 

 

Evangelisk Frikirkeråd 

Året der kommer 

Frikirkerådet deltager i udarbejdelsen af 

forslag til vedtægter for den nye struktur for 

det økumeniske arbejde i forventning om, at 

kontakten til de kirkelige og juridiske 

myndigheder vil kunne varetages bedre i 

fællesskab med flere og større kirker. 

Opgaver/arbejdsområder med særlig interes-

se blandt frikirkerne som f.eks. det frikirke-

lige prædikantmøde hvert 3. år og fordeling 

af frikirkelige gudstjenester på DR1 vil kun-

ne varetages af arbejdsgrupper under det ny 

DKF (Danske Kirkers Fællesråd). 

Muligheden/interessen for et frikirkeligt 

netværk med formålet at koordinere, støtte 

og inspirere menighederne til tværkulturelt 

arbejde i Danmark er til debat og vil blive 

forelagt kirkens Landsledelse. 

Året der gik 

Det frikirkelige prædikantmøde med temaet: 

”Helbredelse til kristen identitet – i lyset af 

forbrugersamfundet og kulturmødet” samle-

de 63 deltagere – ca. 60% i forhold til 

tidligere møder. Deltagerne opfordrede 

varmt, at nyt møde med lige så kvalificeret 

undervisning arrangeres igen om 3 år.  

En forbedret gruppeaftale vedr. kirkefor-

sikringer med Forsikringsselskabet TRYG 

er på vej ud til menighederne. 

Nyapostolsk Kirke ansøgte om optagelse i 

Frikirkerådet, men har ikke benyttet sig af 

tilbuddet om yderligere dialog og samtale.  

Laila Hørby, Metodistkirken er Frikirkerå-

dets repræsentant i Folkekirkens Nødhjælp. 

Frikirkerådet opfordrer menighederne til ak-

tiv deltagelse i Folkekirkens Nødhjælps 

Sogneindsamling hvert år i marts. 

Frikirkerådet varetager kontakten til Dan-

marks Radios transmission af gudstjenester 

(26. oktober transmitteres gudstjenesten i 

Odense Metodistkirke på DR1). 

Hovedforedraget på repræsentantskabsmø-

det havde emnet ”Muligheder for fælles 

frikirkeligt arbejde blandt indvandrere i 

Danmark”.

 

Keld Munk 

 

Danske Kirkers Samråd (DKS) 

Året der kommer 

Ideoplægget til struktur for det økumeniske 

arbejde er blevet modtaget positivt i MKR 

(Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), som er 

bagland for repræsentanterne fra Folkekir-

ken.  

Blandt DØFs (Det økumeniske Fællesråds) 

kirkelige organisationer er der naturligt nok 

en del uafklarede spørgsmål m.h.t. deres 

status i det ny DKF (Danske Kirkers Fæl-

lesråd).  
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Til efteråret imødeses et gennemarbejdet 

forslag til vedtægter for den nye struktur, 

som vil blive forelagt Metodistkirkens 

Landsledelse. Der forventes ikke en længere 

overvejelsesperiode inden DKF’s oprettelse. 

Året der gik 

Samtalerne om ønsket og behovet for struk-

turændring indenfor det økumeniske arbejde 

resulterede i et ideoplæg til ny struktur, som 

vil betyde, at såvel DØF (Det økumeniske 

Fællesråd) som DKS (Danske Kirkers 

Samråd) nedlægges – og at et nyt DKF 

(Danske Kirkers Fællesråd) oprettes.  

De kristne kirker vil udgøre DKF’s styrelse 

mens de kirkelige organisationer vil blive 

tilknyttet Danske Kirkers Fællesråd i en 

eller anden form. DKF’s tilknytning til 

Kirkernes Verdensråd bliver via et associe-

ret medlemskab.  

Ideoplægget indeholder et ambitiøst forslag 

til arbejdsfelter: religionsdialog, etik, fattig-

dom/rigdom, kirkeforfatning, spiritualitet og 

kirkeforskning. 

Henning Bjerno er valgt som ny formand.   

 

 

Henning Bjerno / Keld Munk 

 

Danske Kirkedage 

Året der kommer 

Hvert tredje år afholdes der Danske 

Kirkedage et sted i Danmark. Under temaet 

”Tro til tiden” foregår det næste gang i 

Roskilde 23. – 27. juni 2004. Med 

udgangspunkt i dansk og nordisk 

kristendom, sættes der fokus på troen, der til 

enhver tid bliver udfordret af tiden. Tro, 

kirke og spiritualitet i nutiden vil være i 

fokus. Kirkedagene er et mødested for 

kristne kirker i Danmark og henvender sig 

til alle, som er nysgerrige på kirke og 

kristendom, både kirkegængere og ikke-

kirkegængere. For Metodistkirken er 

Christian Alsted repræsenteret i det 

overordnede Kirkedagsudvalg. 

 

 

Lars Ulrik Jensen 

 

Det Økumeniske Fællesråd  

Året der kommer 

Der henvises til de øvrige beretninger om 

omstruktureringen af det økumeniske arbej-

de i Danmark. 
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Året der gik 

Det har været et turbulent år for Det Øku-

meniske Fællesråd med intense diskussioner 

om økumeniens fremtid i Danmark.  

 

Lars Ulrik Jensen 

 

Lausanne-komiteen 

Året der kommer 

Både Lausanne Komiteen og Evangelisk Al-

liances bestyrelse har vedtaget at fusionere. 

Den første vedtagelse af vedtægter har 

fundet sted. I efteråret 2003 forventer man 

at den anden vedtagelse af vedtægterne fin-

der sted hvorefter det første repræsentant-

skabsmøde afholdes. Dermed er fusionen 

mellem Lausanne og Evangelisk Alliance i 

Danmark en realitet. (Læs nærmere om fu-

sionen på følgende sider) 

Forslag  

Metodistkirken i Danmark tilslutter sig 

Evangelisk Alliance i Danmark og bliver 

hermed medlem af Evangelisk Alliances 

repræsentantskab.     

Året der gik 

Årets helt store arrangement var Willow 

Creek konferencen i november i Køben-

havn. Konferencen var en stor del-

tagelsesmæssig og indholdsmæssig succes. 

Der var omkring 1300 deltagere heraf 

imponerende 125 metodister. Det er min 

opfattelse at inspirationen fra konferencen 

og dens workshops allerede har fået stor 

betydning for udviklingen i mange af vores 

menigheder. Og det er mit håb, at lignende 

arrangementer i fremtiden vil fortsætte med 

at inspirere Metodistkirken. 

Det økonomiske overskud fra konferencen 

vil blive anvendt til udviklingen af samar-

bejdet med Willow Creek og til en mulig 

dannelse af en dansk afdeling af Willow 

Creek Association. 

 

Der er løbende ført samtaler med Evange-

lisk Alliance i Danmark med henblik på en 

fusion, som vil skabe et fleksibelt evangeli-

kalt lederforum for samtale og fælles initia-

tiver, som vil videreføre de traditioner, som 

henholdsvis Evangelisk Alliance og Lau-

sanne har stået for og som udtrykkes i ne-

denstående formålsparagraf: 

 

Evangelisk Alliance i Danmark vil 

 fungere som lederforum og inspirations- 

og samarbejdsformidler for ledere i kir-

ke og mission i Danmark 

 bygge relationer mellem evangelis-

ke/evangelikale kristne i Danmark og 

internationalt. 

 kalde kristne til bøn for samfundet, kir-

ken og kristen verdensmission 

 levendegøre vision for mission og evan-

gelisering lokalt og globalt 

 kalde kristne til omsorg (forbøn, solida-

ritet, fortalervirksomhed) for forfulgte 
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kristne, være kontaktpunkt og inspira-

tionsformidler til tilsvarende internatio-

nale bevægelser som World Evangelical 

Alliance, European Evangelical Alli-

ance, Lausanne Committee for World 

Evangelization, m.v.    

 

 

Christian Alsted 

 

Sammenlægning af  

Evangelisk Alliance i Danmark og Den Danske Lausannegruppe  

Evangelisk Alliance i Danmark (EA) og 

Den Danske Lausanne-gruppe forventes 

sammenlagt i løbet af 2003 med EA som 

fortsættende forening. Sammenlægningen 

har sit udgangspunkt i en international 

udvikling, som også påvirker os i Danmark, 

samt at både bagland for og deltagere i de to 

netværk består af samme persongrupper. 

Samtidig er sammenlægningen en anledning 

til at gennemtænke, hvordan et nyt netværk 

udformes mest hensigtsmæssigt og dyna-

misk, så det på bedst mulig måde tjener 

relevante behov. 

 

Ved sammenlægningen skabes et fleksibelt 

evangelikalt lederforum for samtale og fæl-

les initiativer, som vil videreføre de tra-

ditioner, som hhv. EA og Lausanne har stået 

for og som udtrykkes i formåls-paragraffen. 

 

Formålsparagraf for Evangelisk Alliance 

i Danmark 

Evangelisk Alliance i Danmark vil 

 fungere som lederforum og inspirations- 

og samarbejdsformidler for ledere i 

kirke og mission i Danmark 

 bygge relationer mellem evangeli-

ske/evangelikale kristne i Danmark og 

internationalt. 

 kalde kristne til bøn for samfundet, 

kirken og kristen verdensmission 

 levendegøre vision for mission og 

evangelisering lokalt og globalt 

 kalde kristne til omsorg (forbøn, 

solidaritet, fortalervirksomhed) for 

forfulgte kristne, være kontaktpunkt og 

inspirationsformidler til tilsvarende 

internationale bevægelser som World 

Evangelical Alliance, European Evan-

gelical Alliance, Lausanne Committee 

for World Evangelization, m.v. 

 

EA er grundlæggende motiveret af visionen 

om, at frelsen i Jesus Kristus forkyndes og 

efterfølgelse af ham fremmes, i Danmark og 

indtil jordens ende. EA tror på, at lokale 

menigheder er hovedaktørerne i realiserin-

gen af denne vision. EA vil for menigheder 

og andre kirkelige grupper fungere som 

mødested og inspirations- og samarbejds-

formidler, hvor man på et bibelsk grundlag 

og med kristen enhed for øje i gensidig 

respekt lytter til hinanden. Herigennem 

identificeres væsentlige fælles anliggender, 

som man sammen kan forholde sig til i bøn, 

teologisk refleksion og handling for således 

at inspirere og udruste kristne enkeltper-

soner og menigheder i deres arbejde med 

kristen forkyndelse og efterfølgelse. 

 

EA vil være et redskab for at lade de 

kristnes enhed komme til udtryk. Jesu yp-

perstepræstelige bøn i Johannes evangeliets 

kap. 17 har været ledende for EA arbejde 

historisk set og skal også være det i 

fremtiden. 

 

EA vil ingenlunde overtage de opgaver, som 

rettelig er de enkelte medlemskirkers og –

organisationers opgave. Der vil alene være 

fokus på det, som bedst gøres sammen frem 

for hver for sig – og som der kan skabes 
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enighed om. EAs repræsentantskab afgør 

hvilke anliggender, EA skal arbejde med. 

Der er vide rammer for, hvad der kan 

fokuseres på, såfremt det bidrager til 

visionen om at fremme forkyndelse og 

efterfølgelse af Kristus. 

 

På landsplan vil der ofte være tale om 

ledersamlinger m.v. af inspirativ karakter. 

EA er en del af et stort internationalt 

netværk, som kan bidrage med væsentlige 

indspil til de udfordringer, vi møder i kirke 

og mission i dag. EA vil være platform for 

en sådan international formidling – foruden 

at være netværk for en dansk teolo-

gisk/missiologisk bearbejdning heraf. 

 

EA vil søge at have en meget enkelt og 

ubureakratisk basisstruktur. Men der vil 

være mulighed for at nedsætte arbejds-

grupper efter behov som fx grupper, der 

arbejder med national bededag/bedeuge, 

Willow Creek-arbejde, Naturlig Kirkevækst, 

TEMA ungdomsmissionskonferencer. For-

uden arbejdsgrupper vil der kunne være 

tilknyttet div. netværk som fx Ungdoms-

ledernetværket.  

 

EA vil videreføre og udbygge traditionen 

for lokal-komiteer. Denne del af arbejdet må 

udvikle sig som de lokale forhold tilsiger. 

EAs rolle er at skabe en troværdig ramme 

for lokale initiativer, således at de kan opnå 

bredest mulig tilslutning og bærekraft. 

 

Der åbnes for en ny kategori af  associerede 

medlemmer. Hermed menes kirkesamfund, 

menigheder, organisationer, netværk og en-

keltpersoner, som med associeringen ønsker 

at tilkendegive, at man ønsker at arbejde ud 

fra EAs grundlag, formål og profil. 

 

Det nyvalgte EA-repræsentantskab vil i 

løbet af de første par møder indkredse hvil-

ke konkrete emner, der skal fokuseres på de 

kommende år.  

 

Yderligere information om sammenlægnin-

gen mellem Evangelisk Alliance og Lau-

sannegruppen kan hentes på EA hjemmeside 

www.evangeliskalliance.dk . 
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Eksekutivkomite 

og Biskopskomite 
 

 

1. Møter og valg av arbeidsutvalg - AU 

(Officers) 

Sentralkonferansens eksekutivkomité og 

biskopskomité har hatt to møter i 

2002/2003. Begge møter ble holdt i 

Gøteborg, i september 2002 og mars 2003. I 

2002 hadde AU to telefonmøter. 

Følgende er valgt som medlemmer av AU:  

Formann:  Biskop Øystein Olsen 

Viseformann: Biskop Rüdiger Minor 

Viseformann/formann i Biskopskomitéen:

   Per-Endre Bjørnevik 

Sekretær: Bimbi Ollberg 

 

2. Exekutivkommittén 

2.1 Økonomi 

Følgende kasser har blitt godkjent, og 

ansvarsfrihet gitt til regnskapsførerne:   

Biskopskassen, Oslo, 2002 

 Biskopskassen, Moskva 2002 

 Sentralkonferansekassen, Oslo 2002 

 Sentralkonferansekassen, Sverige, 2002 

 Areakassen 2002 

Bevilgning fra Sentralkonferansens fonds 

Nye statutter for Odd Hagens fond, Lydia 

og Alexis Wahlströms fond og H. K. 

Madsens fond ble vedtatt i mars 2003. 

Søknadsskjemaer ble sendt ut til 

Hovedstyrene i hvert land. Seks søknader 

om støtte ble innvilget. 

En garanti på 8.000 Euro ble gitt til 

Seminarene i Moskva, Tallinn, Oslo og 

Göteborg, samt Utdanningsprogrammet i 

Litauen, til utgivelse av en bok om 

metodismen i Europa. 

2.2 Rapporter 

Eksekutivkomitéen har mottatt rapporter fra 

Sentralkonferansens råd, de nord-europeiske 

representanter i Generalkonferansens råd, 

våre representanter i Africa University, Det 

europeiske misjonsråd (ECOM), 

Metodistkirkens Verdensråd (WMC), 

Metodistkirkens Europaråd (EMC), Nordisk 

Økumenisk Råd (NER), og Conference on 

European Churches (CEC). 

2.3 Hovedstyrene 

Rapporter fra møtene i eksekutivkomitéen 

og biskopskomitéen blir sendt til hver 

konferanses hovedstyre. Det ble i 2002 ikke 

avhold noe felles møte med formennene i 

hovedstyrene. 

2.4 Europakontakter 

Eksekutivkomitéen mottar rapporter, 

nyhetsbrev og annen informasjon fra 

Sentral- og Syd-Europas sentralkonferanse, 

fra Metodistkirkens Europaråd og fra Den 

teologiske kommisjon i Europarådet. 

2.5 Økumeniske kontakter 

Eksekutivkomitéen mottar rapporter, 

nyhetsbrev og annen informasjon fra det 

Nordiske økumeniske råd (NER), 

Conference on European Churches (CEC) 

og Leuenberg Church Fellowship.  Det ble 

vedtatt på marsmøtet at Metodistkirken 

melder seg ut av NER. Den samme 

avgjørelse har mange andre kirkesamfunn i 

de nordiske land tatt. Vi forventer at et nytt 

økumenisk organ vil vokse fram. 

2.6 Sentralkonferansen 2004 

En evaluering og forslag om 

nominasjonsprosessen og 

biskopskandidatene til biskopsvalget, ble 

lagt fram og godkjent på marsmøtet, 

presentert av Beatrice Alm, Henning 

Bjerno, Øyvind Helliesen og Irina Ivanova. 

Den neste Sentralkonferansen blir avholdt 

20-24. oktober 2004 i Voronezh, Russland. 

2.7 Omorganisering av Metodistkirken i 

Russland 

På henvendelse fra Russlands årskonferanse 

har eksekutivkomitéen godkjent etablerin-

gen av en ny organisasjonsmodell for 
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Russlands årskonferanse. Den består av 

følgende enheter: 

- Sental-Russlands årskonferanse 

- Nordvest-Russlands provisoriske års-

konferanse 

- Syd-Russland – Ukraina – Moldova  

 provisoriske årskonferanse 

- Øst-Russland (den asiatiske) - 

Kazakhstan provisoriske årskonferanse 

 

Denne modellen tilfredsstiller kravene i 

Disiplinens § 555, og vedtaket blir 

rapportert til neste Sentralkonferanse for 

endelig godkjennelse. 

 

2.8 Den nord-europeiske Kirkeordning 

(Book of Discipline) 

Oversettelse og tilpasning av 

Kirkeordningen på vårt felles 

Sentralkonferansespråk, engelsk, er nå 

godkjent av biskopene. Denne nye 

versjonen blir produsert på CD-rom, og 

senere blir den også tilgjengelig på våre nye 

hjemmesider på Internet. 

 

3. Biskopskommittén 

3.1 Årlig konsultasjon med biskopene 

3.1.1 Biskop Rüdiger Minor 

Den 29.september 2002 presenterte biskop 

Rüdiger Minor sin personlige rapport, med 

synspunkter på arbeidet i regionen og 

planen for omorganisering av Russlands 

årskonferanse, og den årlige konsultasjon 

med komiteen ble avholdt. (BoD §653:3) 

Komitéen uttrykte sin tilfredshet med det 

voksende arbeid i Russland, og gratulerte 

ham med valget til president i 

Metodistkirkens biskopsråd. 

3.1.2 Biskop Øystein Olsen 

Den 8. mars 2003 presenterte biskop 

Øystein Olsen sin personlige rapport, og den 

årlige konsultasjonen fulgte. Komiteen var 

imponert over arbeidet, og ga biskopen noen 

synspunkter om prioriteringer. 

3.2 Biskopskontoren 

3.2.1 Moskva.  

Den nye bygningen som skal romme 

biskopskontoret og Seminaret vil ble ferdig 

i 2004.  

Stab: Biskop Rüdiger Minor og sekretær 

Lena Filippina. 

3.2.2 Oslo.  

Dataproblemer og omfattende 

reisevirksomhet påvirket effektiviteten til 

kontoret i 2002.  

Stab: Biskop Øystein Olsen, assistent Liv 

Berit Carlsen og sekretær/kasserer Karin 

Randsborg Thompson. 

 

Øystein Olsen  Rüdiger Minor   Per-Endre Bjørnevik  

Biskop  Biskop  Biskopskomitténs  

Formann i  Vise-formann i  formann 

Exekutivkommitténs   Exekutivkommiténs.   
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Biskopkassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2002  2001 

(beløp in NOK, kurs 31/12 2002: 100 NOK = 101,81 DKK)  

 

Inntekter 

Tilskudd fra GCFA   1.385.611  1.701.062 

Tilskudd fra Danmark   95.950  98.864 

Tilskudd fra Finland F   1.352  33.500 

Tilskudd fra Finland S   34.289  33.469 

Tilskudd fra Norge   267.094  238.408 

Tilskudd fra Sverige   120.000 137.054 

Andre inntekter   10.647  129.682 

Sum inntekter  1.914.943  2.372.038 

 

Kostnader 

Lønninger   1.239.997  966.562 

Sosiale kostnader   98.531  146.445 

Reisekostnader   324.638  491.453 

Revisjon og regnskapsbistand   91.600 100.536 

Kurs   0  24.168 

Husleie   203.000  168.450 

Telefon   75.026  126.564 

Bankgebyrer   1.329  14.172 

Kontorrekvisita   63.251  65.653 

Trykksaker   0  9.024 

Etableringskostnader dekket av GCFA   0  281.043 

Ordinære avskrivninger   83.479  31.363 

Andre kostnader   75.340  89.564 

Sum kostnader  2.256.192  2.514.997 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   33.722  36.353 

Valutagevinst   22.449  115 

Rentekostnader   0  -3.485 

Valutatap   -32.042  0 

Sum finansielle poster   24.129  32.983 

 

 

Årets resultat  -317.121  -109.976 

 

Overføringer og disponeringer 

Overført fra annen egenkapital  -317.121  -109.976 

Sum overføringer og disponeringer  -317.121  -109.976 

 

Balanse pr. 31.12  2002 2001 
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(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Datautstyr og kontorinnredning   0  341.435 

 

Finansielle anleggsmidler 

Andre langsiktige fordringer   200.000  0 

    

Sum anleggsmidler   200.000  341.435 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   141.882  480.402 

Forskuddsbetalinger og andre kortsiktige fordringer   461.577 219.987 

Sum fordringer   603.460  700.389 

 

Bankinnskudd og kontanter   335.199  789.362 

    

Sum omløpsmidler   938.659  1.489.751 

 

Sum eiendeler   1.138.659  1.831.186 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Kapital   0  284.528 

Reservefond   18.515  66.790 

Reservert for bosted   571.928  556.245 

Annen egenkapital   40.080  40.080 

Sum egenkapital   630.523  947.643 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld   22.618  169.173 

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift   122.218  115.495 

Feriepenger   109.891  67.568 

Annen kortsiktig gjeld   253.409  531.307 

Sum kortsiktig gjeld   508.136  883.543 

 

Sum gjeld   508.136  883.543 

 

Sum egenkapital og gjeld   1.138.659  1.831.186 
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Areakassen 

Resultatregnskap 01.01-31.12   2002  2001 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2002 100 NOK = 101,81 DKK)  

 

Inntekter 

Estland, Tallinn   0  103.830 

Estland, Pärnu   104.691  243.674 

Estland, diverse   0  27.654 

Latvia   137.279  363.853 

Danmark   0 51.803 

Finland S   0  5.897 

Narkotika-arbeid   576.514  547.891 

Baltiske støttekassen   63.527  126.791 

Andre inntekter   9.743 0 

Sum inntekter   891.753  1.471.393 

 

Kostnader 

Estland, Tallinn   0  67.627 

Estland, diverse   128.699  251.158 

Latvia   137.298  436.965 

Litauen   0  3.602 

Danmark   0  52.226 

Finland S   0  5.897 

Sverige   0  2.683 

Narkotika-arbeid   582.583  671.173 

Baltiske støttekassen   22.978  50.782 

Administrasjon   1.200  1.496 

Sum kostnader   872.758 1.543.610 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   18.275  9.093 

Valutagevinst   0  104 

Sum finansielle poster   18.275  9.198 

 

Årets resultat   37.270  -63.019 

 

Overføringer og disponeringer 

Overføring til annen egenkapital   37.270  -63.019 

Sum overføringer og disponeringer   37.270  -63.019 
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Balanse pr. 31.12   2002  2001 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Langsiktige fordringer   200.000  0 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Forskuddsbetalinger   359.409  106.872 

 

Bankinnskudd og kontanter   433.373  449.808 

    

Sum omløpsmidler   792.781  556.679 

 

Sum eiendeler   992.781  556.679 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Estland 

Tallinn   36.203  36.203 

Pärnu   23.207  23.701 

Diverse   -894  22.620 

Sum Estland   58.516  82.524 

Latvia   74.770  74.790 

Danmark   -423  -423 

Narkotika-arbeid   76.234  82.303 

Nord-Europeiske Area   4.968  4.968 

Baltiske støttekassen   156.279  115.730 

Litteratur   22.445  22.445 

Annen egenkapital   34.520  7.702 

Sum annen egenkapital   368.791  307.513 

Sum egenkapital   427.308 390.038 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld   565.473  166.642 

 

Sum gjeld   565.473  166.642 

    

Sum egenkapital og gjeld   992.781  556.679 



 
 100 

Centralkonferencekassen 

Sentralkonferansekassen, Norge 

Resultatregnskap 01.01-31.12   2002 2001 

(beløp I NOK, kurs 31/12 2002: 100 NOK = 101,81 DKK)  

 

Inntekter 

Finland F   16.118  15.063 

Finland S   16.118  15.063 

Danmark   32.235  30.125 

Norge   48.353  45.188 

Sverige   48.353  45.188 

Russland   24.797  23.173 

Estland   1.539  5.793 

Litauen   770  2.897 

Latvia   770  2.897 

Andre inntekter            80  0 

Sum inntekter   189.133  185.386 

Kostnader 

Eksekutivkomitéen   108.734  86.737 

Nordiske Ekumeniske Råd   11.947  12.181 

World Methodist Council   16.539  9.477 

Europarådet   26.428  31.707 

Administrasjon   0  1.156 

Andre kostnader   29.132  38.659 

Council of European Churches   5.384  5.419 

Sum kostnader   198.164  185.336 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   10.598  8.021 

Valutatap   -288  -50 

Sum finansielle poster   10.310  7.971 

 

Årets resultat, fond   1.279  8.021 

 

Kirkeordningen 

Kostnader   0  -34.267 

Årets resultat, Kirkeordningen   0  -34.267 

 

Årets resultat   1.279  -26.246 

 

Overføringer og disponeringer 

Overføring til (fra) annen egenkapital   1.279  8.021 

Overføring til (fra) egenkapital Kirkeordningen   0  -34.267 

Sum overføringer og disponeringer   1.279  -26.246 
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Balanse pr. 31.12   2002  2001 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   122.857  119.043 

 

Bankinnskudd og kontanter   186.745  213.863 

 

Sum omløpsmidler   309.602  332.906 

  

Sum eiendeler   309.602  332.906 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Egenkapital, fond   331.726  330.448 

Egenkapital, Kirkeordningen   -25.340  -25.340 

  

Sum egenkapital   306.386  305.107 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld   3.217  27.799 

 

Sum gjeld   3.217  27.799 

 

Sum egenkapital og gjeld   309.602 332.906 

 

Fondskassen, Sverige 

Resultatregnskap 01.01 - 31.12 2002 2001 

(beløp I SEK, kurs 31/12 2002: 100 SEK = 80,75 DKK)  

 

Inntekter 

Utbytte  55.206  97.315 

Gevinst ved salg av aksjer og andeler  595.328  0 

Renteinntekter  4.766  821 

Sum inntekter  655.299  98.135 

 

Kostnader 

Forvaltningskostnader  5.491  6.201 

Tap ved salg av aksjer og andeler  445.594  0 

Nedskrivning på finansielle eiendeler  387.210  0 

Rentekostnader  1.860 0 

Andre kostnader  529  475 

Tilskudd  257.487  110.000 

Sum kostnader  1.098.170  116.676 

Årets resultat  -442.871  -18.541 
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Overføringer og disponeringer 

Utdeling av tilskudd  -257.487  -110.000 

Overført til annen egenkapital  -185.384  91.459 

Sum overføringer og disponeringer  -442.871  -18.541 

 

Balanse pr 31.12 Note  2002  2001 

(beløp i svenske kroner) Note 2002 2001 

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Aksjer og andeler  1.908.026  2.292.674 

Sum anleggsmidler  1.908.026  2.292.674 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordring på Biskopskassen  73.984  0 

Banksinnskudd  2.872  51.746 

Sum omløpsmidler  76.857  51.746 

Sum eiendeler  1.984.883  2.344.420 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Bunden egenkapital 

Madsen's fond  782.121  782.121 

Wahlström's fond  67.039  67.039 

Odd Hagen's fond  422.292  422.292 

Annen egenkapital  0  291.032 

Sum bunden egenkapital  1.271.452  1.562.484 

Fri egenkapital 

Madsen's fond  429.093  0 

Wahlströms fond  45.593  0 

Odd Hagen's fond  155.410  0 

Annen egenkapital  0 781.936 

Sum fri egenkapital  630.097  781.936 

Sum egenkapital  1.901.549  2.344.420 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld  83.333  0 

Sum egenkapital og gjeld  1.984.883  2.344.420 
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Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium - Överås 
 

Også i året som ligger bak oss har har vi sett 

en  positiv utvikling på Øverås, under ledel-

se av rektor Jørgen Thaarup og studierektor 

Solveig Högberg. Solveig var sykemeldt i 

en måned høsten 2002. Med støtte fra perso-

nale og studenter og med god innsats også 

fra Solveig selv, ble det mulig å komme 

igjennom denne perioden uten altfor store 

forandringer i opplegget.  

 

Studentene  

Tilgangen på nye studenter har fortsatt. 

Spesielt vil jeg nevne det nye kull med 

studenter som kom inn i januar. Flere av 

dem har vært engasjert i ulike former for 

menighets- og evangelisttjeneste før de 

begynte  på Øverås. De er fokusert på en 

fremtid som pastorer og menighetsforstan-

dere, og har på en fin måte bidratt til å sette 

sitt preg på studiemiljøet og andaktslivet.  

 

Antallet studenter er nå ca. 60.  I Åk I er det 

9 heltidsstudenter, pluss noen som studerer 

på deltid. 

I Åk II og III er det tilsammen 7. Det nye 

Åk IV består av 4 studenter, som arbeider 

iherdig med å fullføre sin Bachelor-grad før 

eksamen i mai.  

13 personer er innskrevet for å lese enkelt-

kurser, og 4 leser på distanse. 

 

I Steg II, som er studiets andre hoveddel, 

har vi 6 studenter på det ordinære program-

met og 9 på oppgraderingsprogrammet. 1 

leser Internet-kurs og 6 studerer på Lokal-

pastorsutbildningen. 

 

Lokalpastor-programmet startet opp med en 

ny klasse i 2002. Den innkalles til to 

studieuker i juni. Det fins flere nye som har 

meldt sin interesse for å begynne til somme-

ren, blant dem to som er engelsk-språklige. 

Det gir utfordringer vi må undersøke om vi 

kan tackle. 

Nye studieprogram og revisjon av 

studieplaner 

Sist høst drøftet Seminariestyrelsen behovet 

for et studieprogram for Lokalpastorer som 

vil kvalifisere seg for ordinasjon til eldste.  

Spørsmålet om et studietilbud i forlengelse 

av Bachelor-studiet fram mot Mastergrad, 

noe som vil bety en samlet studietid på 5 år 

før man går ut i menighetstjeneste, ble også 

diskutert. 

Et tilbud om introduksjonskurs for legpre-

dikanter som stiller seg til disposisjon som 

lokalpastorer var det også enighet om at vi 

behøver. Dette har vi aldri hatt i Norden 

tidligere. 

 

Summen av det er at vi ser et behov for to 

nye studietilbud, og revisjon av et tredje. 

Arbeidet med en avklaring på dette vil fort-

sette, men vil muligens ikke bli presenteret 

til godkjennelse før til Centralkonferansen 

2004. 

 

Rekruttering 

Samtidig som studenttallet er relativt høyt er 

det vår bekymring at det er så få metodister 

som er studenter, og som er kandidater til 

ordinert tjeneste. Det er en konstant 

utfordring for Øverås å få en plass i kirkens 

og de unges bevissthet.  Kallet til tjeneste og 

forberedelse til dette ved å studere på vårt 

eget seminarium behøver vi hjelp til løfte 

fram i alle mulig fora innen Metodistkirken. 

En annen viktig faktor er behovet for 

nyrekruttering av lærere. Vi er ganske 

sårbare når noen slutter. Et eksempel på det 

er Fredrik Ivarsson, som har undervist i NT, 

flytter, som en følge av sine Ph.D. studier.  

 

Ledelse 

Rektor Jørgen Thaarup fikk forlenget sin 

rektorfunksjon med nye to år, når 

inneværende to-årskontrakt utløper. Det ble 

også inngått kontrakt med bitr. rektor 
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Solveig Högberg  for en periode på to år, 

slik at det blir likhet for begge i rektoratet. 

 

Seminariestyrelsen har brukt tid på å drøfte 

hvordan vi som styre kan være mere direkte 

involvert i  det som foregår på Øverås. Som 

et ledd i denne prosessen vil vi i fremtiden 

ha tre styremøter pr år, mot tidligere to. 

 

Økonomien 

I løpet av 2002 ble det som tidligere var fire 

separate kasser og regnskaper slått sammen 

til en enhet, noe som gir en bedre oversikt.  

Den økonomiske utvikling er fortsatt inne 

på et godt spor. Av regnskapet fremgår det 

at  det ble et overskudd for 2002 på SEK 

71.725. 

Takk  

Ved årsskiftet avgikk det tidligere 

Förvaltningsrådet med alderens rett: Rune 

Persson, Sten Gunnar Eriksson, Sten 

Stenholm og Sven Erik Eismark. De skal ha 

en stor takk for gdigens innsats gjennom 

mange år. Nye medlemmer er: Bent 

Fredsby, Gunnar Moberg og Roland 

Börjesson. 

 

Vi sender også en hjertelig takk også til 

skolens ledelse, lærere og andre ansatte for 

engasjement og tjeneste i året som har gått. 

En spennende og utfordrende tid ligger 

foran oss. Må Gud få velsigne og føre oss 

frem på sin vei! 

 

Øystein Olsen 

formann 

Regnskab 

I svenske kroner (kurs 31/12 2002: 100 SEK = 80,75 DKK) 

Intäkter Budget 2003 Budget 2002 Utfall 2002 

Bidrag SST 238,0 238 238,0 

Kollekt, anslag, och gåvor 15,0 10 13,9 

Administrations och kursavgifter 70,0 70 59,6 

Bidrag Årskonfrenserna 1000,0 1000 1000 

Intäkt för tjänst, lönebidrag 120,0 87 75,5 

Övriga intäkter 3,0 3 14,8 

Bidrag SKY, CK 400,0 394 411,3 

Matintäkter 40,0 40 35,2 

Försåld litteratur, mynttelefon 2,0 2 9,3 

Hyror 360,0 365 338,6 

Ränteintäkter 8,0 8 11,8 

Resultat från 2002 71,7     

SUMMA INTÄKTER 2327,7 2217 2208,0 

    

Kostnader Budget 2003 Budget 2002 Utfall 2002 

Mat 35,0 30 34,7 

El och gas 45,0 60 21,4 

Värme, bränsle 160,0 160 132,9 

Vatten, avlopp 20,0 20 17,2 

Renhållning 35,0 20 24,8 

Diverse förbrukning 170,0 126 168,5 

Sotning 2,0 2 1,7 
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Kontorsmaterial 100,0 95 61,9 

Representation 2,0 3 1,3 

Försäkringar 27,0 26 26,4 

Telefon 25,0 20 23,2 

Porto 10,0 10 5,8 

Bank- och postgirokostnader 5,0 5 4,4 

Elevsociala åtagärder, examen 10,0 5 10,0 

Kursverksamhet, Lekmanna utbildning 30,0 35 31,3 

Bibliotek 25,0 25 39,2 

Övriga kostnader 10,0 30 6,4 

Nordiska Seminariestyrelsen 2,0 8 2,3 

Löner, inkl pensioner 1515,0 1415 1423,3 

Resekostnader, reseersättningar 40,0 60 34,0 

Grupplivförsäkring 10 3 10,8 

Övriga personalkost/Fortbildning 41,7 45 46,9 

Räntekostnader 8 8 7,9 

Revisionsarvoden 0 6 0 

Årets resultat     71,7 

SUMMA KOSTNADER 2327,7 2217 2208,0 

 

 

BALANSRÄKNING, räkenskapsåret 2002 

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

Överåsdialogen. 

 

Tilgångar (aktiva) 

Bygnader & mark 500.000 

Kortfristiga fordringar 1.208 

Omsätningstillgångar (kassa, postgiro, bank)  911.148 

Summa  1.412.356 

 

Skulder och eget kapital (passiva) 

Kortfristiga skulder 550.051  

Långfristiga skulder 135.984  

Fonder   96.077  

Eget kapital 130.244  

Andelskapital        500.000  

Summa                        1.412.356  
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

De positive forventninger til ombygning af  

hjemmet i Århus vi udtrykte i beretningen 

sidste år har desværre ikke kunnet indfries. 

Det har på trods af mange forhandlinger 

med Århus Kommune endnu ikke været 

muligt at få en aftale om modernisering og 

dermed også en ny driftsoverenskomst. 

Vi har følt os tvunget til at opsige sam-

arbejdet med Lokalcenter Møllestien, da 

denne midlertidige aftale for årene 1999 og 

2000 to gange er blevet forlænger med et år, 

hver gang med et klart løfte om at vi nu 

kunne forvente en ny aftale. 

Århus Kommune ville helst have købt vor 

bygning, og placeret den i en "Almen bolig-

forening", hvor bestyrelsen eventuelt kunne 

have en mindretalsdeltagelse, eller overtale 

Betaniaforeningen til selv at blive omdannet 

til en sådan "Almen boligforening". Disse 

forslag er ikke acceptable for bestyrelsen, da 

de indebærer at bestyrelsen afgiver sin 

ejendomsret. 

En alternativ mulighed er, at Betania-

foreningen selv belåner og ombygger, men 

kommunen har på grund af de forskellige 

tilskudsmuligheder, opstillet en økonomisk 

beregning der viser, at det på denne måde 

bliver meget dyrere at bo på hjemmet, hvor-

for vi ikke mener at ældre på dette grundlag 

vil flytte ind på Betaniahjemmet. 

Som et ekstra vanskeligt punkt i forhand-

lingerne påpeger kommunen, at der i skødet 

fra henholdsvis 1917 og 1924 er anført: 

Bygningen skal indrettes og benyttes til 

diakonisse- og plejehjem for Betaniafor-

eningen 

Der må ikke opføres bagbygninger på grun-

den 

Herved vil kommunen øjensynlig forsøge at 

forhindre os i at drive alternativt socialt ar-

bejde. 

Bestyrelsens klare indstilling er, at vi frem-

over vil drive socialt arbejde i vor egen 

bygning, også såfremt det ikke er muligt at 

få en overenskomst med Århus Kommunes 

ældreafdeling. 

 

På trods af usikkerhed om fremtiden har 

hjemmet i Århus haft et godt arbejdsår i 

2002. Vort personale yder en stor indsats, og 

der skal lyde en stor tak til Anette Poulsen 

og Iben Brandenburg for deres gode og 

samvittighedsfulde ledelse af hjemmet.  

Bestyrelsen har ydet økonomisk opbakning 

til såvel udflugter som køb af inventar til et 

genoptræningskøkken. Med henblik på at 

øge udbuddet af aktivitetstilbud forsøges der 

at få involveret en række frivillige hjælpere.  

 

2002 har som sædvanligt også været et godt 

år på Frederiksberg. Omkring halvdelen af 

beboerne har været på rejser i såvel ind- 

som udland. Det er en stor satsning og hårdt 

arbejde at give beboerne den slags ople-

velser, men takket være stabile og kreative 

medarbejdere lader det sig fortsat gøre. 

Udover de lønnede medarbejdere er der til 

hjemmet tilknyttet 12-15 frivillige medar-

bejdere. Der er et meget positivt samarbejde 

med disse, der bidrager til forskellige 

arrangementer for beboerne. 

Renoveringen af ejendommen er fortsat med 

udgangspunkt i den af kommunen udarbej-

dede vedligeholdelsesplan bl.a. med i stand-

sættelse af sydfacaden og nyt vinduesparti i 

samlingslokalet ”Regnbuen”. Arbejderne 

fortsætter i prioriteret rækkefølge, idet der i 

budgettet er dækning for en ramme på ca. ½ 

mill. kr. årligt. 

Gården og haven har længe trængt til en 

ansigtsløftning, som vi nu har valgt at sætte 

i gang. Vi lejer dels et areal af naboejen-

dommen og har dels anmodet kommunens 

arkitektafdeling om at komme med forslag 

og ideer.     

Også til Kirsten og Laust Sørensen skal der 

lyde en tak for indsatsen i 2002. 
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De i 2002 introducerede demensfilm er nu 

solgt for over kr. 100.000, og for nylig har 

vi haft den store glæde, at begge film er 

udtaget til en dokumentarfilm-festival i Hot 

Springs i USA senere på året. 

Det har derimod været en skuffelse, at kun 

få menigheder har taget imod det gratis 

tilbud om filmene og besøg i menighederne. 

Vi mener fortsat det kan være en god 

anledning for såvel behandling af emnet i 

menigheden som at invitere gæster, hvorfor 

tilbuddet fortsat står ved magt. 

 

Også i år har vi valgt at tilbyde medar-

bejdere på vore to hjem samt andre med 

interesse i vore aktiviteter at deltage i en 

undervisningsdag med temaet ”Den svære 

samtale” med institutlærer Conny Hjelm og 

pastor Benny Birk Mortensen som ind-

ledere. Dagen er gennemført både i Århus 

og på Frederiksberg og vi glæder os over en 

meget positiv respons samt at vi også på 

denne måde kan støtte personalet i deres 

daglige arbejde. 

 

Vi har også i 2002 ydet økonomisk bistand 

til uddannelse indenfor diakoni og sjælesorg 

på Dianalund indenfor vort 5-årige 

sponsorat. Vi opfordrer fortsat menighe-

derne til at være opmærksom på og motivere 

personer, der kan have gavn af denne 

uddannelsesmulighed, til at deltage med vor 

økonomiske opbakning. Med hensyn til 

andre uddelinger henvises til vort regnskab.  

 

Tak for forbøn og opbakning og tak til mine 

bestyrelseskollegaer for indsatsen og et godt 

samarbejde  i det forløbne år. 

 

På bestyrelsens vegne 

Gert Nielsen 

Vedtægter 

Vedtægter for 

Betaniaforeningen i Danmark 

 

Stiftelse 

§ 1. 

Betaniaforeningen er en selvejende 

institution oprettet i 1907 af Meto-

distkirken i Danmark. 

 

Navn og hjemsted 

§ 2. 

Foreningens navn er Betaniaforeningen i 

Danmark. 

 

Foreningens hjemsted er Århus Kommune. 

 

Formål 

§ 3. 

Betaniaforeningens formål er at drive soci-

ale institutioner samt yde støtte til alle for-

mer for socialt arbejde, herunder at yde 

støtte til menighedsdiakoni og videreud-

dannelse inden for disse områder. 

 

Det afhænger af bestyrelsens nærmere be-

stemmelse, hvorledes og i hvilket omfang 

de nævnte formål skal tilgodeses. Som al-

mindelig retningslinie for bestyrelsens 

skøn skal gælde, at foreningen er grund-

lagt af Metodistkirken i Danmark, hvorfor 

formålet stedse skal forvaltes i overens-

stemmelse med kirkens forskrifter. 

 

Kapitalanbringelse 

§ 4. 

Betaniaforeningens kapital anbringes i fast 

ejendom, obligationer, investeringsfore-

ningsbeviser, børsnoterede og ikke-børs-

noterede aktier og lignende. 

 

Værdipapirer skal noteres på foreningens 

navn og henlægges i åbent depot i et pen-

geinstitut efter bestyrelsens nærmere be-

stemmelse. Foreningens kontante behold-

ning skal indestå i et pengeinstitut på en 

konto, der lyder på foreningens navn. 
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Grundkapital 

§ 5. 

Foreningens grundkapital andrager kr. 

5.000.000,00, bundne reserver andrager 

kr. 15.233.271,00 eller en samlet bunden 

kapital på kr. 20.233.271,00. Den dispo-

nible fondskapital andrager kr. 

2.303.396,00 og den samlede fondskapital 

kr. 22.536.667,00. 

 

I overensstemmelse med § 41 i Lov om 

erhvervsdrivende fonde kan overført over-

skud og reserver med fradrag af overført 

overskud danne grundlag for udlodning. 

Der kan dog ikke foretages udlodning af 

reserver for opskrivning efter indre værdis 

metode, alle øvrige opskrivnings- og opre-

guleringsreserver samt reserver, der er 

bundne i henhold til vedtægterne. 

 

Overskud 

§ 6. 

I forbindelse med vedtagelse af årsrappor-

ten træffer bestyrelsen afgørelse om, hvor-

ledes årets overskud skal anvendes til støt-

te efter Betaniaforeningens formål eller 

henlægges til konsolidering. Bestyrelsen 

kan beslutte, at årets overskud i et eller 

flere år helt eller delvist hensættes til sene-

re anvendelse i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen i § 3. I så fald skal 

det udtrykkeligt af foreningens regnskaber 

fremgå, hvilke beløb bestyrelsen på denne 

måde har hensat til senere anvendelse efter 

formålet. 

 

Ledelse 

§ 7. 

Betaniaforeningen i Danmark ledes af en 

bestyrelse på seks medlemmer, der vælges 

af Metodistkirkens danske årskonference. 

Valg er gældende for tre år, og genvalg 

kan finde sted. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 

formand, næstformand og sekretær. Ved 

konstituering iagttages det, at formanden 

og næstformanden skal have sæde i besty-

relsen for henholdsvis Betaniaforeningen i 

Århus og for Betaniaforeningen på Frede-

riksberg. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-

orden. 

 

Bestyrelsen vælger af sin midte tre med-

lemmer som bestyrelse for ”Den Selvejen-

de Institution Betaniahjemmet i Århus” og 

tre medlemmer som bestyrelse for ”Den 

Selvejende Institution Betaniahjemmet, 

Frederiksberg”. 

 

Ingen ved foreningen ansat kan vælges 

som medlem af bestyrelsen bortset fra 

sådanne tilfælde, som har hjemmel i de i 

Lov om Erhvervsdrivende Fonde fastsatte 

regler om medarbejdervalgte bestyrelses-

repræsentanter. 

 

Bestyrelsen afholder møde mindst to gan-

ge om året eller på skriftlig begæring til 

formanden fra mindst to bestyrelsesmed-

lemmer.  

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst fire medlemmer er tilstede. 

 

Beslutninger træffes ved almindelig stem-

meflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens og i dennes fravær næstfor-

mandens stemme afgørende. 

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er uløn-

net. 

 

Ved vakance supplerer bestyrelsen sig 

selv, indtil nyvalg kan finde sted på den 

efter vakancens indtræden følgende ordi-

nære Årskonference. 

 

Over bestyrelsens møder føres en proto-

kol, som underskrives af de i vedkommen-

de møde deltagende medlemmer. 

 

§ 8. 
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Bestyrelsen repræsenterer Betaniaforenin-

gen i alle henseender. Det påhviler besty-

relsen at føre tilsyn med Betaniaforenin-

gens gøremål, at varetage Betaniaforenin-

gens interesser og at påse, at vedtægterne 

for Betaniaforeningen i Danmark overhol-

des. 

 

Indstillinger til fondsmyndigheden om æn-

dringer af vedtægten, sammenlægning 

med andre selvejende institutioner eller 

opløsning ved uddeling af kapitalen 

kræver, at fem og af bestyrelsens seks 

medlemmer stemmer herfor. 

 

Ved fondens opløsning skal bestyrelsen 

anvende kapitalen i overensstemmelse 

med formålsbestemmelsen i § 3. 

 

Tegning 

§ 9. 

Foreningen tegnes af formanden i forening 

med et medlem af bestyrelsen. I forman-

dens fravær tegnes foreningen af næstfor-

manden i forening med et medlem af be-

styrelsen. 

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast 

ejendom kræves der underskrifter af 

mindst halvdelen af bestyrelsen og i alle 

tilfælde underskrift af formanden og næst-

formanden. 

 

Årsrapport og revision 

§ 10. 

Betaniaforeningens regnskabsår går fra 1. 

januar til 31. december. 

 

Årsrapporten skal revideres af en statsau-

toriseret revisor, der udpeges af bestyrel-

sen for et år ad gangen. 

 

Det påhviler revisor at påse, at foreningens 

kapital forvaltes forsvarligt i overensstem-

melse med vedtægten og i en påtegning på 

regnskabet oplyse, hvorvidt han anser ved-

tægten for overholdt. 

 

De til Betaniaforeningen hørende forskel-

lige institutioner aflægger selvstændigt 

driftsregnskab og status revideret af en af 

bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. 

 

Ændring af vedtægter 

§ 11. 

Ændringer i disse vedtægter og vedtagelse 

af foreningens opløsning kan kun finde 

sted efter forslag fra bestyrelsen og efter 

godkendelse af Metodistkirkens Årskonfe-

rence, hvor mindst ¾ af de afgivne stem-

mer skal stemme for forslaget for, at dette 

kan vedtages. 

 

Vedlaget på foreningens årskonference i 

Holstebro den 27. juni 2003. 

 

Regnskab 2002 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 3.179.499 

Finansielle indtægter 251.914 

 3.431.413 
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Udgifter  

Ejendomsudgifter 839.926 

Finansielle udgifter 1.233.072 

Afholdte udgifter gulvsag, Frederiksberg 109.809 

Andre driftsudgifter 87.258 

Årets overskud 1.161.348 

 3.431.413 

Aktiver, bundne  

Ejendomme (Frederiksberg 27.000.000, Århus 11.000.000) 38.000.000 

Obligationer og investeringsforeningsbeviser 2.723.287 

Aktier (Danske Bank, 400 stk.) 10.240 

Udlån til Marielundfonden 368.478 

Mellemregning med disponible aktiver - 1.557.244 

Aktiver, disponible  

Mellemregning med bundne aktiver 1.557.244 

Busser 301.400 

Udlån til Metodistkirkens Sociale Arbejde 152.000 

Periodiserede renter 10.848 

Likvide beholdninger 894.625 

 42.460.878 

  

Passiver  

Fondskapital (heraf disponibel 2.303.396) 22.526.667 

Prioritetsgæld 19.321.490 

Mellemregning Betaniahjemmet Frederiksberg                                                  301.400 

Kortfristet gæld 311.321 

 42.460.878 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital) 1.257.788 

Årets uddelinger, øvrige  

Renovering af køkkenet (Centralmissionen) 20.000 

Diakoni og sjælesorgskurser på kolonien DIANALUND 16.000 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 30.000 

Sommerhøjskolen i 2002 og 2003 på Solborgen 20.000 

Tilskud til workshop om sjælesorg 3.787 

Tilskud til bus, Betaniahjemmet Frederiksberg 28.942 

Tilskud til Marielund Ældreboliger, udflugt 4.156 

Introduktion af demensfilm i USA 6.000 

Tilskud til Jerusalemskirkens efterårs/forårshøjskole, kørsel 5.000 

Svend Eeg, uddannelse 2.050 

 1.393.723 
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus 

Indtægter   

Renteindtægter  2.125 

Landskassen vedrørende repræsentationsbilag  5.000 

Julehilsen beboere, 2001  - 1.640 

Julehilsen beboere, 2002  - 2.465 

Gebyrer, bank  - 108 

  2.912 

   

Aktiver   

Bankbeholdninger  218.831 

Tilgodehavende Århus Kommune vedr. tilskud til   

 beboernes velfærdskonto for 2002  25.000 

  243.831 

   

Passiver   

Skyldig til velfærdskontoen for 2002  25.000 

Egenkapital  218.831 

  243.831 

   

Specifikation af bygningsudgifter  Budget 02 

  t.kr 

   

Skatter, forsikringer, renovation 195.824 199 

Anskaffelser og vedligeholdelse  351.728 337 

Opvarmning         331.878 163 

Vand    108.361 26 

El  252.027 160 

 1.239.818 885 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  20.741.000 

Tilskud til SOS elever  64.000 

Tilskud renter og afdrag lån  187.910 

Servicepakke, beboere  2.123.991 

Renteindtægter  36.936 

Renteudgifter og lign udgifter  - 11 

  23.153.826 

   

Udgifter:   

Lønninger  18.085.398 

Øvrige omkostninger  6.108.078 

Renter og afdrag, Frederiksberg Kommune  187.910 

For lidt modtaget driftstilskud  - 1.227.560 

  23.153.826 

   

Aktiver:   

Anlægsudgifter  259.012 

Indretning/ombygning af lejede lokaler  0 

Tilgodehavender  1.577.988 

Likvider  2.014.561 

  3.851.561 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619 

Lån til energibesparende foranstaltninger m.v.  259.012 

Kortfristet gæld  3.566.930 

  3.851.561 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Fondet er etableret den 1. april 2001 på 

grundlag af arv i henhold til testamente efter 

Sonja og Albert Henry Sandvang. 

 

Fondet er et ikke-erhvervsdrivende, almen-

nyttigt og velgørende fond, hvis formål især 

er at understøtte beboerne på Plejehjemmet 

Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 

Frederiksberg. 

 

Civilretsdirektoratet har i slutningen af 2002 

imødekommet fondets ansøgning om over-

førsel af fondsmidler til betaling af de i 

sidste års beretning omtalte advokatom-

kostninger mv. 

Bestyrelsen har på grundlag af en vurdering 

af mulighederne for at opnå erstatning hos 

den tidligere bobestyrer fundet det nød-

vendigt i 2002 at afholde yderligere advo-

katomkostninger og retsafgift til i alt 

102.625 kr. Der forventes fortsat afgørelse i 

sagen i slutningen af 2003. 

 

Der er i årets løb uddelt 279.525 kr. til 

Betaniahjemmet. Der er til uddeling i efter-

følgende år overført 185.419 kr., der vil bli-

ve uddelt, når der er indkommet tilstræk-

kelige likvide midler. 

 

Nils Marqversen 

Gert Nielsen 

Jørgen Thaarup 

  

 

Regnskab 2002 

Indtægter:    

Renter af bankindestående vedr. disponible midler   202 

Renter af bankindestående vedr. bundne midler   254 

Renter af obligationer   458.011 

Kursgevinst ved salg af obligationer   1.453 

Kursregulering af obligationsbeholdning   413.574 

   873.494 

Udgifter:    

Bestyrelseshonorar   0 

Administrationsomkostninger   8.452 

Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer   102.625 

Revision og regnskabsmæssig assistance   11.875 

Assistance vedr. ansøgning til Civilretsdirektoratet   5.350 

Depotgebyr/formueforvaltning   10.276 

   138.578 

Årets resultat   734.916 

   873.494 
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Resultatsdisponering:    

Årets resultat   734.916 

Overførsel fra forrige år   145.055 

eller i alt til disposition   879.971 

    

er anvendt således:    

Henlagt til fondets bundne kapital   415.027 

Uddelt til Bataniahjemmet   279.525 

Overført til næste år   185.419 

   879.971 

    

Aktiver:    

Bundne midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551400  133  

7.609.573,41 6% Realkredit Danmark 23 D S 2029  7.785.627 7.785.760 

Disponible midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551397  99.210  

Beregnede renter af obligationsbeholdning pr. 31.12.01.  114.144 213.354 

Aktiver i alt   7.999.114 

    

Passiver:    

Bundne midler:    

Egenkapital ved årets begyndelse   7.370.733 

Henlagt ifølge resultatopgørelse    

Gevinst ved salg af obligationer  1.453  

Kursregulering af obligationer  413.574 415.027 

Bunden kapital   7.785.760 

Disponible midler:    

Overført iht. resultatopgørelsen  185.419  

Skyldige omkostninger  27.935 213.354 

Passiver i alt   7.999.114 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Året der kommer 

Planer 

Sommeren 2003 afvikles familielejr og som 

noget nyt vil vi i stedet for ældrelejr arran-

gere lejr i august for vore primære brugere, 

hjemløse og tidligere hjemløse, som vi har 

kontakt med. Vi vil derfor ikke afholde æl-

drelejr i år. Vi har igen for året 2003/2004 

søgt om midler via Socialministeriet til 

"Den normale Hjemløse", der er kulturelle 

tilbud med koncerter, museumsbesøg, fiske-

ture, bowling, fodboldkampe etc. Vi ønsker 

med projektet at lade hjemløse opleve sig 

som en del af samfundet, hvor kulturel 

aktivitet er en naturlig del af tilværelsen. 

Udover dette vil vi vise, at den mere nor-

male tilværelse har sine kvaliteter og gode 

tilbud om oplevelser og fællesskab. Til ef-

teråret vil vi om lørdagen gennemføre nogle 

filmeftermiddage i Jerusalemskirkens krypt, 

hvor vi også vil invitere kirkens medlemmer 

til at være med. Vi håber dette kan være 

med til at skabe en større kontakt mellem 

menighed og vort arbejde, idet mange af 

vore brugere har behov for at udvikle deres 

kristne ståsted og opleve kontakt til men-

nesker, der i øvrigt fungerer i en almindelig 

hverdag og livssituation. 

Arbejdet med "Det Skæve Hus" fortsætter, 

indtil det senest til efteråret afklares om der 

kan blive stillet kommunal grund til rådig-

hed. Som et foreløbigt sidste forsøg med at 

skaffe boliger til mennesker med en utra-

ditionel livsførelse har vi haft tegnetuen 

Vandkunsten ved arkitekt Steffen Kragh til 

at udarbejde et skitseprojekt med 6 boliger. 

Skitseprojektet har været præsenteret for 

embedsmændene i Københavns kommune 

med henblik på deres hjælp med at stille 

egnet grund til rådighed. For øjeblikket 

undersøger kommunen, om det er muligt at 

tilbyde os nogle af de grunde, vi selv har 

udpeget. Finansieringen vil del ske via 

statsmidler, kreditforeningslån og egne mid-

ler. 

 

Til modtagere af vort blad og andre inter-

esserede vil vi udsende brev og gøre op-

mærksom på at man kan blive støttemedlem 

for Metodistkirkens Sociale Arbejde ved at 

indbetale et mindre - men også gerne større 

- beløb til Metodistkirkens Sociale Arbejde. 

Et passende antal støttemedlemmer - min 

300 -  er forudsætningen for at vi fortsat kan 

få del i nogle af de midler der kanaliseres 

gennem Socialministeriet. Det er specielt 

midler fra tips- og lottoomsætningen, der 

forudsætter godkendelse efter ligningslo-

vens § 8 A. Så dels giver midlerne fra 

støttemedlemmerne i sig selv mulighed for 

at drive noget af vort arbejde, men der-

udover giver de indsamlede midler mulig-

hed for mangedoblet tilskud til den sociale 

indsats. 

I det kommende år vil der blive arbejdet på 

at løsgøre Metodistkirkens Sociale Arbejdes 

organisatoriske tilknytning til Hellerup Vug-

gestue, således at Centralmissionen alene 

kommer til at stå som udlejer og ikke som 

bagland, der tilsætter bestyrelsesmedlem-

mer. 

 

Årene der kommer 

Vi så gerne, at der rundt om i landet op-

rettedes varmestuer og cafeer i Metodist-

kirkens menigheder. I mange af de støre 

byer er der hjemløse og andre socialt ud-

stødte. Vi har som kirke også et ansvar for 

disse mennesker, som gerne kommer de 

steder, hvor der er hjertevarme og kær-

lighed. Blot skal man række en smule ud til 

disse mennesker i en kortere eller længere-

varende krise. Centralmissionen støtter ger-

ne med sin erfaring på disse områder. 
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Ejendommene 

Efter at der nu er hensat penge af ejen-

dommenes overskud til vedligehold, vil vi i 

de kommende år arbejde på at få ejendom-

menes vedligeholdelsestilstand højnet, såle-

des at det ikke først og fremmest er tilfæl-

dighederne, der skal styre, hvad, der skal 

ofres penge på. 

Vedr. ejendommen i Hellerup, på Sofievej 

26, der er udlejet til Hellerup Vuggestue, 

arbejdes med afklaring af hvem der skal stå 

for renovering af køkken, idet det vil blive 

en kostbar udgift til os som udlejer. På 

Solborgen vil der blive foretaget indvendigt 

malerarbejde med frivillige og brugere i 

løbet af sommeren og efteråret. 

Året der gik 

Aktiviteterne 

Når nogle af Centralmissionens brugere 

vender tilbage til et mere almindeligt liv, 

giver det altid en særlig glæde for med-

arbejderne. I foråret 2003 har vi oplevet, at 

to af vore beboere på bofællesskabet i H.C. 

Lumbyesgade er flyttet i egen lejlighed, ef-

ter at de er kommet over deres alkohol-

misbrug. Yderlig en beboer står på vente-

liste til lejlighed. En beboer døde ved nyt-

årstid. Der er således flyttet tre nye beboere 

ind i bofællesskabet. I alt har vore bofælles-

skaber plads til 9 personer, hvilket antal 

giver os mulighed for den nære personlige 

kontakt. .  

 

Den længerevarende kontakt til vore 

brugere er bl.a. også et karakteristisk 

forhold ved vor varmestue, hvor flere 

tidligere beboere i vore bofællesskaber 

kommer regelmæssigt eller kigger ind 

engang imellem. Ud fra varmestuen har vi 

gennemført projektet "Den normale 

Hjemløse" med kulturelle tilbud.  

 

Vore bespisninger i vinterhalvåret har været 

godt besøgt. Det er efterhånden rygtedes, at 

det er en mere varieret kost, der serveres hos 

os end mange andre steder i byen, hvor der 

tilbydes tilsvarende gratis mad til hjemløse 

og ensomme. Vi har valgt, at det ikke alene 

skal være EU lagrenes gratis oksekød, der 

skal serveres, men et bredere spektrum af 

dansk og udenlands inspireret mad. 

Bespisningerne og varmestuen i Jerusalems-

kirkens krypt lørdag eftermiddag og aften 

giver stor personlig kontaktmulighed til 

personer, der har brug for den hjælp, vi kan 

tilbyde.  

 

Gennem et par år, har vi modtaget tilskud - 

25.000 kr. årligt - fra Københavns Kom-

mune til vore julearrangementer. Julen 2002 

var foreløbig sidste gang, vi modtog dette 

beløb. Til gengæld er julen det tidspunkt, 

hvor vi får mange pengegaver tilsendt. 

Disse midler har således været 

forudsætningen for, at vi har kunnet uddele 

julepakker og afholde julearrangementer. 

Julen 2002 uddeltes julepakker  til enlige 

forsørgere og pensionister i Københavns 

området og gavechecks til fødevarer til 

nogle eneforsørgere med mange børn flere 

steder i landet. Det sidste er en ny praksis, 

som vi nok vil fortsætte i mindre 

udstrækning. 

 

I det daglige arbejde har vi haft  personer i 

aktivering og personer i samfundstjeneste 

fra Kriminalforsorgen. Denne ekstra ar-

bejdskraft har dels været på kontoret og dels 

i det egentlige sociale arbejde. 

 

Genbrugsbutikken har i regnskabsåret 2002 

givet sit hidtidige største resultat med mere 

end 150.000 kr i omsætning. Derfor skal der 

lyde en særlig tak til de tre faste medarbej-

dere i butikken. Ligeledes skal der lyde en 

varm tak til alle der i årets løb har været 

frivillige medarbejdere eller på anden måde 

har støttet arbejdet, med nærvær, praktisk 

indsats eller pengegaver. 
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Alle metodister har fået tilbudt Centralmis-

sionens blad, idet vi derigennem har bedt 

om flere støttemedlemmer. Vi har fået flere 

støttemedlemmer gennem denne kampagne 

- ca. 50 - men slet ikke i den 

størrelsesorden, vi havde håbet. 

Centralmissionen blad fortæller om 

arbejdets store og små begivenheder og 

sætter fokus på forskellige sociale forhold. 

 

Det var med sorg, vi måtte tage afsked med 

vor vicevært gennem mange år, 

"Baunsgaard", Poul Erik Olsen, der døde i 

august 2002, 81 år gammel. Baunsgaard, der 

havde været hjemløs, kom med i vort 

arbejde for knap 30 år siden. 

 

Det sociale arbejdes kontor er over en pe-

riode på ca. et år blevet sat i stand med 

maling, nye møbler. Sidst er nyt køkken, der 

også fungerer som frokoststue, blevet fær-

digt først på året 2003 som kronen på 

værket. Bestyrelsen har således ønsket at 

give medarbejderne et godt arbejdsmiljø og 

mener, at kontoret desuden nu fremtræder i 

en fin og nødvendig præsentabel form. 

 

Året resultat viser efter hensættelser et 

overskud på godt 75.000 kr. 

 

Ejendommene 

I perioden april-juni 2003 er et stort projekt 

med renovering af facaden m.v. på 

ejendommen "Fjordbakken", Kalundborgvej 

48, 4300 Holbæk i fuld gang. Prisen på 

renoveringen bliver på knap 700.000 kr. 

incl. moms. I årets løb har der været 

forhandlinger med Frederikshavns kom-

mune om overtagelse af "Fremtidshåb", 

ejendommen Søster Annas vej 3 og 4, 

Frederikshavn. Forhandlingerne var afsluttet 

 på embedsmandsniveau, men kommunens 

køb kunne ikke godkendes i arbejdsmar-

kedsudvalget i Frederikshavn. På Solborgen 

er udført udvendigt malerarbejde med stor 

indsats af frivillige og brugere af vort 

arbejde, således at Solborgen nu fremtræder 

nyistandsat udvendigt de fleste steder. 

Udlejningen af Solborgen og værelserne i 

Rigensgade er foregået tilfredsstillende. Vi 

har prioriteret at kunne udleje værelserne til 

unge med baggrund i Metodistkirken. Udlej-

ningsejendommenes afkast er noget af for-

udsætningen for at vi kan drive vort sociale 

arbejde. Fra og med 2002 er det planen, at 

der årligt skal hensættes 10% af ejendom-

menes overskud til vedligehold. 

 

 

 

Bjarne Tønnesen            Finn Uth 
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Regnskab 2002 

Sociale aktiviteter   

Indsamlet til fællesspisninger, juleuddelinger og andre 

uddelinger 127.883  

Overskud IgenBrug  106.611  

Tipsmidler 344.145  

Københavns Kommune  30.000  

Socialministeriet til cafe, varmestue og rådgivning 400.000  

Forårsblomsten 15.000  

Deltagerbetaling for ophold i lejre 24.192 1.047.831 

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Fællesspisninger, juleuddelinger og andre uddelinger -248.985  

Cafe, varmestue og rådgivning -538.873  

Husleje og varme -22.367  

Afholdelse af lejre -72.794  

Kursus -900  

Andel i fælles administrations- og lønudgifter -336.300  

Annoncering og revision -33.154  

Udgivelse af MSA´s blad -53.338  

Øvrige udgifter -49.873 -1.334.217 

Sociale aktiviteter i alt  -286.386 

Drift af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 521.144  

Solborgen 203.556  

Gersonsvej 1 og 3 354.094  

Sofievej 26 189.535  

Fjordbakken, Holbæk 381.445  

H. C. Lumbyesgade 57 74.880  

Fremtidshåb, Frederikshavn 191.575 1.916.229 

Hensættelser til vedligehold ejendomme  -191.623 

Administration   

Fælles administrations- og lønudgifter -774.101  

Sociale aktiviteters, ejendommes og institutioners andel 492.100 -282.001 

Finansielle poster   

Renter af prioritetsgæld incl. omprioriterings omkostn. -785.721  

Afdrag på prioritetsgæld -316.452  

Renter 21.622 -1.080.551 

ÅRETS RESULTAT  75.668 
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Aktiver, angivet i kr.   

Ejendomme, regnskabsmæssige værdi:   

Rigensgade 21 og 21 A   11.617.406  

Solborgen 2.666.296  

Solborgen inventar 9.558  

Gersonsvej 1 og 3 3.950.000  

Sofievej 26  2.869.750  

Fjordbakken, Holbæk 2.850.000  

Fremtidshåb, Frederikshavn 31/12  1.900.000  

H. C. Lumbyesgade 57  2.650.587 28.513.597 

Obligationer:  8.808 

Frie midler   14.911 

Likvid beholdning  1.401.896 

Periodeafgrænsningsposter  88.723 

Tilgodehavender, andre debitorer  178.553 

Aktiver i alt  30.206.488 

   

Passiver, angivet i kr.   

Egenkapital 1/1 2002 15.594.166  

Årets resultat 75.668  

Regulering af ejendomme til offentlig vurdering pr 1/1  2001 2.050.000  

Modtaget arv 192.920  

Årets afdrag på prioritetsgæld 316.452  

Kursregulering obligationer -225 18.228.981 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 4.677.169  

Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi) 1.935.701  

Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi) 563.796  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 1.262.904  

Fremtidshåb (nom.værdi) 1.290.901  

H. C. Lumbyesgade (nom.værdi) 579.809 10.310.280 

Kassekredit  0 

Andre kreditorer ( ATP, skat, feriepenge)  149.753 

Huslejedepositum  341.476 

Forudmodtaget husleje  44.541 

Forudmodtaget tilskud  45.000 

Betaniaforeningen  152.000 

Skyldige omkostn inger  511.884 

Hensat til vedligeholdelse, Gersonsvej  150.000 

Afsat vedligehold, kontorets køkken  40.000 

Hensat til vedligeholdelse  232.573 

Passiver i alt  30.206.488 
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Forårsblomsten 

Året der kommer 

Bestyrelsen i Forårsblomsten vil meget 

gerne høre om der er nogen i menighederne, 

som har ideer til nye aktiviteter, så er vi 

meget åbne for at høre herom. 

 

Det er blevet meget svært at indsamle 

penge. Det bliver sværere og sværere at få 

indsamlere til at sælge den lille blomst, samt 

at søge fonde, da der bliver flere og flere 

ansøgere. 

 

De fleste velgørende organisationer har 

kendte personer til at stå frem og tale for 

den gode sag, samt en stor professionelt stab 

bag sig, det har vi desværre ikke.  

 

Derfor er det stadigvæk vores håb at flere 

metodister vil gøre en indsats for at forbedre 

tilværelsen for de dårligst stillede børn. 

Der vil ikke blive nogen Letlandslejr i år 

2003 da vi allerede nu kan se at vi ikke kan 

nå at få indsamlet de nødvendige midler. Vi 

vil derfor igen i år støtte Centralmissionens 

familielejr på Solborgen, samt Tjernobyl 

lejren på Bornholm. 

   

Vi håber stadig at valget af 1. maj som 

salgsdag er den rigtige, da der ligger flere 

muligheder for at sælge Forårsblomst-

mærket denne dag. 

 

Vi vil gerne takke alle, som har støttet 

forårsblomsten med deres arbejdskraft eller 

økonomisk.

Året der gik 

Forårsblomsten havde en tilbagegang på 

indtægtssiden i 2002, nedgangen skyldtes 

især salget af mærker, tipsmidlerne, samt en 

støttekoncert. Disse gav ca. 4000 kr. mindre 

i indtægt end året før.  

 

Vi må konstatere at flere kredse slet ikke 

samler noget ind, eller lade høre fra sig. 

Hvis alle ville gøre en indsats den 1.maj 

ville en lille å blive til en stor bæk. 

 

Vi afholdt en vellykket Letlandslejr for ca. 

45 børn i år 2002 den kostede kr. 

134.000,00 samtidig støttede vi Tjernobyl 

lejren på Bornholm med kr. 15 000,00  

Vi gav som tidligere tilskud til uddeling af 

julepakker, som Centralmissionen står for. 

 

Alland Holm 
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Regnskab 2002 

Indtægter 

Indtægt ved koncert samt salg af blomster    58.652 

Tipsmidler   48.480 

Andre tilskud   25.000 

Renteindtægter bank og giro   73 

   132.205 

 

Udgifter 

Administrationsandel   2.200 

Porto og gebyr   440 

Revisor   3.000 

Annoncer og reklame   4.193 

Diverse   1.000 

   10.833 

 

Årets resultat   121.372 

 

Overført fra sidste år   142.860 

I alt til disposition   264.232 

 

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således: 

Centralmissionens virksomheder samt børne- og ungdomsarbejde  - 40.000 

Tjernobyls børn, Bornholm 2003   - 28.500 

Tjernobyls børn, Bornholm 2002   - 15.000 

Letlandslejren 2002   - 133.818 

   46.914 

 

 

Aktiver 

Girobank konto.nr. 505-4303    49.914 

   49.914 

Passiver 

Saldo 1. januar 2002   142.860 

Årets overskud   121.372 

   264.232 

Uddeling   - 217.318 

Egenkapital i alt   46.914 

Skyldige omkostninger        3.000 

   49.914 
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Marielund, Vejle 

Året der kommer 

Der er vedtaget en huslejestigning for at 

undgå et nyt underskud i 2003.  

Der opleves generelt et godt fællesskab i 

området og ved aktiviteterne i hovedhuset.

Året der gik 

Hovedindtrykket er gode og velfungerende 

boliger med et godt miljø og gode fysiske 

rammer..  

Året har været præget af en serie indbrud, 

som har ramt ældreboligerne. Det har 

naturligt præget dagligdagen og medført 

nogen utryghed hos beboerne – og da især 

enlige. Det har været drøftet ,  

om der ved enkle forbedringer eller 

ændringer kan opnås større sikkerhed. 

Emnet har også været behandlet på 

beboermøder, og der er givet tilsagn om at 

viceværten vil indgå i sikringstiltag 

(montering af ekstra sikkerheds-hasper 

m.v.). 

 

Idet der har været og løbende er en del 

udskiftning blandt beboerne har bestyrelsen 

på sidste beboermøde orienteret om de 

strukturmæssige sammenhænge og forhold, 

herunder hvad der organisatorisk hører 

under hhv. ældreboliger og fond. 

 

Knud Kristensen 
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Regnskab 2002 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.268.400 

Andre driftsindtægter 0 

 1.268.400 

  

Udgifter  

Administrationsomkostninger 105.492 

Lokaleleje 82.139 

Ejendomsomkostninger 319.457 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom 102.000 

 609.088 

Resultat før finansielle poster 659.312 

  

Finansielle indtægter 7.867 

Finansielle udgifter 687.113 

Resultat - 19.934 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Indretning af lejede lokaler 34.500 

Driftsmidler 11.600 

Tilgodehavender 49.644 

Likvide beholdninger 323.660 

 18.584.264 

Passiver  

Egenkapital 61.434 

Hensættelser 1.262.496 

Langfristet gæld 16.709.544 

Kortfristet gæld 550.790 

 18.584.264 

 

 



 
 124 

Marielundfonden 

Året der kommer 

Bestyrelsen glæder sig fortsat over den 

velfungerende hovedbygning, der  som tid-

ligere nævnt trænger til en udvendig repa-

ration. Bestyrelsen har efter prioritering 

gennemført reparation og behandling af 

udvendigt træværk samt behandlet tagetagen 

for angreb af borebiller. For murværket m.v. 

trænger en reparation sig også på., når vi 

finder de økonomiske og praktiske mulig-

heder.  

  

I et nyt aktivitetsudvalg er den tidl. beboer-

rådsformand indgået og som ny beboerre-

præsentant  er valgt Egon Hviid. Vi retter en 

varm tak til de, der har gjort en stor og 

kærlig indsats, og til de, der viderefører 

funktionerne på hver sin måde. Vi  glæder 

os over at det fortsat er muligt at gennemfø-

re beboeraktiviteterne, herunder også støtten 

fra Knut Bjarne Jørgensen 2 gange måned-

ligt. 

Året der gik 

Den 1.9.2002 fratrådte viceværten og det er 

lykkedes at finde en ny stabil vicevært til de 

17 timer pr. uge. Viceværten har fået en god 

start og er meget godt modtaget af beboerne. 

Udover at virke tillidvækkende holder han 

området i en god og tiltalende stand. 

Hovedbygningens underetage har vicevært-

lokaler m.v., mellemetagen aktivitetslokaler 

og den øverste etage er udlejet til kommu-

nen på en 10 års kontrakt. Udlejning af mel-

lemetagen er nu begrænset til ældreaktivite-

ter, idet udlejning til dagplejemødre i områ-

det er ophørt, da kommunen har fundet an-

dre lokaler. 

Endvidere har Marielundfonden som nævnt 

på årskonferencen 2002 fået skattevæsenets 

tilladelse til efter fondsbeskatningslovens § 

15 (stk. 3 nr. 3 1) ) at afgive erklæring i ste-

det for selvangivelse.  

 

Knud Kristensen 
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Regnskab 2002 

Indtægter  

Husleje 175.536 

 175.536 

  

Udgifter  

Vedligeholdelse, bygninger 66.104 

     fra hensættelser - 66.104 

Rengøring 5.363 

Revision 2.500 

Forsikringer 7.948 

Ejendomsskat 3.319 

Vicevært 22.600 

El 800 

Varme 17.304 

Administrationsomkostninger 269 

Renter, Betaniaforeningen 19.443 

Diverse 1.061 

 80.607 

Resultat før hensættelser 94.929 

Hensat til vedligeholdelse  75.000 

Resultat 19.929 

  

Aktiver  

Ejendom 919.052 

Andre tilgodehavender 7.326 

Forudbetalt 8.265 

Danske Bank 213.030 

 1.147.673 

Passiver  

Egenkapital 532.400 

Hensat til vedligeholdelse 220.896 

Prioritetsgæld 368.477 

Skyldige omkostninger 25.900 

 1.147.673 
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Den selvejende institution Willeruplund 

Året der gik 

Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksom-

heden til Odense Kommune har fungeret 

ganske tilfredsstillende i år 2002. Ligeledes 

har vi haft et positivt afkast af vore midler, 

både ift. renter og kursgevinster. Således er 

der skabt baggrund for et ganske tilfreds-

stillende resultat. 

         

Vi har ydet betydelige tilskud primært til 

børne- og ungdomsarbejde. 

 

Regnskabsmæssigt kan vi oplyse, at vi ikke 

foretager afskrivninger på inventar mv., idet 

lejeaftalen indeholder en bestemmelse om, 

at Odense Kommune skal tilbagelevere en 

børneinstitution incl. de enheder, møbler 

mv., som er almindelig standard på tids-

punktet for lejeaftalens ophør. Vi har i 2002 

opskrevet værdien af ejendommen til ejen-

domsvurderingen, således at ejendom samt 

inventar udgør en værdi af i alt 5 mio. kr. 

 

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 

vurderer, at kommunens stilling i sagen er 

så svag, at de ikke for nuværende ønsker no-

gen endelig afklaring. Vi vil dog disponere 

vore midler, så vi til enhver tid kan indfri et 

evt. krav. 
 

 

Bestyrelsen  
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Regnskab 2002 

Indtægter:   

Husleje  258.324,00 

Indtægter i alt  258.324,00 

    

Udgifter:   

Administrationsomkostninger  0,00 

Revision  -12.500,00 

Gaver  -202.329,55 

Udgifter i alt  -214.829,55 

    

Finansiering:   

Renter  56.273,54 

Terminsrenter  -3.196,63 

Obligationsomkostninger  -204,00 

Kursreguleringer  16.086,52 

Finansiering i alt  68.959,43 

    

Driftsresultat/overskud 2002  112.453,88 

   

    

Aktiver:   

Kontanter  27,70 

BG Bank  416.995,18 

Giro  0,00 

Værdipapirer nom. 771.594  707.681,67 

Ejendom  4.800.000,00 

Inventar  200.000,00 

Aktiver i alt  6.124.704,55 

    

Passiver:   

Prioritetsgæld Hypotekbank primo 79.161,65  

                                            afdrag -6.964,76  

                                            ultimo 72.196,89 72.196,89 

Skyldige omkostninger  39.750,00 

Hensat til gaver  50.000,00 

Egenkapital 1.1.2002 2.350.303,78  

                   opskrivning ejendomsværdi 3.500.000,00  

                   overskud 2002 112.453,88  

Egenkapital 31.12.2002 5.962.757,66 5.962.757,66 

Passiver i alt  6.124.704,55 
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Revisionsudvalget 
 

De modtagne regnskaber har været fordelt 

mellem udvalgets medlemmer for gransk-

ning, hvorunder der fra flere kasser er ind-

hentet yderligere oplysninger, ligesom der er 

foretaget flere rettelser i konferencehånd-

bogens regnskabsopstillinger. 

 

Udvalget mødtes den 11. juni til fælles gen-

nemgang af regnskaberne, hvilket har givet 

anledning til følgende bemærkninger: 

 

Formelle bemærkninger 

Der er ikke modtaget regnskab og revisions-

protokollat for: 

 Willeruplunds eksterne regnskab 

- vi har dog modtaget det 

interne regnskab   

 Ungdomsskolen Lægården med 

tilhørende fonde 

 

Bestyrelsens underskrift mangler på MBUFs 

interne regnskab og på regnskab og revi-

sionsprotokol for Sonja og Albert Henry 

Sandvangs Fond. Sidstnævnte underskrives 

under Årskonferencen. 

 

Revisionens underskrift mangler på regn-

skab og revisionsprotokollat for Marielund-

fonden og institutionen Marielund. 

 

Som året før er to regnskaber revideret af 

interne revisorer og eet af ekstern, ikke 

statsautoriseret revisor, mens alle andre 

regnskaber er revideret af statsautoriseret 

revisor. 

 

Alle gennemgåede regnskaber er forsynet 

med revisionspåtegning uden forbehold. 

 

Andre bemærkninger 

Marielundfonden 

Der er beløbmæssige fejl i resultatopgørel-

sen i konferencehåndbogens regnskabssam-

mendrag og en enkelt post er gledet helt ud. 

Vi har anmodet om, at dette tilrettes til fore-

læggelse for Årskonferencen. 

Institutionen Marielund 

Revisionen har i sit protokollat påtalt, at der 

i regnskabsåret er afholdt to bestyrelsesmø-

der, hvortil der ikke er udarbejdet referat og 

anbefalet, at der fremover udarbejdes referat 

for bestyrelsesmøder. 

 

Metodistkirkens Verdensmission 

Balancen er fejlopstillet, og ledelsen har 

udarbejdet ny balance til forelæggelse for 

Årskonferencen. 

 

Willeruplund 

Ledelsen vil ved regnskabets forelæggelse 

oplyse om en fejlskrivning i balancen med 

henblik på rettelse til årbogen. 

 

Metodistkirkens Teologiske Seminarium 

Balancen i sammendraget er ufuldstændig. 

Årskonferencens sekretær har modtaget kor-

rigeret balance til fremlæggelse for konfe-

rencen. 

 

MBUF 

Regnskabssammendraget er nu stærkt for-

bedret i forhold til tidligere – især ved at 

specifikationer i noterne er medtaget. 

 

Kirkens Landsledelse har bestemt, at det 

interne regnskab (det af delegeretmødet 

godkendte) – over for Årskonferencen -  

skal have prioritet frem for det eksterne. Vi 

har derfor valgt at se bort fra mindre uover-

ensstemmelser regnskaberne imellem på 

udgiftsposten ”Ulandspuljen” og på forde-

lingen til dækning af underafdelingernes 

drift. 

 

Det interne regnskab for underafdelingernes 

drift er ikke modtaget og har derfor ikke 

kunnet sammenholdes med det eksterne 

regnskab. 

 

Den interne revision har over for MBUFs 
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ledelse indskærpet, at kontingent skal være 

indbetalt ultimo regnskabsåret. Årsagen der-

til er, at der ved årsskiftet var kontingentre-

stancer svarende til godt 25% af den samle-

de kontingentmasse. Restancerne er dog se-

nere indgået. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Kun ganske få kasser anfører sammenlig-

ningstal for det foregående år i regnskabs-

optagelsen i konferencehåndbogen/årbogen. 

Sammenligningstallene gør regnskaberne 

mere overskuelige og lettere tilgængelige 

for regnskabslæserne, og kan derfor kun an-

befales. 

 

Vi må også i år anføre, at mange regnskaber 

indsendes alt for sent. Af regnskabernes da-

tering kan vi se, at det ofte er uden egentlig 

grund. For fremover at sikre den 

nødvendige tid til en forsvarlig gennemgang 

vil udvalget til næste år fastsætte en absolut 

dead-line for indsendelse, hvilket vil blive 

oplyst de berørte kasser ved rykning. 

 

På revisionsudvalgets vegne 

Niels J. Ramsing 
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Ungdomsskolen Lægården 

Generalforsamling lørdag den 28. juni 2003 kl.  11.00-12.30 

INDKALDELSE 

 
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Ungdomsskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling, som finder sted lørdag den 28. juni 2003 kl. 11:00 på Ungdomsskolen  

Lægården, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro: 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Vedtægtsændring 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

        Tine Gjessø afgår efter tur 

8. Valg af revisor 

9. 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 15. april. 

Indkomne forslag bekendtgøres gennem bladet “Himmel og Jord” senest to uger før 

generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen udgøres af: 

 - skolekredsens medlemmer 

 - op til fem 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 

I de seneste år har efterskoleformen været 

meget til debat, specielt angående tilbudet 

om et 10. skoleår, som er og har været 

efterskolernes hovedydelse. Regeringen har 

vedtaget en finanslov for 2003, der ikke 

umiddelbart tilfører efterskolerne yderligere 

tilskud end året forud. En del af tilskuddet 

vil være en pulje på 40 mio. kr. For at få del 

i denne pulje skal skolerne sætte særligt ind 

på en af fire forskellige indsatsområder. 

Indsatsområderne er: Integration af ind-

vandrere, brobygning i forhold til erhvervs-

uddannelser, IT-udvikling samt elever med 

særlige behov. Der har ikke fra regeringens 

side været lagt skjul på, at der bag dette 

initiativ ligger et ønske om adfærdsstyring. 

Vi finder, at de foreslåede indsatsområder 

for hovedpartens vedkommende er vigtige 

og realistiske, men på den anden side er 

dette også et indgreb i efterskolernes frihed 

til selv at gestalte skoletilbudet for så vidt, 

at yderligere ressourcetilføring til området 

ligger her – og formentligt vil gøre det i de 

kommende år. Indsatsområderne peger i 

retning af et ønske om, at efterskolerne i 

højere grad skal i mødekomme særlige 

behov for enkelte elever. Vi finder det 

vigtigt, at efterskolen fortsat tilbyder et 

forløb, hvor almen uddannelse og 

fællesskabet spiller en lige så stor rolle som 

individuelle behov og ønsker. Men vi er 

også bevidste om, at det er en form, som er 

og formentligt endnu mere vil komme i 

modvind. Mange unge mennesker til-

rettelægger i dag deres uddannelsesforløb 

ud fra individuelle ønsker og skifter hurti-

gere mellem tilbuddene, hvis ikke deres 

behov imødekommes. Vi kommer ikke uden 

om, at vi hele tiden må overveje, hvorvidt 

aktuelle trends kan passe ind i vores skole-

tilbud på Lægården, men vi må aldrig gå på 

kompromis med det almene tilbud om et 

eller flere års skolegang i en atmosfære 

præget af fællesskabets muligheder og ud-

fordringer. Vi ønsker ikke at udvikle os til 

en eller anden form for specialskole, som 

kastes op og ned efter hvilke modeluner, der 

for tiden er i skoleverdenen. Udfordringen 

er mere end nogensinde, at overvejelserne 

om, hvordan vi skaffer elever ikke må kolli-

dere med skolens værdigrundlag og formål. 

Vi har i de senere år kunnet mærke en øget 

interesse for 8. klasse, da langtfra alle efter-

skoler har dette tilbud. Da det har været 

vanskeligere at fylde skolen op, er denne 

årgang vokset. Det kan mærkes i hverdagen, 

når gennemsnitsalderen på skolen falder, 

men bestyrelsen finder i dette tilfælde, at vi 

har været nødsaget til at udnytte udviklingen 

på bedste måde. Idealet er dog, at der skal 

være et nogenlunde ligeligt antal på de tre 

årgange.  

 

Elevtallet 

Endnu et skoleår har vi måttet sande, hvor 

vanskeligt, det er at fastholde eleverne på 

skolen. Der er stadigt for mange, der i løbet 

af skoleåret tager beslutning om at afslutte 

forløbet i utide. For skoleåret 2001/02 var 

frafaldsprocenten 24, men de tomme elev-

pladser er dog delvist blevet genbesat. Det 

er bestyrelsens klare fornemmelse, at den 

høje frafaldsprocent ikke skyldes manglende 

tiltag. Ved begyndelsen af skoleåret havde 

man fra personalets og ledelsens side be-

vidst arbejdet på et skolestartsforløb, som 

skulle holde eleverne på skolen. At dette så 

alligevel ikke lykkedes tilfredsstillende fører 

naturligvis til nye overvejelser. Det er også 

vores indtryk, at der arbejdes meget seriøst 

med de elever, der ikke føler sig tilpas på 

skolen. Ligeledes gøres der mere for at 

bevidstgøre forældrene om, hvilken rolle de 

spiller i denne problemstilling. Det bør i 

denne forbindelse nævnes, at vi langtfra er 

den eneste efterskole, der har dette problem. 

Desværre oplever mange skoler den 

såkaldte ’zapperkultur’. Men der er også 

skoler, der klarer sig bedre end os på dette 
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felt. Desværre bliver det let en dårlig cirkel; 

når flere elever forlader skolen og nye 

løbende kommer til, påvirker det 

uundgåeligt de resterende elevers opfattelse 

af skoleårets forløb. Både personale, ledelse 

og bestyrelse behandler løbende 

problemstillingen, vel vidende, at nogle af 

årsagerne til problemet ligger uden for vores 

rækkevidde. 

I dette skoleår har vi desværre måttet sende 

et antal elever hjem pga misbrug. I denne 

omgang vakte det igen den lokale presses 

interesse. Det førte til en omtale, som vi 

godt kunne have været foruden, men sagen 

har fra skolens side været taklet på en til-

fredsstillende måde. Der er fuld enighed i 

bestyrelsen om, at skolen ikke magter at 

tage sig af elever med misbrugsproblemer, 

og at der må reageres med konsekvens, når 

reglerne overtrædes. Der gøres i øvrigt også 

en indsats fra skolens side for at finde andre 

muligheder for de elever, som man må tage 

afsked med. PR-mæssigt må vi så forsøge at 

gøre pressen opmærksom på de positive 

ting, der også sker på skolen, så skolens 

lokalområde kan have et nuanceret billede 

af livet på skolen. 

 

Økonomi 

Regnskabet viser et overskud på lige knapt 

79.000 kr. Det er 415.000 kr bedre end 

sidste regnskabsår, men 107.000 kr 

dårligere end budgetteret. Vi kom altså 

igennem med skindet på næsen trods et 

lavere årselevtal og en høj frafaldsprocent. I 

forhold til regnskabsåret 2001 er 

årselevtallet faldet med 2 elever. En 

væsentlig besparing er foretaget ved et fald i 

antallet af lærere, der svarer til ca. en 

lærerstilling. Da statstilskuddet formentligt 

ikke vil stige i fremtiden, er bestyrelsen 

fortsat bevidst om, at der bør holdes nøje 

opsyn med udgifterne. 

I marts vedtog bestyrelsen en ekstraordinær 

stigning i elevbetalingen, så betalingen pr. 

uge blev 1.265 kr. for skoleåret 2002/03. 

For finansåret 2003 er beløbet yderligere 

hævet til 1.320 kr. Dette har været nøje 

overvejet, men vi mener, at indtægterne her 

kan hæves, så der fortsat er mulighed for at 

præsentere et spændende skoletilbud.  

Tidligere ansatte på Lægården og andre har 

været hørt om oprindelse og historie ang. 

Biskop Odd Hagens Fond. Der er i denne 

forbindelse udtrykt et ønske om fondens 

bevarelse. Formålet med midlerne er  at ud-

smykke skolen med kunst. Bestyrelsen har 

vedtaget, at fonden skal figurere i skolens 

samlede regnskab, og at de aktuelle midler 

skal bruges til at udsmykke spisesalen. 

Selvom det er økonomisk stramme tider, er 

det vigtigt, at heller ikke dette felt for-

sømmes. Hvad der pryder vore vægge siger 

også en hel masse om, hvem vi er, og hvad 

vi vil. 

 

Vedtægtsændring 

Det er med glæde og stolthed, at vi til denne 

generalforsamling kan fremlægge værdi-

grundlag for Lægården som forlag til ved-

tægtsændring. Det har taget mere end to års 

arbejde at nå hertil. Vi håber, at I som skole-

kreds kan kende vores skole ud fra disse 

linier, der í vores vedtægter med få ord skal 

tydeliggøre, hvorfor vi driver skole på Læ-

gården. Ordlyden afspejler både de dybere-

liggende holdninger samt de formål, der 

udspringer deraf. Værdier udtrykker noget 

om udgangspunkt for handlen og hverdag; 

de er drømme og intentioner, der, når de ud-

tales, hjælper os til arbejde bevidst ud fra 

det, vi kommer af og så dertil, hvor vi gerne 

vil hen. Man kan mene, at det bare er en 

række fine ord på et stykke papir, men disse 

ord er mere end det. De udtrykker en me-

ningsfuld proces, hvor medarbejdere, ledel-

se og bestyrelse sammen har sat ord på det, 

der er vigtigt. Processen med at udarbejde 

disse linier har givet tid til at drøfte, hvad 

det er, vi gør, hvad vi gerne vil gøre bedre, 

og hvad vi drømmer om for Lægården. 

Bestyrelsen kan kun udtrykke stor glæde 

over denne proces og har et håb om, at 

dialogen med medarbejderne kan fortsætte 

fremover.  

Vi anbefaler naturligvis denne vedtægtsæn-
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dring, der kræver en ekstraordinær general-

forsamling, fordi den implicerer ændringer( 

læs: tilføjelse) til skolens formål. Hvis for-

slaget vedtages, indkaldes der hermed til 

ekstraordinær generalforsamling i septem-

ber. Vedtægtsændringer kræver i øvrigt kva-

lificeret flertal blandt de fremmødte stem-

meberettigede ved generalforsamlingen. 

 

Placering af Lægården 

Ved sidste generalforsamling blev spørgs-

målet rejst, hvorvidt det kunne være en 

fordel at flytte Lægården til et mere centralt 

sted. Bestyrelsen fik til opgave at give deres 

holdning til spørgsmålet ved den næst kom-

mende generalforsamling. Bestyrelsen 

drøftede deres holdning til dette spørgsmål 

allerede ved det første bestyrelsesmøde ved 

skoleårets start. Vores holdning er meget 

enkelt, at vi ikke kan forestille os, at 

Lægården skulle kunne ligge andre steder i 

landet. Lægården er, hvad den er i kraft af 

de medarbejdere, vi har. I bestyrelsen sætter 

vi stor pris på den indsats, der gøres for at 

give unge mennesker et år eller flere med 

mulighed for udvikling og forandring. Den 

indsats gøres af de medarbejdere, som vi har 

lige nu – de kan ikke omplantes til et andet 

sted.  

Hvorvidt det ville være en idé at begynde en 

ny efterskole med baggrund i Metodist-

kirken, mener vi ikke, at det er op til os at 

afgøre. Men ledelse og bestyrelse på Læ-

gården vil til enhver tid støtte et muligt 

initiativ med råd og vejledning. 

 

Bygninger 

Bestyrelsen har besluttet at sætte en ny etape 

af forbedring af Gl. Pigegang i gang. Denne 

gang vil der blive iværksat renovering af 

toilet og bad samt ske værelses-

sammenlægninger og indkøb af nyt 

inventar. Endvidere vil der også i 

bygningens stueetage ske renovering af 

undervisningslokale. Vi har et indtryk af, at 

de fysiske omgivelser i dag er 

medbestemmende for, hvilken skole, man 

vælger. Derfor må vi ikke lade os begrænse 

af den økonomiske situation. 

 

Personale 

To af vore medarbejdere, Terje Hansen og 

Kristen Kristensen kunne ved begyndelsen 

af skoleåret fejre 25 års-jubilæum. Det er en 

glæde at have trofaste medarbejdere! Begge 

lærere viser med deres daglige engagement 

som henholdsvis tillidsrepræsentant og vice-

forstander, at det langt fra altid er udtryk for 

stagnation at blive på den samme arbejds-

plads igennem så mange år. Det var en stor 

glæde at kunne lykønske dem. 

Kontakten mellem bestyrelse og medarbej-

dere har også i det forgangne år været 

positiv. Bestyrelsen får altid at mærke at, 

der sættes pris på deres tilstedeværelse. Der 

har været et fint samarbejde omkring ud-

arbejdelse af værdigrundlag, hvor mange 

vigtige ting blev drøftet medarbejdere, le-

delse og bestyrelse imellem. I flere af besty-

relsens udvalg sidder der nu medarbejdere, 

og det giver også en tættere dialog. 

I sommeren sagde vi farvel til 4 medar-

bejdere, hvoraf de tre var fuldtidsansatte. Til 

erstatning blev kun ansat to fuldtidslærere 

samt en deltidsansat. Det har været med til 

at nedbringe omkostninger, men har selv-

følgeligt kunnet mærkes blandt medar-

bejderne. Da Lægården i forhold til gen-

nemsnitsanalyser for efterskolerne i forvejen 

har højere udgifter til undervisning, var det 

nødvendigt at gøre denne besparelse, da 

elevtallet er faldende. Knud Kristensen fra 

bestyrelsen holdt i juni et møde med 

medarbejderne for at informere om de 

økonomiske udsigter. 

Louise Hjort Jensen har i skoleåret 2002/03 

været tilknyttet skolen som ungdomsmed-

arbejder. Hun har taget sig af ungdoms-

klubben og har deltaget i skolens alminde-

lige liv, herunder varetaget et antal under-

visningstimer. Det er bestyrelsens indtryk, at 

det har været en god ordning, og at skolen 

har sørget for den nødvendige opbakning og 

støtte i dette arbejde. Det kunne være en 

model for andre unge, der har mod på 

frivilligt år på skolen. Det skal være et ungt 
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menneske, der selvstændigt kan varetage 

klubarbejdet og som har lyst til at gøre 

erfaringer med undervisning, evt. som for-

beredelse til en seminarieuddannelse. 

  

Fremtiden 

Det øgede krav på den økonomiske side 

samt vanskeligheder med at tiltrække og 

fastholde elever kræver mere end nogen-

sinde, at bestyrelsen hele tiden tænker frem-

ad. I år har vi således modtaget regnskabet 

en måned før end de tidligere år, for bedre at 

holde øje med den økonomiske situation og 

have større muligheder for at gribe ind, når 

det er nødvendigt. Ligeledes arbejder et 

udvalg med ideer for fremtiden, samtidigt 

med, at der holdes øje med muligheder og 

nyheder indenfor undervisningsverdenen. 

Herunder overvejes det også, hvorvidt 

Lægården skal søge midler indenfor de 

førnævnte indsatsområder. 

Ligeledes arbejder pr-udvalget med kon-

krete initiativer, der skal tiltrække flere 

elever. 

 

Som nævnt i indledningen kaldes nutidens 

unge tit for `zappergenerationen´, og der er 

ingen tvivl om, at de unge som udgangs-

punkt har uanede muligheder at vælge imel-

lem, og at de er mere selvstændige end 

nogensinde. Når det er sagt, må det også 

anføres, at vi på Lægården også møder 

nogle unge, der ikke altid føler, at de har 

uanede muligheder og som har vanskeligt 

ved at administrere den selvstændighed, der 

tiltros dem. Vi ønsker, at Lægården skal 

være en skole, der tilbyder en fast base for 

et eller flere år, hvor man kan udvikle sine 

muligheder. Vores basis er den Gud, der 

siger: Jeg, Herren, er den første, og hos de 

sidste er jeg den samme. (Esajas 41,4) 

Menneskers behov og ønsker ændrer sig, 

regeringer skifter, ideer kommer og går, 

men Gud elsker os fortsat, ligesom han har 

elsket mennesker fra begyndelsen. Det er en 

grundlæggende værdi for vores arbejde, som 

ikke skiftes ud, og som er et solidt tilbud til 

alle mennesker gennem alle tider. 

 

Med en stor tak til ledelse og medarbejdere 

for en stor indsats gennem året…………… 

 

 

På vegne af bestyrelsen 

Tine Gjessø 
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Forslag  

Forslag til tilføjelser til vedtægterne: 

 

§ 1, stk. 5 

 

Værdigrundlag 

 

Mennesket er skabt med mange muligheder 

for at udvikle sig selv, sine evner og sit 

forhold til andre. Vi ønsker at fremme den 

enkeltes selvværd og støtte elevernes sunde 

udvikling både personligt, fysisk, socialt og 

fagligt, så de må udvikle sig til hele og 

engagerede mennesker. Ligeledes ønsker vi 

i praktisk arbejde at modne elevernes 

ansvarlighed. 

 

Livet på skolen er præget af vores ønske om 

at give eleverne glæde ved fællesskabet. Vi 

ønsker at udvikle den enkeltes respekt og 

omsorg for andre, styrke deres evne til 

aktivt at engagere sig i fælles aktiviteter og 

oplevelser samt at fremme elevernes 

ansvarlighed. Vi vægter, at alle elever trives 

bedst muligt. 

 

Viden og færdigheder er vigtige for 

elevernes udvikling indenfor det boglige, 

musiske, kreative og fysiske. Vi ønsker at 

motivere elevernes formåen til selv at tage 

et ansvar og til at overskride egne faglige 

grænser. Vi forventer derfor, at eleverne 

engagerer sig i forskellige fagområder og 

udvikler deres naturlige nysgerrighed.  

 

Vi vil gerne give det kristne budskab videre 

som en livsmulighed til vore elever. Vi har 

en tro på, at Guds kærlighed og tilgivelse 

kan forandre og udvikle mennesker. Derfor 

ønsker vi at give eleverne nærhed og 

omsorg. Vi vil hjælpe dem til at udvikle 

tillid og ærlighed, så de kan møde livet med 

glæde og livsmod. 

 

§ 6, stk. 8 

 

Bestyrelsen godkender en plan for skolens 

årlige evaluering af dens virksomhed i 

forhold til skolens værdigrundlag. 
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Forstanderens beretning  
 

Ved skolestarten først i august kunne vi 

begynde med 102 elever, men var ugen efter 

oppe på 108 elever. Det var ganske godt 

efter som vi havde været noget bekymrede 

for om vi ville kunne starte med 100 elever. 

Vi havde også optaget elever i som-

merferien og lige indtil skolestart. For-

delingen af elever på de forskellige 

klassetrin var da  27 i 10. klasse, 42 i 9. 

klasse og 39 i 8. klasse. 

Introprogrammet var meget omfangsrigt. 

Belært af erfaringerne fra sidste år, hvor en 

del elever meget tidligt tog hjem, sørgede vi 

for, at der var aktiviteter i stort omfang i de 

første par måneder. Det virkede også. De 

første 2 mdr. var der ingen, der rejste hjem. 

Til gengæld viste det sig senere, at det kun 

havde udskudt problemet.  

    

Medarbejderne på skolen. 

På personalesiden startede vi med 4 nye 

medarbejdere i stedet for dem, der var rejst. 

Det var Simon S. Nielsen og Kristian 

Traberg Larsen, der begge var på fuld tid. 

Desuden var Louise Hjort Jensen og Peter 

Holmsgaard ansat på deltid. Ud over 

undervisningen og tilsynsopgaverne har det 

været Louises specielle opgave at tage sig at 

MU-klubben på skolen. 

Til efterårsferien besluttede Peter Holms-

gaard sig for at bruge al sin tid til tjeneste i 

Apostolsk kirke. Han opsagde derfor sin 

stilling til efterårsferien. Det har medvirket 

til, at flere andre har haft en del overtimer i 

årets løb. De 3 andre har alle på fornem vis 

klaret opgaven.    

 

To gange 25 års jubilæum i august 

måned. 

Vi kunne ved skolestarten fejre 25 års 

jubilæum for Terje Hansen og Kristen M. 

Kristensen med en reception, hvor per-

sonalet, venner og familie var inviteret. Vi 

takker dem for den store indsats, de har lagt 

på skolen igennem årene. 

Klubben. 

Louise Hjort har i år haft ansvaret for 

klubarbejdet på skolen. Det har hun klaret 

flot. Det har som sædvanligt kørt med 

ugentlige klubaftener med snak, diskus-

sioner og hygge og med nogle større 

arrangementer med talere, der er kommet 

udefra. Som tidligere elev på skolen og 

deltager i MBUF arbejdet i Strandby, har 

hun haft gode forudsætninger for at gå ind i 

arbejdet. Tilslutningen til klubarrangement-

erne har som de tidligere år været svin-

gende.  

 

Bygningerne. 

Vi har fortsat istandsættelsen af Gl. 

Pigegang med at renovere alle værelserne, 

der er lavet nyt varmesystem, badeværelse 

og toiletter, og de fleste værelser er lagt 

sammen 3 og 3, så vi nu får en del store 

værelser til 4 piger. Der er desuden lavet 2 

tørrerum. Vi har endvidere istandsat toiletter 

og forgang ved gymnastiksal, sat brusere op 

i vaskerum ved Tilbygningen og udvidet H-

lokalet ved at lægge det sammen med det 

tidligere vaskerum. 

Vi forsøger på denne måde løbende at sørge 

for, at skolen bygningsmæssigt har en tids-

svarende standard. 

 

Undervisningen og samvær på skolen. 

Den nye struktur med linievalg for alle 

elever, der begyndte sidste år, er med held 

ført videre i 2002. Det er vores opfattelse, at 

det giver mere ro på hverdagen, når alle 

elever har mulighed for at vælge en linie.  

Der har i år været en forøget tendens til, at 

eleverne ikke vælger tysk og fysik i 10. 

klasse. 

Vi har i år oplevet, at det bliver sværere at 

skabe et godt og ansvarligt miljø i under-

visningen, 

fællessituationer og fritiden, når vi har for få 

10. klasses elever. 
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Eleverne 

Der har været talt en del om Zapper kulturen 

blandt unge. Vi har igen i år oplevet, at alt 

for mange har forladt skolen, fordi der lige 

var noget, der ikke passede dem. Det har 

været utroligt frustrerende, og vi har lagt 

meget arbejde i at gøre noget ved det. Vi 

kan dog se, ud fra hvad der sker på andre 

skoler og ud fra den offentlige debat i 

området, at det ikke bare er på Lægården, at 

vi har dette problem. Det er på mange andre 

skoler.  

Det ser ud til at vi som et hele for skoleåret 

2002/03 kommer ud med 94,4 årselever, det 

er ca. 2 årselever mere, end vi havde året 

før, hvor vi havde 92,7 årselever. 

Snifning. 

I begyndelsen af oktober var vi nødt til at 

sende 6 elever hjem for snifning. Det var 

med til at skabe en del røre i elevflokken.   

 

Tyverier. 

Vi har i år været hjemsøgt af et stort antal 

tyverier eleverne imellem. Det har hoved-

sageligt været penge og computerdele men 

også tøj og i et enkelt tilfælde en bærbar 

computer, som vi heldigvis senere fandt 

igen. 

 

Gymnastikopvisninger.  

Vi har i det forløbne år valgt at lægge mere 

vægt på, at eleverne kommer ud  og viser 

deres gymnastikopvisning flere gange, end 

vi før har gjort. 

Det har været en rigtig god og positiv 

oplevelse både for eleverne og for 

personalet.. 

 

Vigende tilskud til efterskolerne. 

Statstilskuddet til efterskolerne er som 

sædvanligt ikke blevet reguleret, så det 

svarer til pristalet. Samtidig er nogle af de 

penge, vi tidligere fik i statstilskud nu blevet 

lagt i nogle puljer, som vi kan søge, hvis vi 

opfylder visse kriterier.  

 

Udlejning og mad ud af huset. 

Når vi ikke kan regne med at tilskuddet fra 

staten kan holde trit med pristalsudviklin-

gen, må vi finde andre måder at sikre os 

tilstrækkelige indtægter til at drive skole for, 

og til fortsat at holde skolen i ordentlig 

stand. 

Vi arbejder på fortsat at kunne øge vor ind-

tjening ved udlejning af lokaler. Vi har også 

haft gode erfaringer med at levere mad til 

medarbejderne på Dagbladet, som er vores 

nabo. 

 

Arbejdet med skolen værdigrundlag. 

Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående 

af både bestyrelsesmedlemmer og personale, 

som har arbejdet med at konkretisere 

skolens værdigrundlag, som ministeriet har 

pålagt alle skoler at gøre. Der har igennem 

året været flere møder i udvalget og det har 

arrangeret 2 fællesmøder med personalet for 

at inddrage dem mest muligt i udformningen 

af værdigrundlaget. Det har været et spæn-

dende arbejde, som vi har fået meget ud af. 

 

År 2002 har været et spændende år, som vi 

gennem hårdt arbejde, tålmodighed og 

udholdenhed er ved at komme godt ud af. 

Jeg vil gerne takke både medarbejdere og 

bestyrelse for et godt samarbejde og for en 

stor arbejdsindsats, der har været med til at 

få tingene til at lykkes. 

Niels Urup Nielsen 

forstander 
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Regnskab 2002 

Indtægter  

Statstilskud 6.458.121 

Skolepenge m.m. 5.075.615 

Andre indtægter og tilskud 1.256.520 

 12.790.256 

Omkostninger  

Lønomkostninger vedr. undervisning 5.210.138 

Andre omkostninger vedr. undervisning 1.155.901 

Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift 1.249.342 

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 1.653.263 

Kostafdeling 1.637.588 

Administration 1.184.323 

Finansielle poster 620.754 

 12.711.309 

Årets resultat  78.947 

  

Aktiver  

Grunde og bygninger 21.521.815 

Inventar, undervisning 158.089 

Inventar, kostafdeling 54.449 

Inventar, administration 49.990 

Køretøjer m.v. 93.750 

Tilgodehavender m.v. 513.367 

Obligationer 1.264.467 

Likvide beholdninger 943.804 

 24.599.731 

Passiver  

Egenkapital 12.486.858 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 9.235.547 

Kortfristet gæld 1.694.759 

Forud modtagne indtægter 1.182.567 

 24.599.731 
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Legat for Metodistkirkens Højskoles Elevforening af 1915 

 

Aktiver 

Beholdning, Vestjysk Bank   3.975 

 

Passiver 

Legatkapital, saldo 1. januar 2002   3.932 

+ renter   43 

   3.975 

 

Biskop Odd Hagens Fond 

Aktiver 

Beholdning, Vestjysk Bank   50.376 

 

Passiver 

Legatkapital, saldo 1. januar 2002   49.633 

+ renter   743 

   50.376 
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Referat fra generalforsamling 

lørdag den 29. juni 2002 
 

Generalforsamlingen indledtes med video-

klip fra året der er gået på Lægården. For-

manden Tine Gjessø bød velkommen til 

generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent, sekretær og 

stemmetæller. 

Finn Bræstrup Karlsen blev foreslået som 

dirigent, og blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsam-

lingen er lovligt indkaldt. 

Som sekretær blev Mogens Hansen valgt og 

som stemmetællere blev Inge-Lise Kofoed 

Beck og Jens Gjessø valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens formand Tine Gjessø frem-

lagde den udsendte beretning. 

Tine Gjessø takkede for at Louise Hjorth 

har kunne være på skolen gennem det sidste 

år som ungdomsarbejder. 

Louise Hjorth fortalte, at det havde været en 

stor oplevelse og meget lærerigt. Louise 

Hjorth har haft undervisning i forskellig 

sammenhænge men har også etableret en 

ungdomsklub og har været til rådighed for 

de unge til samtale. Også med mulighed for 

samtaler, der ikke blev refereret andre ste-

der. Louise Hjorth føler sig kaldet til at leve 

som efterskolelærer og tjene kirken og Gud 

på denne måde. 

Tine Gjessø takkede også forstander Niels 

Urup Nielsen for at det har været muligt, at 

have Louise Hjorth på skolen. 

Jørgen Thaarup udtrykte på vegne af menig-

heden i Strandby en stolthedsfølelse overfor 

Louise Hjorths valg. Jørgen Thaarup takke-

de skolen for at forfølge ideen, selv om der 

sidste år var modstand fra andre sider. 

Bestyrelses beretning blev herefter god-

kendt. 

3. Forstanderens beretning 

Niels Urup Nielsen henviste til den skrift-

lige beretning. Niels Urup Nielsen oplyste, 

at man har oprettet 2 8.-klasser for at kunne 

fastholde elevgrundlaget. 

Niels Urup Nielsen takkede bestyrelsen for 

samarbejdet og for den opbakning, som be-

styrelsen har givet til skolen og personalet. 

Ligeledes udtrykte forstanderen en tak til 

personalet for samarbejdet. 

Freddy Johansen pegede på, at der findes 

ordblindeskoler, hvor der er ventelister. Må-

ske kunne der oprettes en foranstaltning for 

ordblinde, hvor eleverne er i et normalt sko-

lemiljø og ikke på en skole udelukkende for 

ordblinde. 

Niels Urup Nielsen oplyste, at skolen har 

overvejet disse muligheder og har etableret 

specialundervisning i stavning. Bestyrelsen 

har ligeledes overvejet muligheden af at eta-

blere en speciel klasse, men har ikke taget 

endelig beslutning. 

4. Godkendelse af det reviderede 

regnskab 

Niels Urup Nielsen pegede på, at resultatet 

for 2002 har været væsentlig bedre end året 

før. Det har været hårdt arbejde.  

Regnskabet blev godkendt. 

5. Vedtægtsændring 

Tine Gjessø oplyste, at bestyrelsen har valgt 

at opfylde lovgivningen, ved at værdigrund-

laget skal indskrives i skolens vedtægter. 

Bestyrelsen har haft stor glæde af et sam-

arbejde med medarbejdere om at få beskre-

vet værdierne for Lægården. Der har været 

en samtale med alle medarbejderne om vær-

dier for skolen. Det har været opmuntrende 

at møde medarbejdernes åbenhed for at gå 

ind i denne opgave. Tine Gjessø takkede 

medarbejderne for denne fælles opgave. 

Tine Gjessø påpegede at en tilføjelse til ved-

tægterne kræver godkendelse på 2 general-

forsamlinger.  
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Tine Gjessø fremlagde forslaget til værdi-

grundlag, som en tilføjelse til de nuværende 

vedtægter. 

Finn Bræstrup Karlsen takkede for at værdi-

grundlaget er formuleret i et klart sprog. 

Christian Alsted takkede for værdigrund-

laget der forener det at være skole og kri-

sten. 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 37 

stemmer for og 1 blank stemme. Der blev 

derfor inviteret til generalforsamling den 20 

september 2003. 

6. Indkomne forslag 

Dirigenten konstaterede, at der ikke er 

modtaget forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

Jørgen Thaarup takkede - på vegne af 

Metodistkirkens Landsledelse og MBUF-

styrelsen, der fungerer som nomineringsko-

mite – Tine Gjessø fordi hun tog udfordrin-

gen for 8 år siden. Forsamlingen tilsluttede 

sig med klapsalver. 

Jørgen Thaarup oplyste, at Metodistkirkens 

Landsledelse og MBUF-styrelsen foreslår 

Richard Tolstrup. Der var ikke andre 

forslag, og Richard Tolstrup blev valgt. 

Jørgen Thaarup foreslog Finn Bræstrup 

Karlsen som suppleant. Der var ikke andre 

forslag og Finn Bræstrup Karlsen blev valgt. 

Jørgen Thaarup takkede Finn Bræstrup 

Karlsen for sin villighed og bad repræsen-

tanterne fra Odense om at tage en hilsen 

med til Richard Tolstrup. 

Tine Gjessø takkede også den nuværende 

suppleant for den interesse, der er vist i året 

der er gået. 

8. Valg af revisor 

Revisorfirmaet Krøyer Pedersen blev 

foreslået og valgt. 

9. Eventuelt 

Mikkel Bræstrup pegede på udsmykningen i 

spisesalen, der er billeder af stjernetegn. De 

bør ikke være på en kristen skole. 

Niels Urup Nielsen undskyldte, da han alle-

rede har fået opgaven fra bestyrelsen. Men 

det er ikke effektueret, da der endnu ikke er 

fundet nye billeder til spisesalen. 

Erik Kristoffersen takkede for, at de som det 

forrige forstanderpar altid føler sig velkom-

men på skolen, og ønsker skolen alt muligt 

godt i fremtiden. 

Knut Bjarne Jørgensen pegede på, at sko-

lens bagland skal være opmærksom på at 

sende elever til skolen. 

Jørgen Thaarup har overvejet hvordan vi 

kan fastholde at Lægården er en skole, der 

historisk og værdimæssigt er knyttet til 

Metodistkirken, uden at det skal være en 

ramme, der kan blive for snæver. Jørgen 

Thaarup har ikke fundet løsningen på dette, 

men opfordrede bestyrelsen til at overveje, 

hvordan man eventuelt kan udvide skole-

kredsen til for eksempel nærmiljøet, nu-

værende elevers forældre, andre kristne me-

nigheder i området eller andet. Jørgen Thaa-

rup pegede på, at der sidder en person i be-

styrelsen, der er udpeget af Holstebro byråd, 

der er en ressource i netop et sådan spørgs-

mål. 

Jørgen Thaarup sagde, at man ikke kan 

flytte Lægården, som det tidligere har været 

nævnt, men at Metodistkirken kan overveje 

at oprette tilsvarende aktiviteter andre steder 

i landet. Lægården ligger, hvor den ligger. 

Niels Urup Nielsen takkede Tine Gjessø for 

sin tid i bestyrelsen og specielt den sidste 

tid, hvor Tine Gjessø har fungeret som 

formand. Niels Urup Nielsen lagde vægt på 

engagementet og gode samtaler. 

Tine Gjessø takkede Niels Urup Nielsen for 

de venlige ord og orienterede om sin bag-

grund for ikke at genopstille. Tine Gjessø 

havde været meget utryg ved at tage op-

gaven som formand for bestyrelsen, men det 

har været lærerigt, og det skyldes en god 

bestyrelse med god opbakning. 

 

Finn Bræstrup Karlsen 

dirigent 
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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 kan-

didater godkendes af Metodistkirkens årskonference, der afholdes inden udgangen af juli 

måned. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 1 år ad gangen og genvalg kan finde 

sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Af hensyn til kontinuiteten i 

bestyrelsens arbejde bør det tilstræbes, at udskiftning af bestyrelsesmedlemmer sker med en 

ad gangen. 

 

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-
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ralforsamling. Forslagspraksis: Metodistkirkens Landsledelse foreslår personer til 3 pladser i 

bestyrelsen, MBUF-styrelsen foreslår personer til 2 pladser i bestyrelsen. 

 

16. Willeruplund, Odense 

Institutionen anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af Metodist-

kirkens danske Årskonference efter indstilling, således at 1 medlem indstilles af Landsledel-

sen for Metodistkirkens Ungdomsforeninger (MU), 1 medlem indstilles af landsrådet for 

Metodistkirkens Spejdere (MS) og 3 medlemmer indstilles af pastoratskonferencen for Me-

todistkirken 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. 
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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. 

 

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. 
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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.   

 

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 
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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. 

 

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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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 

2003 Øystein Olsen Holstebro Mogens Hansen 25. 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 

 

Diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  

 

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 

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, 131 Lowry Lane, Wilmore, Ky. 40390, U.S.A. 

 E-mail: ml_wesley@hotmail.com 

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

 Mobiltlf. 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 

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

E-mail: jesskan@ka-net.dk  

Nielsen, Robert, Merkurvej 7, 8270 Højbjerg. Tlf 86 14 91 14. 

 E-mail: julie-robert-nielsen@stofanet.dk 
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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, 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@vip.cybercity.dk 

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

E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk 

 

Præsteenker : 

Bhutho, Ellen, Skovgade 28, 1., 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. 
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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: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: thomas@grandelag.dk 

ML: Gurli Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: gurli.brinch@esenet.dk 

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@esenet.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 

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

 E-mail: thaarup@worldonline.dk 

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

  E-mail: henning.clausen@webspeed.dk 

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

  E-mail: laila-horby@webspeed.dk 

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

  Email: bjoern_t@tiscali.dk 

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

  E-mail: henning.clausen@webspeed.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@tdc.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: Tommy Faxholm, Højgårdsvænge 23, 2880 Bagsværd. Tlf. 44 44 09 09. 

  E-mail: faxholm@post9.tele.dk 

MKa: Tommy Laursen, Marievej 39, 2740 Skovlunde. Tlf 44 92 08 60. 

  E-mail: tomdor@vip.cybercity.dk 

MKv: Maj Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hylling. Tlf. 46 41 21 12. 

  E-mail: mp_ras@post.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  

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

  E-mail: e.carlsen@mail.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. 

  E-mail: damlund@adslhome.dk 

 

 

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. 

  E-mail: moghou@c.dk 

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: Benny Haunstrup,  Sundbakken 12, st. 3., 8700 Horsens. 

MK:  

 

 

Kalundborg: Bethesdakirken, Bethesdagade 20, 4400 Kalundborg. 

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

 E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk 

ML:  

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

  E-mail: hmp-kpp@mail.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: jesskan@ka-net.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. 

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

  E-mail: cfredsby@get2net.dk 

ML:  

MF: Gert Nielsen, Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50. 

  E-mail: g-l.gm.nielsen@mail.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: 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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Løkken: Skt. Peters Kirke, Kirkegade 9, 9480 Løkken. 

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

 E-mail: loekken@metodistkirken.dk 

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

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: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59. 

 

 

Nexø: Nexø: Eben-Ezer, Danielstræde 2, 3730 Nexø.  

Kontakt: Menighedshjælper Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 05 30. 

 E-mail: nexoe@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

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

ML:  

MF:  

MKa: Poul Larsen, Nordskovvej 12, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41. 

  E-mail: lispoul@image.dk 

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: 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.  

Kontakt: Menighedshjælper Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 05 30. 

 E-mail: roenne@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

Lprd: Jørn Bech, Baneparken 8, Nylars, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 29 48. 

  E-mail: bechbornholm@private.dk 

 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: Bent Kofod, Zahrtmannsvej 27, 3700 Rønne. Tlf 56 95 44 96. 

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. 

  E-mail: sorenkir@post1.dk.net.dk 

MKa: Birthe Rasmussen, Haldsvej 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 19 77. 

MKv: Christian Mandrup Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 82. 

MK: Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50. 

 

 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/
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Svendborg: Vestergade 165C, 2., 5700 Svendborg. Tlf 62 80 01 03 

Præst: Carsten Morsbøl, fungerer på fritidsbasis under sin tjenesteledighed. 

Kontakt: 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. 

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

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

MF: Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47. 

  E-mail: strand@tunet.dk 

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 

 

 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/
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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: Knud Kristensen, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06. 

 E-mail: knud@bhutho.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: 

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

 E-mail: solveig.hogberg@metodistkyrkan.se 

Anders Svensson, Gamla Riksvägen 75, 42830 Kållered, Sverige. Tlf 0046 31 79 55 669.  

 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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Konferencekalender 2. halvår 2003 
 

August 

11. - 18.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

15. - 17.  MS Old Scout i Fjordhytten på Fyn. 

22. - 24. MS Seniorweekend. 

 

September 

7. Kollekt til projekt menighedsplantning, Solrød. 

22. - 25.  Præsternes efterårsmøde. 

26. - 27.  Metodistkirkens Landsledelse i Århus. 

 

Oktober 

10. - 16.  MS Patruljeførertræning. 

17. - 19.  Unge Hjem weekend. 

25. Alkohol-konference iVejle. 

 

November 

2.  Kollekt til præsteuddannelsen. 

29. - 30.  MS Seniornatløb. 

 

December 
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Konferencekalender 1. halvår 2004 
 

Januar 

Evangelisk Alliance. 

23. - 24. Metodistkirkens Landsledelse i København. 

 

Februar 

1.  Kollekt til aflønning af præster i Letland. 

 

Marts 

5. Kvindernes Internationale Bededag. 

26. - 28. Børnemedarbejderkonference i Odense. 

 

April 

27. - 7/5 Generalkonference i Pittsburgh, USA. 

 

Maj 

 Missionssøndag 

6. - 9. MBUF Delegeretmøde. 

14. - 15. Metodistkirkens Landsledelse i Århus. 

28. - 31.  MS LandsPatruljeKonkurrence. 

 

Juni 

30. - 4/7 Årskonference i København. 

 

Juli 

 

August 

 MS Old Scout. 

 MS Seniorweekend. 

 

September 

8. Alpha-kampagne. 

 

Oktober 

20. - 24.  Centralkonference i Voronezh, Rusland. 
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