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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, Stillverksveien 10, lejl. 33, N-2004 Lillestrøm.  

 Tlf 0047 63 81 21 25. 

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

Sekretær: Karin Randsborg Thompson 

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

 Mobil 0047 90 92 54 99. 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 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 (3), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

  Tlf 98 48 10 98. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

Næstformand: Ove Sørensen (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C.  

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

Udvalg vedrørende evangelisation m.v.: 

Finn Bræstrup Karlsen (3), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

Lilli Uth (2), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90. 

 E-mail: uth@post10.tele.dk  

Susanne Thaarup (2), Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.  

 E-mail: st@frederikshavn.dk 

Udvalg vedrørende administration m.v.: 

Gurli Brinch Andersen (3), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55. 

  E-mail: gurli.brinch@esenet.dk 

Ole Birch (1), Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54. 

  E-mail: ole.birch@mail.dk 

Mogens Hansen (1) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. 

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

Ex officio: 

Biskop Øystein Olsen (ex off.), Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

  Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10. E-mail: biskop@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.  

 Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. E-mail: df-oeerne@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Keld Munk (ex off.), Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle.  

 Tlf 75 82 06 02. E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk 

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):  

Thomas Risager (1), Jan Thaarup (1), Henning Clausen (1). 

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

Thomas Risager (1), Jan Thaarup (1), Henning Clausen (1). 

 
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark og for Hovedbestyrelsen findes i "Metodistkirkens Årbog" 1999 side 61ff. 

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001. 
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2. * Metodistkirkens Verdensmission  (4)  

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

  Mobil 22 62 49 59. E-mail: mission@metodistkirken.dk 

Valgt af årskonferencen:  

Camilla Fredsby (3), Rådmandsgade 48A, 4. th., 2200 København N. Tlf 35 85 24 55. 

  E-mail: fredsby@kabelnettet.dk 

Jette Flinck (3), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.  

  E-mail: j-flinck@webspeed.dk 

Lawrance Ashung (3), Sveasvej 5A, 3., 1917 Frederiksberg C. 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 (4), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800  Hjørring. Tlf. 98 97 76 85. 

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

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

Vibeke Brogaard (2), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

Suppleant: Kirsten Nygaard. 

Kasserer: Vibeke Brogaard (2), 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.  

  Mobil 22 62 49 59. E-mail: mission@metodistkirken.dk 

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

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 630. 

 

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 

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

E-mail: damlund@adslhome.dk  

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

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

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 
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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-landsleder: Marianne Pedersen, Svalevej 17, 9970 Strandby. Tlf 98 48 21 10. 

 E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-vicelandsleder: Susanne Thomsen, Dronningensgade 22, 7000 Fredericia.  

  Tlf 75 56 44 66.  

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

 Tlf 48 14 25 04. E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: Peter Uth, Rigensgade 21, 3., 1316 København K. Tlf 23 82 06 94.  

  E-mail: peterogmalika@hotmail.com  

MU-landsleder: Jon Frydensbjerg. Tlf 25 48 21 67. 

  E-mail: mu@metodistkirken.dk 

MU-vicelandsleder: Louise M. Christensen, Østermarksvej 5 F, 9400  Nørresundby.  

 Tlf 98 10 20 93. E-mail: lullo84@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: vakant. 

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. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2002 side 75ff.   

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 646. 

 

 

4. * Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2) 

  www.mrffs.dk 

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

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

Mogens Hougesen (2), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91. 

  E-mail: moghou@c.dk 

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

  E-mail: km@thomsen.mail.dk 

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

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. 

 

 

5.    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 
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6.   Redaktører  

"Himmel & Jord" 

Rigmor Laulund (redaktionssekretær), Spørringvej 38, Mejlby, 8530 Hjortshøj.  

  Tlf 86 98 92 73. 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 75 64 20 19. 

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

 

 

7.  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 46 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 98 48 10 98.  

  E-mail: strandby@metodistkirken.dk 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 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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8. * 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 (4), Bjerggårdsvænget 6, 2840 Holte. Tlf 45 80 27 52. 

Karen Anette Nielsen (4), Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30. 

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

Finn Bræstrup Karlsen (3), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne.  Tlf 56 95 53 00. 

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

Birgit Jensen (2), Konvalvej 25, 2770 Kastrup. Tlf 32 51 01 30. 

Henning Bjerno (2), 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 The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 638. 
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9. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 

Danske Kirkers Råd:  

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

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

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

  E-mail: df-jylland@metodistkirken.dk 

Mellemkirkeligt Arbejdsforum:  

Hidtidige medlemmer af DØF og Danske Kirkedage (nu fusioneret med DKS) er i 

overgangsfasen medlemmer i Mellemkirkeligt Arbejdsforum 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. 

  Tlf 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk 

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

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

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

MK's repræsentant: Rita Jørgensen, 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 (2), Strandvej 30, 9970 Strandby. 

  Tlf 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk 

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

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

Minna Kristensen (2), 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 

Danmarks Økumeniske Kvindekomité:  

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

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

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 98 48 10 98. E-mail: thaarup@worldonline.dk 

Evangelisk Alliance (1):  

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

 Fax 33 12 96 04. E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk 

Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):  

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Suppleant: Lars Ulrik Jensen (3). 
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10. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Gert Nielsen (3), Lærkevej 4, 2600 Glostrup. Tlf 43 43 36 50. 

  E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Nils Marqversen (3), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.  

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

Thomas Hjorth (2), Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.  

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

Helge Olesen (1), Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97. 

 E-mail: hbohome@mail.tele.dk 

Michael Nielsen (1), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37. 

 E-mail: pmn@fuga.nu 

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" 2004 side 120ff. 

 

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" 2004 side 125f. 

 

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@fuga.nu 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2004 side 123f. 
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11. * Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1) 

Formand: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 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 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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12. * 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 (2), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36. 

 E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Jette Hørdum (3), Stenhavevej 14E, 2970 Hørsholm. Tlf 45 76 28 62.  

 E-mail: jette@hoerdum.dk 

Alland Holm (3), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43. 

 E-mail: a-holm@tdcadsl.dk 

Litten Nikolajsen (3), Bymidten 120, 2. th., 3500 Værløse. Tlf 44 48 41 16. 

 E-mail: litten@mobilixnet.dk 

Frank Kronborg Christensen (1) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.  

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

Karna Bræstrup (1), Ved Bellahøj 6, 2. lejl. 4, 2700 Brønshøj. Tlf 38 60 16 85. 

Valgt af de københavnske menigheder og godkendt af årskonferencen: 

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

 E-mail: pmn@fuga.nu 

København: Alland Holm (3), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand.  

Tlf 43 73 18 43. E-mail: a-holm@tdcadsl.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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13. * Forårsblomsten  (1) 

Rigensgade 21 A, 1316 København K.  Tlf 33 93 25 96. Bank 6958 4421 138 419. 

Formand: Ingen formand. Post sendes til ovenstående. 

Valgt af Årskonferencen:  

Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. Tlf 56 14 71 74. 

  E-mail: tvilling@vip.cybercity.dk 

Jimmy Steenberg Petersen, Nørregade 26, 4. tv., 1165 København K. Tlf 40 88 28 13. 

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:  

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

 E-mail: a-holm@tdcadsl.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. 

 

 

14.    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: 

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. 

Knud Kristensen (1), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.  

  E-mail: knud@bhutho.dk 

Benedicte Owens (1), Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85. 

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" 2004 side 151ff.  

 

 



 
 16 

15. * Willeruplund, Odense  (2) 

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:  

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

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

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

  E-mail: hm@munk-it.dk 

Finn Schebye (1), Munkemaen 15, 5270 Odense N. Tlf 66 18 68 75. 

Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:  

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

  E-mail: jflinck@image.dk 

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

  E-mail: odense@metodistkirken.dk  

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

 

 

16. * Marielundfonden  (3) 

Søndermarksvej 99, 7100 Vejle. 

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

  E-mail: knud@bhutho.dk 

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Walther Jensen (1), Lærkevej 20, 7080 Børkop. Tlf 75 86 84 07. 

  E-mail: w-jensen@get2net.dk 

Suppleanter (3): For Knud Kristensen: Jytte Jensen (3). For Ove Sørensen: Gert Nielsen (2). 

For Walther Jensen: Frank Kronborg Christensen (1). 

 
Vedtægter (fundats) findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 126. 

 

 

17. * 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 Strand Petersen. 

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: 

Walther Jensen (1), Lærkevej 20, 7080 Børkop. Tlf 75 86 84 07. 

  E-mail: w-jensen@get2net.dk Suppleant: Frank Kronborg Christensen. 

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

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123. 
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18. * Revisionsudvalg  (3) 

Formand:  

Vagn Birch (3), Bytoften 8, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 38 09.  

 E-mail: vbirch@post6.tele.dk 

Hans E. Stærkind (2), 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 55. 

 

 

19. * 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 

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

Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 36, Fax 33 12 96 04.  

  E-mail: luj@email.dk 

Pernille Kyst, Østerhegn 2, 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 72 18. E-mail: pernille.kyst@mail.dk 

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

  E-mail: df-jylland@metodistkirken.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 The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 632. 

 

 

20. * 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 

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

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

 

 

21. * Udvalg for administrativ lokalisering  (Kvadrienniet) 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

  E-mail: thaarup@worldonline.dk 

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

 E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk 
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22. * 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 

Karen Brogaard, Alexandragade 8c, st., 5000 Odense C. Tlf 60 10 48 06. 

  E-mail: kbrogaard@hotmail.com 

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 The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 663 

 

 

23. * 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 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 The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 663 
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24. * Forslagskomité  (4)  

Dorte Bhutho (4), Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. 

  E-mail: trofast@post.tele.dk 

Carsten Thomsen (4), Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 

  E-mail: cthomsen@bloomberg.net 

Elina Bræstrup (2), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.  

  E-mail: hjoerring@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: gurli.brinch@esenet.dk 

Bettina Pedersen (1), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. 

  E-mail: bj@heaven.dk 

Anne Thompson (1), Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

  E-mail: anne.thompson@metodistkirken.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.). 

 

 

25. * Medlemmer af Centralkonferencens Eksekutivkomité 

og Biskopskomité   (4) 

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

  E-mail: uth@post10.tele.dk 

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

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Ole Birch (1), Finn Bræstrup Karlsen (1). 

 
Udvalgets opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 

537.stk. 33-34. 

 

 

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

  E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: bjerno@mail.tele.dk 

Suppleanter: Ole Birch (1), Finn Bræstrup Karlsen (1). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 95ff. 
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27. * 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. 

 

 

28. * 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. 

 

 

29.   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 

 

 

30.   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 

 

 

31.   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 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2004: Jørgen Thaarup. 
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32.   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 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2004: Mikkel Bræstrup. 

 

 

33.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd 

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

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 

 

 

34.   Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite 

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

E-mail: uth@post10.tele.dk 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2004: Lilli Uth. 

 

 

35.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd 

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

  E-mail: mission@metodistkirken.dk 

 

 

36.   Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd 

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

E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2004: Ove Sørensen. 

 

 

37.   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 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2004: Mads Kamp Hansen. 

 

 

38.   Medlem af Centralkonferencens komité for arbejdet med narkotika- og 

 alkoholmisbrug. 

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

  E-mail: horsens@metodistkirken.dk 
 

Nomineret til Centralkonferencen 2004: Finn Uth. 

 

 
Udvalg 29 - 38 er valgt på Centralkonferencen 2001. 
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Referat 

Kirke til tiden…….. 

Onsdag aften blev indledt med Gospelcele-

bration med gospelkoret KEFAS. Charlotte 

Thaarup prædikede. Efter en kop kaffe var 

der Debatcafé, hvor Kenneth Skov-Martinet 

fra Apostolsk kirke lagde op til debat om 

kirkens holdning til seksualitet. Han tog ud-

gangspunkt i, at sex fylder meget i vores 

bevidsthed som enkeltpersoner og fylder 

meget i det offentlige rum, fx i reklamer. 

Samtidigt fylder det ikke meget i de sam-

taler, vi fører i kirken. Dels blander vi os 

ikke ret meget i hinandens privatliv og 

holder os fra at vejlede hinanden i kirkens 

fællesskab. Dels er der stadig en tendens til, 

at kroppen ikke spiller en særlig stor rolle i 

vores forestillinger om kristenlivet. Kenneth 

gjorde opmærksom på de meget fine for-

muleringer om sex og parforhold, som man 

kan læse på Metodistkirkens hjemmeside; 

spørgsmålet er i høj grad, hvorvidt vi lever 

op til disse formuleringer? Han anførte 

endvidere, at vi i kirken også burde tale 

mere om de positive aspekter ved seksu-

allivet, som er en del af Guds skabelse og 

ikke blot en mindre heldig konsekvens af 

syndefaldet. 

 

Torsdag blev indledt ved Birger Nygaard, 

ansat i missionsbeværgelsen Areopagos, der 

fremførte et af de aspekter, som han ser ved 

det at være kirke til tiden: Den stigende 

tendens blandt danske kristne i dag til at 

gribe tilbage til traditionens rødder. Han 

kom med eksempler på, hvordan denne 

søgen tilbage til tradition og traditioner 

overskrider konventionelle forestillinger om 

forskellige kirkesamfunds grænser. Fx kom-

mer der mange af Pinsekirkens unge til 

Natkirken, der er et folkekirkeligt initiativ i 

København, hvor det åbne kirkerum og stil-

heden er det centrale anliggende. Dette fæ-

nomen har været årsag til, at man i Pinse-

kirken har indrettet et bede- og stillerum. 

Han ridsede de forskellige kirkelige hoved-

traditioner op og gjorde opmærksom på, at 

vi også kan få gavn af at dykke ned i vores 

egen metodistiske tradition foruden de an-

dre. 

 

Efter dagens forhandlinger sluttede tors-

dagen i Debatcaféen, hvor Kaj Ove Bollerup 

fra Nazaræerens Kirke fortalte om, hvordan 

han som præst sammen med sin kone in-

viterer kommende ægtepar til samtaler om 

ægteskabet. Hermed tager kirken sit ansvar 

op og bidrager med et værdisæt for det kom-

mende ægteskab. Endvidere opstår der ved 

sådanne samtaler måske en fortrolighed, så 

man har et sted at gå hen, hvis der siden hen 

opstår problemer i samlivet. Blandt delta-

gerne i debatcaféen udviklede der sig en 

samtale om, hvordan man kan tage proble-

mer op mellem ægtefæller og, hvordan man 

kan være opmærksom på hinandens behov. 

 

Fredag blev indledt ved Ole Jørgensen, der 

er præst i Baptistkirken, som fortalte om et 

konkret samarbejde mellem tre baptistme-

nigheder i Københavnsområdet, hvor man 

har tre forskellige præster ansat. Samarbej-

det opstod på baggrund af en erkendelse af, 

at der var brug for mere dynamik i 

missionen, behov for forskellige gudstjene-

steformer og endvidere kunne man bruge 

midlerne mere rationelt i et sådant samarbej-

de. Oprettelse af et præsteteam har medført, 

at præsterne bedre kan støtte hinanden, og at 

den enkelte præsts evner indenfor et specielt 

område kan komme til mest mulig udfoldel-

se til gavn for flere menigheder. Nogle af 

udfordringerne har været at komme fra en 

”vi-dem”-opfattelse til en ”os”-forståelse og 

undgå ejerfornemmelser for en præst. End-

videre har kravet om en retfærdig fordeling 

mellem de enkelte menigheder skulle be-
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arbejdes, så ressourcerne kunne tilføres de 

områder, hvor der var størst behov.  

 

Efter forhandlingerne fredag blev vi på 

Betaniahjemmet budt på en herlig middag, 

hvorunder forstander Laust Jensen læste et 

eventyr, som han i sin tid lærte af en af 

hjemmets beboere. Bagefter var der rund-

visning på hjemmet. 

Paul Asger Beck fra Viborg Baptistmenig-

hed fortalte sine personlige erfaringer om 

betydningen af spiritualitet i hverdagen. Han 

har gennemgået en mentalitetsforandring i 

sit kristenliv og i sit syn på menighedslivet. 

Bl.a. Taizé-bevægelsen har vist ham, at stil-

hedens dimension kan give plads til en ud-

videt forståelse af Guds virke i vores liv og 

en øget erkendelse af vores egen utilstræk-

kelighed.  

Torben Mau, tidligere alkoholiker og narko-

man er i dag kristen og skal snart døbes i 

Baptistkirken. Han gennemgik det tolvtrins-

program, som bruges i Anonyme Alkoholi-

keres samlinger. Her begynder første trin 

med en erkendelse af sin egen magtesløs-

hed. Han gennemgik punkterne med forkla-

ringer fra hans eget liv og fortalte i det hele 

taget på en måde, så vi som tilhørere for-

stod, at også vi kan bruge dette program i en 

alvorlig selvransagelse, hvor livet leves ær-

ligt og i anger overfor sine medmennesker. 

 

Lørdag morgen blev konferencens deltagere 

med bus kørt til Roskilde, hvor man deltog i 

Danske Kirkedage, der bød på en lang 

række workshops, foredrag og koncerter 

under temaet: Kirke til Tiden. Tilbage i 

Jerusalemskirken var der efter aftensmaden 

Gudstjeneste til tiden, hvor Ove Sørensen 

prædikede. Under aftenkaffen var der "Sjov 

til tiden", hvor et team fra København på 

festlig vis opførte en revy over forskellige 

situationer i kirken. Som ofte ved en reyy, 

blev der på morsom vis sat en finger på 

ømme steder, som vi ofte i dagligdagen 

overser, men som måske godt kan være 

anderledes, når først man får øje på det. 

 

Søndag blev konferencen afsluttet med 

Ordinationsgudstjenste, hvor der var 

ordination til ældste og indvielse af nye 

præster og en ny diakon. Ved gudstjenesten 

prædikede biskop Øystein Olsen. Ved af-

slutningen af gudstjenesten blev ansæt-

telseslisten oplæst. Dette markerer at et nyt 

arbejdsår starter for såvel de ansatte som 

menighederne. 

Forhandlinger 

Referatet fra forhandlingerne følger dags-

ordenen uden hensyntagen til, at for-

handlingerne ikke altid fulgte dagsordenens 

rækkefølge. 

 

A: Konstituering 

 

A1: Indledning 

Biskoppen indledte konferencen med at 

fastslå, at den samles i Jesu Kristi navn. 

 

A2: Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Biskop Øystein Olsen. 

Præster: Erik Kristoffersen, Robert Nielsen, 

Poul Rasmussen, Knut Bjarne Jørgensen, 

Freddy Johansen, Finn Uth, Charlotte 

Thaarup, Jørgen Thaarup, Keld Munk, Mark 

Lewis, Christian Alsted, Ove Sørensen, Ole 

Birch, Lars Ulrik Jensen, Karen Anette 

Nielsen, Thomas Risager, Elina Bræstrup, 

Mikkel Bræstrup, Joshua Kyeremeh, Anne 

Thompson, Duncan Thompson. 

Diakoner: Carsten Bjerno. 

Menighedens repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Henning Clausen, Karen Marie Thomsen. 

Gladsaxe: Tommy Faxholm, Anette 

Steinvig. Holstebro: Inge-Lise Kofoed 

Beck. Horsens: Kirsten Alsted. Kalundborg: 

Gitte Stolberg. København: Carsten Bjerno, 

Mai-Brit Tvilling, Gert Nielsen, Lawrence 
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Ashung. Nexø: William Bræstrup. Odense: 

Shanti Digebjerg, Sussi Lindberg. Rønne: 

Poul Larsen. Strandby: Susanne Thaarup, 

Birthe Rasmussen, Lars Henning Clausen. 

Svendborg: Maria Bræstrup. Vejle: Anders 

Strand Pedersen, Per Bhutho. Århus: Nils 

Marqversen, Anna David. 

Landsledelsen: Gurli Brinch Andersen, 

Henning Bjerno, Finn Bræstrup Karlsen, 

Susanne Thaarup, Lilli Uth, Mogens 

Hansen. 

Konferencelægleder: - 

MBUF´s formand: Mads Kamp Hansen 

(ikke torsdag eftermiddag).  

Ungdomsrepræsentanter: Rebekka Steinvig, 

Christina Sørensen, Mette Munk.  

Medlemmer uden stemmeret: Betaniafor-

eningens formand: Ove Sørensen 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

MU-leder: Jon Frydensbjerg (fra fredag). 

 

Ikke til stede: Præster: Lilly Thomsen, Poul 

Poulsen, Eigil Carlsen, Fletcher Thaarup, 

Claus Kofoed Nielsen, Ejler Busch 

Andersen, Carsten Morsbøl. 

Menighedens repræsentanter: Hjørring, 

Løkken 

Missionssekretær: Laila Hørby 

MK´s formand: Anni Pedersen. 

Ungdomsrepræsentant: Johannes Thaarup. 

MB-leder: Marianne Pedersen. 

MS-leder: Louise Just Johansen. 

MM-leder: Helene Bom. 

 

A3: Organisering af konferencens arbejde 

Justeringsudvalg: Nils Marqversen, Thomas 

Risager. 

Hjælpesekretær: Tine Gjessø. 

Stemmetællere: Lars Henning Clausen, 

Shanti Digebjerg, Ole Birch, Mikkel 

Bræstrup. 

 

A4: Hilsner 

Ole Birch bragte en hilsen fra Poul Poulsen, 

der for øjeblikket er indlagt på Roskilde 

Sygehus. Han tænker på konferencen.  

Christian Alsted bragte en hilsen fra Lilly 

Thomsen, der ikke har kræfter til at deltage, 

men beder for konferencen.  

Inge-Lise Kofoed Beck bragte en hilsen fra 

Claus Kofoed Nielsen.  

Anne Thompson bragte en hilsen fra Ian 

White, der deltog som gæst på sidste års 

konference. 

Biskop Øystein Olsen bragte en hilsen fra 

tidligere biskop Ole Borgen. 

Mogens Hansen foreslog, at konferencen 

sender en hilsen til de fire pensionerede 

præster, der ikke er til stede på konferencen. 

Dette blev vedtaget. 

 

A5: Eventuelt 

Mogens Hansen orienterede om, at der ved 

Centralkonferencen i oktober skal vælges en 

ny biskop for Rusland. Interne russiske 

regler siger, at det kun er den russiske 

årskonference, der kan nominere til valg af 

biskop for Rusland. Derfor skal de øvrige 

nordeuropæiske indsende deres eventuelle 

nomineringer til den russiske årskonference. 

Konference blev spurgt, om der var ønske 

om, at foretage en nomineringsrunde i den 

danske årskonference, hvilket ikke var 

tilfælde.  

 

B: Året der gik – Indberetninger 

 

B1: Metodistkirken s Ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Distriktsforstander Christian Alsted og Keld 

Munk læste beretningen højt.  

Mads Kamp Hansen spurgte til afsnittet om 

teenage- og ungdomsarbejde. Han udtrykte 

glæde for kirkens interesse for dette område, 

som man en del år har arbejdet med i 

MBUF. Til MBUF´s delegeretmøde kom 

der et forslag om med weekender at følge 

op på konfirmandlejrene. Konsulent Bo 

Lundgaard, der skulle arbejde med dette 

område har imidlertid opsagt sin stilling. 

Anette Steinvig spurgte, hvad man sigtede 

til med betegnelsen nye trosfællesskaber. 

Keld Munk svarede, at Solrød er en 

menighedsplantning, mens trosfællesskaber 
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kan forefindes indenfor etablerede menig-

heder, hvor man arbejder med særlige om-

råder. Henning Clausen spurgte, hvorvidt 

det kunne være godt og oplysende at sætte 

navne på de menigheder, der er luknings-

truede. Christian Alsted svarede, at ledelsen 

er klar over, hvilke menigheder, ledelsen 

tænker på. Keld Munk sagde, at det var 

væsentligt, at vide lokalt, hvor man står. 

Nils Marqversen mente, at det burde undgås 

at sætte navne på.  

Karen-Anette Nielsen spurgte, hvorvidt 

stærk og stor er synonymer. Christian Alsted 

svarede benægtende. Størrelse er et 

parameter, men blandt flere. I vurderingen 

af, om en menighed er stærk indgår også fx 

ungdomsarbejde og bevidsthed i menig-

heden. Henning Clausen spurgte, hvorvidt 

den enkelte menighed kan henvende sig til 

ledelsen og få en samtale om sin status. 

Keld Munk svarede bekræftende til dette. 

Per Bhutho spurgte til uddybning af punktet 

om storpastorater. Har ledelsen tænkt på en 

større centralisering og hvorvidt der vil bli-

ve en debat på årskonferenceplan. Christian 

Alsted svarede, at der ikke vil komme en 

stor forkromet plan for hele kirken, men 

man tror på, at fællesskab mellem menig-

heder er afgørende. Man ser i ledelsen en 

tendens til, at den lokale menighed opfatter 

sig som meget selvstændig. Mange menig-

heder har ikke blik for helheden. Før hen 

mødtes man meget på regionalplan. I dag er 

man mere optaget af at være den menighed, 

man er. Selvom det også har kvaliteter, har 

kirken også mistet noget, og derfor vil man 

gerne fokusere på fornyet samarbejde. Man 

har indbudt to menigheder til en samtale om 

dette, uden at det er et konkret krav om form 

for samarbejdet. Det er en påpegning fra 

ledelsens side, men så er det op til de 

enkelte menigheder. Der kan kun opfordres 

ikke dikteres. 

Biskop Øystein Olsen anførte, at kirkeord-

ningen paragraf 206 omtaler 10 forskellige 

måder at være samarbejdende menigheder 

på. Mads Kamp Hansen mente, at det er 

godt med samarbejde, men han oplevede 

menighederne sådan, at de er på vej i 

forskellige retninger. Der er en fare i partout 

at ville samarbejde, da det hurtigt vil blive 

laveste fællesnævner, og de forskellige 

traditioners påvirkning vil let blive stækket.  

Poul Larsen havde svært med at forestille 

sig et konkret samarbejde mellem Rønne og 

København. Han efterlyste forslag til, hvor-

dan det kunne fungere. Poul Rasmussen 

mente, at det er et godt forslag med stor-

pastorater og beklagede det manglende sam-

arbejde mellem tætliggende menigheder for 

eksempel i Nordjylland. Mette Munk spurg-

te, hvorvidt tanken med storpastorater også 

handler om bedst muligt at bruge præsternes 

nådegaver. Per Bhutho beklagede, at diskus-

sionen om beretningen skal foregå i grupper 

og ikke i hele konferencens forum 

Biskop Øystein Olsen afklarede, at konfe-

rencen nu kunne drøfte indberetningen i det 

store plenum. 

Nils Marqversen anførte det som vigtigt, at 

distriktsforstanderne her har sagt, at de ikke 

går ind for tvangsægteskaber mellem me-

nighederne. Knud Kristensen (ikke medlem 

af konferencen) mente, at vi tænker for snæ-

vert. Samarbejde skal gennemføres, så vidt 

det er muligt, men også et samarbejde uden 

for Metodistkirkens rammer. Ole Birch 

fandt, at det at menigheder er forskellige, 

netop er er afgørende præmis for et frugtbart 

samarbejde. På vegne af Wesleykirken in-

viterede han til samarbejde med de andre 

menigheder i Københavnsområdet. 

Knut Bjarne Jørgensen efterlyste, at alle 

menigheder i regionen og ikke bare Vejle og 

Århus havde været inviteret med til en 

drøftelse. Keld Munk mente, at storpastora-

ter bør være en proces, hvor vi langsomt 

vænner os til tanken. Selvom den danske 

Metodistkirke måske ikke er en stortanker, 

kan det være svært at skifte kurs.  

Lars Ulrik Jensen fandt, at der er en mangel 

i indberetningen ang. små/bibelgrupper. Når 

man henviser til materialer, der skal hjælpe 

med at virkeliggøre visionen henvises der 

hele tiden til materiale for smågrupper. 

Carsten Bjerno anførte, at de sociale og 
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diakonale områder er henvist til de råd, der 

tager sig af dette. Han mente, at vi gør 

benspænd for os selv, når vi ikke inddrager 

vores sociale arbejde i vore overvejelser om 

os selv som kirke. Han savnede det sociale 

aspekt i indberetningen. Christian Alsted 

svarede at både smågrupper og socialt 

arbejde burde have været nævnt, men man 

har følt behov for at fokusere på de ømme 

punkter. Mikkel Bræstrup opfattede beret-

ningens centrum som det at flytte sig fra 

overlevelse til mission. Han efterspurgte en 

uddybning. Han undrede sig over for-

mulering: ” Vi har behov for at lære ægte 

interesse for mennesker, vi endnu ikke 

kender…” Keld Munk svarede, at det er det 

overordnede fokus for indberetningen at 

flytte kirkens fokus fra overlevelse. Han 

mente endvidere, at det er en læringsproces 

at lære at holde af nye mennesker i menig-

hedssammenhængen. Det handler om at 

bruge tid og ressourcer. Per Bhutho refe-

rerede Gorbatjov for at have sagt, at vi 

trænger til nye løsninger på gamle proble-

mer. Han mente, at kirkens ansættelses-

politik er forældet. Man bør overveje andre 

former for ansættelser end præstean-

sættelser. Mark Lewis undrede sig over, 

hvorfor man ikke har nævnt Naturlig 

Kirkevækstmaterialet, da det er brugt er 

flere menigheder. Han spurgte, hvorvidt 

Willow Creek som megakirke skal være en 

model for vores kirke. Keld Munk svarede, 

at det var en forglemmelse. Christian Alsted 

svarede, at Naturlig kirkevækst tilbyder et 

godt analyseredskab, men redskaberne til 

opfølgninger ikke så gode som deres ana-

lyser. Her tilbyder Willow Creek bedre red-

skaber, men han er klar over, at der er flere 

holdninger til dette. Det vigtigste fra Willow 

Creek, som vi kan øse af, er deres store 

kærlighed for mennesker, som ikke kender 

Kristus. Finn Bræstrup Karlsen advarede 

imod at bruge termen lukningstruede, uden 

at afklare, hvorfra truslen kommer fra. Han 

mente, at vi måske selv er vores største 

trussel. Han fandt det problematisk, at der i 

tale om storpastorater ikke medtænkes 

lukningstruede menigheder i samme 

område. Karen Anette Nielsen fandt det 

vigtigt at fremme samarbejde og udveksling 

af ressourcer. Det må være svært for store 

menigheder at forstå, at de små udkants-

menigheder har svært med at følge med i, 

hvad der sker i kirken som helhed. Husk at 

landskirken måske er mere vigtig for de små 

menigheder end for de store. Vi må ikke 

glemme de små. Hun opfordrede til, at 

samarbejde vokser nedefra. Tommy Fax-

holm sagde, at han tror på samarbejde og 

udvikling. Han mente, at vi i højere grad 

skulle se på menighedens geografiske 

nærområde. Fokus bør være på, hvad den 

enkelte menighed kan bidrage med for at 

opfylde den fælles vision. Finn Uth vendte 

tilbage til forslaget om en anderledes an-

sættelse, der kunne hjælpe med at binde 

menighederne sammen. Måske kunne man 

ansætte en konsulent og administrator, der 

kunne arbejde med dette område, så det ikke 

bare bliver ved snakken. Han henstillede til 

Landsledelsen at overveje at ansætte en 

sådan person. Henning Clausen mente, at vi 

ikke kommer uden om, at Landsledelsen er 

nødt til at prioritere i forhold til ressour-

cerne. Det er vigtigt, at man ikke ude i 

menighederne lukker øjnene for, hvor man 

er i forhold til ressourcefordelingen. Per 

Bhutho anførte at man bør prøve en helt ny 

ansættelse, også selvom man ikke tror på 

det. Ole Birch kunne ikke støtte henstil-

lingen om en sådan ansættelse, da den er 

opstået spontant uden nærmere overvejelse. 

Anders Strand Petersen sagde, at Lands-

ledelsen allerede fra Vejle har modtaget en 

sådan henstilling i skriftlig form. 

Henstillingen blev ikke vedtaget. 

Maria Bræstrup anførte at den bedste 

konsulent, som kirken kan få, er Vor Herre, 

så det bedste er at lytte til Ham. Mikkel 

Bræstrup efterlyste en fælles diskussion om 

struktur. Jørgen Thaarup svarede, at grup-

pesamtalen skal fremkomme med ideer, som 

der kan arbejdes videre med. Hvis tiden 

tillader det, vil grupperne fremlægge på 

plenum. Mikkel Bræstrup beklagede fortsat, 
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at man nedprioriterede en fælles samtale, da 

gruppesamtaler ikke fører til beslutninger. 

Finn Bræstrup Karlsen mente, at man i 

menighederne bør formulere små eller store 

forslag til Landsledelsen ang. kirkens 

struktur. Det vigtigste for Landsledelsen er 

at få et bredere grundlag for drøftelsen. 

Jørgen Thaarup anførte, at der er planlagt 

god tid til drøftelsen. Tommy Faxholm 

efterspurgte Landsledelsens eget bud på en 

struktur. Jørgen Thaarup svarede, at der er 

blevet samlet op på indkomne forslag. Lars 

Ulrik Jensen anførte, at også konferencen 

har brug for et overblik over debatten og 

foreslog derfor et afsluttende plenum for 

gruppesamtalerne om kirkens struktur. 

Jørgen Thaarup fandt, at det ikke ville være 

noget problem. Det er konferencen, der 

bestemmer formen for behandling af en sag. 

 

B2: Statistikken 

Mogens Hansen gjorde opmærksom på, at 

der som noget nyt er indført en oversigt over 

de sidste 25 år i statistikken.  

 

B3: Rådet for Ordineret Tjeneste 

Ove Sørensen udtrykker glæde over, at dette 

udvalg nu kan aflevere rapport til kon-

ferencen. Nils Marqversen spurgte efter en 

forklaring for forkortelsen SALT. Ove 

Sørensen svarede, at det står for Skan-

dinavisk Akademi for Lederskab og 

Teologi. 

 

B4: Metodistkirkens Verdensmission 

Biskop Øystein Olsen refererede til et besøg 

til Riga i juli, hvor han i første Meto-

distkirke i Riga så, hvordan alter og 

prædikestol fra Varde nu fungerer i kirken i 

Letland. 

Camilla Fredsby tilføjede, at der fra Letland 

til Esbjerg er givet en gave i form af et 

fodvaskningssæt. Endvidere er containeren 

modtaget i Mulungwishi, og der er kvitteret 

med tak, hvor det bl.a. lød: ”The reward of 

good actions is to have done it.” Der blev 

vist et videoklip fra indvielsen af den nye 

vandpumpe i Mulungwishi, mens man 

uddelte et advarselsbånd til konferencen, 

hvor der stod: ”Pas på! Herunder stærk-

strømskabel” til minde om det gode sam-

arbejde omkring strømprojektet og Hellig-

åndens ledelse.  

 

B5: Metodistkirkens Børne- og Ungdoms-

forbund 

Mads Kamp Hansen anførte, at man nu står 

uden konsulent Bo Lundgaard, idet han 

netop har sagt op for at kunne arbejde i egen 

menighed. Henning Clausen kommenterede 

omtalen af spejderarbejdet i Frederikshavn. 

Der er brugt mange kræfter igennem flere år 

på at samle dette spejderarbejde, men det er 

ikke lykkedes at få spejderarbejdet til at 

fungere tilfredsstillende. Forsøger Gud mon 

at fortælle menigheden, at der måske skal 

gøres noget andet. Man havde lederres-

sourcer til at lave et andet børnearbejde, 

som nu samler rigtigt mange børn, her-

iblandt også tidligere spejdere. 

 

B6: Unge Hjem 

- 

 

B7: Metodistkirkens Råd for 

Folkesundhed 

Knut Bjarne Jørgensen takkede for Lands-

ledelsens økonomiske støtte til temadag. 

 

B8: Kurér-Forlaget 

- 

 

B9: Metodistkirkens Salmebogsudvalg 

- 

 

B10: Metodisthistorisk Selskab, 

Landsarkiv og Bibliotek 

- 

 

B11: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

- 
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B12: Centralkonferencens Eksekutiv-

komite og Biskopskomite 

Ole Birch gjorde opmærksom på, at man på 

Biskopkontorets hjemmeside kan finde re-

ferater fra eksekutivkomiteens møder, men 

at disse desværre er uanvendelige, fordi de 

henviser til en række andre tekster, der ikke 

findes på hjemmesiden. Henning Bjerno vil 

tage dette op i komiteen. 

 

B13: Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske Teologiske Seminarium 

- 

 

B14: Eventuelt 

Tommy Faxholm kommenterede den hurtige 

gennemgang af hele konferencens seneste 

års arbejde. Han efterlyste, at beretninger 

indeholder et tydeligere billede af de enkelte 

udvalgs arbejde. 

 

Alle beretninger blev modtaget. 

 

C: Regnskaber 2003 

 

C1:Hovedkassen 

Henning Bjerno  anførte, at det budgetterede 

underskud på kr. 672.000 er minimeret pga. 

lottomidler. Mikkel Bræstrup efterlyste et 

noteregnskab, så man kan se, hvad de 

enkelte poster dækker. Han spurgte 

endvidere til, hvad ”andre seminarier” 

dækker over. Henning Bjerno svarede, at 

der er budgetteret med kr. 35.000 til andre 

seminarier. Knut Bjarne Jørgensen spurgte, 

hvorvidt man regner med lottomidler 

fremover. Henning Bjerno svarede, at der 

ikke er en garanti, men for de kommende år 

er det Landsledelsens forventning. 

 

C2: Metodistkirkens Verdensmission 

Vibeke Brogaard fremlagde regnskabet der i 

forhold til konferencehåndbogen var blevet 

korrigeret i samarbejde med årskonferen-

cens revisionsudvalg. 

 

C3: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Mads Kamp Hansen anførte, at man i 

MBUF forsøger at bruge penge, men ikke er 

så gode til det. 

Mikkel Bræstrup spurgte til den i gang-

værende stikprøvekontrol i forhold til DUF. 

Mads Kamp Hansen svarede, at den nuvæ-

rende kontrol er en ordinær kontrol udført af 

egen revisor. Revisor er nu i gang med 

rykkerbreve for at højne svarprocenten. 

Pressen har beskæftiget sig med en nøjere 

granskning ved en udtrækning fra DUF. 

MBUF har ikke været genstand for en sådan 

undersøgelse. Man har forsøgt at rydde op i 

statistikken, så den er korrekt. Inge-Lise 

Kofoed Beck anførte, at man bør opfordre 

forældre til at være opmærksom på teenage-

børn, der modtager stikprøvekontrol. 

 

C4: Metodistkirkens Råd for Folke-

sundhed 

- 

 

C5: Kurér-Forlaget 

- 

 

C6: Biskopskassen, Areakassen og 

Centralkonferencekassen 

- 

 

C7: Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium 

- 

 

C8: Revisionsudvalget 

Ud over rettelserne til regnskabet for 

Metodistkirkens Verdensmission er der 

ingen bemærkninger. 

 

C9: Eventuelt 

- 

 

Alle regnskaber blev henholdsvis godkendt 

og modtaget. 
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D: Året der kommer 

 

D1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og 

Landsledelse)(Herunder budget) 

Jørgen Thaarup indbød til debat ang. 

Forvaltningen af den fælles formue i kirkens 

Hovedkasse. Nogle opfatter den som en 

ressource, andre mener, at det er farligt at 

bruge af den. Vi har udviklet en dansk 

tradition mht. Hovedkassens tilskud. Man 

modtager meget forskellige ansøgninger fra 

forskellige menigheder, samtidigt med, at 

man opstiller forskellige former for regn-

skaber og har forskellige måder at forvalte 

økonomien på. Derfor kan man ikke bare 

behandle ansøgninger i den rækkefølge, de 

kommer i. Endvidere foreligger i rapporten 

en vejledning, så man således har en 

ansøgningspolitik, så ingen overraskes over, 

hvad man kan søge penge til i Hovedkassen. 

Han fremlagde to fremtidsperspektiver; 

enten vil aktivitetsniveauet komme til at 

ligge under ressourceniveauet, eller også vil 

kassen i løbet af to til tre år tømmes. Dette 

sidste udløb vil ledelsen ikke se som 

negativt. 

Poul Larsen anførte erfaringer fra MB, at 

det er vanskeligt at lære at bruge pengene. 

Ole Birch fandt initiativet godt. I forhold til 

retningslinierne anførte han, at der nu er 

indført en gennemskuelighed. Han afviste 

forslaget i rapporten til loft for tilskud til 

præstelønningerne, i det det fastlåser 

ledelsen i en automatik, der udelukker 

vurdering i konkrete sager. Han ønskede, at 

ledelsen ville udvise ansvar og mod til at 

vurdere tilskuddet i de enkelte tilfælde. Han 

foreslog, at sætningen med procentsats 

slettedes. Jørgen Thaarup svarede, at det er 

en hjælp for distriktsforstanderne i den 

konkrete samtale med menighederne. 

Endvidere er der midler at finde under 

projekterne. Finn Uth fandt det nødvendigt 

at holde kirken fast på denne prioritering. 

Afsnittet handler om, hvor meget der kan 

søges til, men er ikke et loft for, hvad der 

kan gives af tilskud. Han ønskede en 

strammere formulering, der sætter et loft 

Tommy Faxholm efterlyste en musefælde-

klausul, hvor Landsledelsen har mulighed 

for at agere og disponere som ledelse. 

Christian Alsted svarede, at retningslinierne 

angiver hvad, der kan søges om. Dermed 

lægges der ikke et bånd på Landsledelsen, 

hvis der i et konkret tilfælde ønskes at øge 

tilskuddet. På den anden side afviste han 

forslaget om at båndlægge, hvor meget 

Landsledelsen må vælge at støtte med. 

Carsten Bjerno anførte, at det er nemmere at 

indsamle penge til evangelisationsprojekt i 

den lokale menighed end til forbedring af 

toiletforhold. Han anførte endvidere, at der 

altid bør være en nedtrapningsaftale i 

forholdet til lønningstilskud, så engagemen-

tet i menigheden fastholdes.  

Kirsten Alsted spurgte, om disse procent-

satser kun gælder kontantlønnen; i så fald 

bør man medregne udgifter til præstebolig. 

Elina Bræstrup spurgte, hvordan det hænger 

sammen, at man dels ikke vil yde tilskud til 

drift, samtidigt med, at man opfordrer til at 

søge penge til bygninger frem for til 

evangelisationsprojekter. Knut Bjarne 

Jørgensen refererede til et spirende arbejde i 

Esbjerg, hvor der er mere aktivitet end 

tidligere, så husk de små menigheder. 

Henning Clausen spurgte, hvorvidt man har 

tænkt på distriktsforstandernes tidsforbrug i 

forhold til ansøgningsproceduren. Jørgen 

Thaarup svarede, at det det hænger sammen 

med den givne arbejdsfordeling i Lands-

ledelsen. Distriktsforstanderne skal have 

den nære kontakt med menighederne. Han 

anførte endvidere, at dette forslag kan 

indebære, at flere præster i fremtiden kan se 

frem til en deltidsansættelse. Endvidere 

lukker det op for ansættelser af helt andre 

personalegrupper i kirkens arbejde. Henning 

Bjerno fandt at det udtrykker visioner for 

arbejdet. Poul Larsen foreslog, at anvende 

lægfolk, der får løn for det administrative, 

og at præsterne skal til at lære at man også 

kan arbejde uden løn. Carsten Bjerno 

refererede til samtale med Craig Miller i 

Jerusalemskirken; at man havde brug for at 

ansætte en administrerende person, der kan 
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mobilisere lederressourcer. Tommy Fax-

holm spurgte, hvad det er, som der vil blive 

lagt vægt på ved  kommende ansøgninger. 

Her henviste Jørgen Thaarup til retnings-

linierne. Man efterspørger her visioner og 

begrundelser bag ved ansøgningerne. Per 

Bhutho spurgte til, hvorvidt man vil skaffe 

fri bolig til andre ansatte i kirken, eller 

hvorvidt deres løn vil blive beregnet i 

forhold til det, præsternes bolig er værd. 

Endvidere spurgte han til, hvordan man 

imellem præsterne vil fordele fuldtids- og 

deltidsstillinger. Jørgen Thaarup svarede, at 

andre ansatte vil modtage en løn, der 

svarede til præsternes løn i et totalbillede. 

Man ønsker at bibeholde det samme niveau. 

Det vil altid være en forhandling, der 

påhviler distriktsforstanderne, hvilke præ-

ster, der skal til menigheder, der kun har råd 

til deltidspræster. Christian Alsted anførte, 

at det ikke kun vil være ansøgningernes 

formuleringer, men også distriktsforstan-

dernes kendskab til menighedernes situ-

ation, som vil ligge til grund for 

vurderingen af den enkelte ansøgning. 

Endvidere kan det komme dertil, at de 

enkelte menigheder kan blive nødsaget til at 

overveje, hvilke ressourcer man har til 

rådighed lokalt, fordi der ikke kan ydes 

tilskud fra Hovedkassen. Menighederne vil 

komme til at tage ansvar for 

problemstillinger, hvor man eksempelvis 

skal vurdere bygninger i forhold til ak-

tiviteter. 

Karen Anette Nielsen spurgte, om man har 

overvejet hvilken betydning det vil have på 

flyttesystemet, at man vil få flere deltids-

ansættelser. Jørgen Thaarup svarede, at det 

har en negativ betydning, men at det er 

prisen for denne forandring. Menigheder i 

en vækkelsessituation vil have gavn af hyp-

pige skift af præstebetjeningen, mens me-

nigheder i stagnation vil have længere tids 

ansættelse. Bettina Petersen spurgte, om 

man har overvejet den konsekvens, at 

præster på deltidsansættelse vil blive 

tvunget på dagpenge med frigørelsesattest 

og dermed siver ud af kirken efter et stykke 

tid. Hun spurgte endvidere til, hvem der har 

ansvaret for personalepleje. Jørgen Thaarup 

svarede, at Kabinettet har ansvaret for 

ansatte uanset ansættelsesgrad. Har en lokal 

menighed selv ansat en person, har denne 

menighed selv ansvaret for medarbej-

derplejen. Gert Nielsen tilsluttede sig op-

lægget om procentsatserne for ansøgninger 

til præsteløn. Derimod eftersøgte han en 

præcisering af formuleringerne ang. andre 

ansættelser. Han spurgte til, om man har 

overvejet en årlig pulje, så man ikke bruger 

alle pengene på ganske få år. Jørgen 

Thaarup svarede, at der vil være en skærpet 

opfølgning ang. tilskud til menighedernes 

arbejde. Man har ikke fundet det nødvendigt 

at lave puljer. På årskonferencen kan man 

årligt lave status og dermed styre udgifterne. 

Nils Marqversen anførte, at det har skabt 

debat i Århus ang. ansættelse af musik-

medarbejder, men takker Landsledelse og 

Willeruplundfonden for tilskud, der har 

gjort det muligt at starte et arbejde op med 

juniorgospelkor.  

Ole Birchs fremsatte forslag om at fjerne 

loft for tilskud til præstelønninger blev ikke 

vedtaget. 

Retningslinierne blev vedtaget. 

 

Jørgen Thaarup lagde op til debat om 

kirkebidraget, som det gennemgås i 

Landsledelsens rapport punkt 3. Dette punkt 

er meget vigtigt, fordi det handler om de 

penge, som menighederne selv samler 

sammen. Han henviste til statistikken, at der 

54, der har meldt sig ud af kirken. Det er 

konsekvensen af opfordringen til at bidrage 

til kirken, at en række medlemmer har meldt 

sig ud. En anden konsekvens er, at der er 

samlet yderligere kr. 100.000 ind under 

forpligtelseserklæringer.  

 

Punkt 4 i Landsledelsens rapport lægger op 

til debat om, hvorvidt man primært skal 

støtte enkeltpersoner eller primært Överås. 

Spørgsmålet har også været på dagsordenen 

i Rådet for Ordineret Tjeneste, hvorfra man 

sender signalet, at pengene skal følge den 
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enkelte person, der har søgt tjeneste i 

kirken. Hvis tilskuddet til Överås skal 

nedsættes kræver det en accept fra Nordisk 

skolebestyrelse, idet ejerandel og udgifts-

andel har samme procentsats. Alle elever 

betaler 3000 kr. årligt for at deltage i 

undervisningen på Överås. En tilslutning til 

SALT kan forløbe parallelt med en støtte til 

Överås. I årets løb har vi betalt 240000 til 

Överås. Udgiften til at støtte SALT vil være 

lidt lavere. Ove Sørensen begrundede, at 

pengene skal følge studenten. Baggrunden 

er, at hvis vi skal være kirke i et multi-

kulturelt samfund, vil det være en fordel, at 

vores præster kommer med forskellig 

inspiration fra forskellige uddannelses-

institutioner. Knut Bjarne Jørgensen 

spurgte, om man skal fordoble tilskud til 

undervisning ved at gå ind i et samarbejde 

med SALT. Jørgen Thaarup svarede be-

kræftende på, at det kunne være en 

mulighed. Det har ligget i luften, at 

Landsledelsen synes, at vi er ved at nå en 

smertegrænse i forhold til uddannelses-

udgifter. Knut Bjarne Jørgensen spurgte til 

den metodistiske profil på Överås. Jørgen 

Thaarup svarede, at den er styrket, selvom 

tidligere studerende fra  kirken måske ikke 

er enige. Mikkel Bræstrup anførte, at hvis vi 

som kirke overhovedet skal have nogen 

berettigelse, så må vi besinde os på vor egen 

tradition. Hvordan gør vi det uden en 

institution som Överås? Hvis pengene skal 

følge studenten, hvordan sikrer vi så den 

metodistiske profil i den fremtidige teo-

logiske uddannelse. Ove Sørensen svarede, 

at hvis årskonferencen vælger, at pengene 

skal følge institutionen, da vil der kun gives 

tilskud til de uddannelsesinstitutioner, hvor 

Rådet for Ordineret Tjeneste har godkendt 

læseplanen. Elina Bræstrup var bekymret 

for denne model, fordi det ikke vil indebære 

ret høje beløb til dyre uddannelser. Hun 

ønskede, at det skal være Överås, som 

kommende studerende først og fremmest 

tænker på. Mark Lewis mente, at der er 

mange strømninger, som vi ikke kan møde i 

vores skandinaviske miljø. Han anførte 

endvidere, at diskussionen om uddannelse 

kun er toppen af isbjerget. Han anførte, at 

det var menighedens ansvar at uddanne 

unge mennesker. Tommy Faxholm mente, at 

ROT´s forslag vil gøre det lettere for især 

modne personer med familieansvar eller 

andre forpligtelser at gå i gang med 

præsteuddannelsen. Lars Ulrik Jensen, der 

ikke selv har læst på Överås mente, at han 

selv og andre er blevet fastholdt i at læse 

især primærtekster fra den weslianske 

tradition. Han ser en større fare i, at 

kommende præster ikke er udrustet i at 

imødekomme aktuelle behov. Mai-Brit 

Tvilling fortalte om studiet på SALT, hvor 

hun er blevet presset til at finde sine egne 

rødder i forhold til den øvrige undervisning; 

endvidere følges undervisningen af et 

praktisk forløb i hendes lokale menighed. 

Thomas Risager anførte, at mange kom-

mende studenter vil være bundet til familie, 

og derfor bør pengene følge studenten. Det 

er i dag nødvendigt at have et højt 

uddannelsesniveau, da man i menigheds-

arbejdet vil møde mange akademikere, der 

stiller spørgsmål på højt plan. Mikkel 

Bræstrup var ked af, hvis det bliver en debat 

for eller imod Överås, selvom Överås ikke 

opfylder alle vore behov. Han opfordrede 

til, at vi skulle gøre vores indflydelse mere 

gældende. Hvad bliver der gjort i styrelsen 

for seminariet for forandringer? Anne 

Thompson er næsten færdig med sin 

uddannelse på Cliff College i England. 

Diskussionen bør også handle om, hvordan 

vil behandler unge, der har et kald. Nogle 

bliver kastet ud i et projekt, hvor de 

pludselig får brug for støtte. Hun takkede 

for, at Landsledelsen har haft mod til at 

støtte hendes uddannelse. Finn Bræstrup 

Karlsen anførte, at kirken altid har haft 

personer, der fik en teologisk uddannelse 

andre steder, men at vi fortsat bør satse på 

Överås. Nogle andre uddannelser som et 

universitetsstudie er i øvrigt SU-berettigede. 

Jørgen Thaarup forstod det sådan, at 

konferencen ikke vil lade sig polarisere; 

derfor bør vi diskutere økonomien i det. 
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Indtil videre er uddannelsesudgifterne kr. 

250.000. Knut Bjarne Jørgensen mente, at 

det er vigtigt, at vi har en metodistisk stærk 

basis på uddannelsesområdet. Ole Birch 

anførte, at de præster, der er kommet fra 

andre uddannelsesinstitutioner end Överås, 

altid har været en berigelse for kirken; men 

dette er sket i et samspil med en kerne af 

uddannede fra Överås. Impulser fra den 

store verden tilføres kirken gennem Överås. 

Han talte for et grundengagement, men også 

at give støtte til andre uddannelser, så vidt 

det er økonomisk muligt. Christian Alsted 

støttede ROT´s forslag, som indbefatter en 

nedtrapning i tilskuddet til Överås i respekt 

for denne institution, som man fortsat har 

tillid til. Det er en underlig situation, at 

kirken i øjeblikket støtter en institution, der 

ikke har fuldtidsstuderende fra den danske 

årskonference. I dag må uddannelsesinsti-

tutioner klargøre deres tilbud til unge 

mennesker, der ønsker selv at sammensætte 

deres uddannelse. Karen Anette Nielsen 

pointerede, at der fandtes andre muligheder 

for metodistiske uddannelsesinstitutioner, fx 

i Tyskland. Biskop Øystein Olsen tilføjede, 

at der også findes en metodistisk præste-

uddannelse i Tallinn. Jørgen Thaarup 

anførte, at Landsledelsen må evaluere på 

den forløbne debat, før der kan foreligge et 

konkret forslag fra Landsledelsens side. 

Lars Ulrik Jensen anførte, at han opfatter 

det således, at der foreligger et forslag fra 

ROT.  

 

Ove Sørensen svarede, at ROT af 

Landsledelsen er blevet bedt om at vurdere, 

hvilken model der skal være for uddannelse 

i Metodistkirken. Det er alene en rådgivning 

af landsledelsen. Finn Bræstrup Karlsen 

mente, at vi ikke umiddelbart kan forringe 

støtten til Överås uden nærmere bearbejd-

ning i Landsledelsen. Jørgen Thaarup ville 

gerne lukke debatten, uden at sagen dermed 

er endt. Christian Alsted læser det også som 

et forslag, der i så fald skal trækkes efter et 

møde i ROT. Biskop Øystein Olsen 

konkluderede, at konferencen enten må tage 

stilling til forslaget eller lade Landsledelsen 

bearbejde forslaget. Henning Bjerno anfør-

te, at der foreligger faktuelle data, der ikke 

gør det muligt at trække sit engagement ud 

af Överås. Følgende forslag blev vedtaget: 

”ROT opfordrer Landsledelsen til at under-

søge muligheden for at nedtrappe det 

økonomiske engagement i Överås, således 

at der kan indføres en scolarshipmodel for 

præsteuddannelsen i Danmark.” 

Ove Sørensen præciserede, at der 

naturligvis også kan ydes støtte til en 

uddannelse på Överås.  

 

I relation til punkt 5 anførte Jørgen Thaarup, 

at ordet struktur ikke er dækkende, men det 

bedste, man kunne finde som overskrift for 

debatten. 

Finn Bræstrup Karlsen og Gurli Brinch 

Andersen fremlagde Landsledelsens oplæg 

til gruppesamtaler. En ændret menigheds-

struktur vil formentligt også ændre ledelses-

strukturen med de to distriktsforstandere, 

som vi kender det i dag. I konflikter er der 

brug for mediation. Man ønsker gennem 

grupperne kommentarer til store og små 

ændringer. Forslagene skal opdeles i forslag 

ang. landsledelsen og forslag ang. den 

lokale ledelsesstruktur. Fx kan man på 

menighedsplan nedlægge en række udvalg 

til fordel for menighedsrådet, så ledelses-

strukturen bliver enkel og overkommelig.  

Respons fra gruppedebatten: 

Gruppe 1: 

Udgangspunktet for drøftelsen har været at 

ideer er ”helt gratis” (uden at tænke 

økonomi og konsekvenser) – så der kan 

være modstridende synspunkter. Man talte 

om en eller to distriktsforstandere. Man 

skulle være frigjort til denne tjeneste. Hvis 

der er en konflikt, bør man indrømme det og 

indbyde en mægler fra en anden konference. 

Måske skulle distriktsforstandere vælges 

efter nådegaver – eller valgt på årskon-

ferencen. Alle valg burde være 

tidsbegrænsede, og der bør altid være to 

forslag til en post. Diskussion om det 

problematiske i at være distriktsforstander 
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og være ansættende myndighed for kolle-

gaer. Distriktsforstanderen behøver ikke 

være en præst. 

I det lokale arbejde bør man nedlægge alle 

udvalg og kun arbejde i menighedsrådet. 

Kirken bør ikke være og opføre sig som en 

institution – vi er en bevægelse, der spørger, 

hvad omgivelserne har brug for og gøre det, 

der gør os glade. Vi bør gå ud og ikke 

forvente, at mennesker skal komme ind i 

kirken. Vi skal bruge vores hjem – vi bruger 

for meget energi på kirkebygningerne. Et 

jubelår for Metodistkirken, hvor vi slagter al 

struktur og begynder forfra ud fra, hvad vi 

kan og vil og tror, der er Guds plan. 

Gruppe 2: 

Distriktsforstandere kunne være en ansat 

personaledirektør – eller der kunne være et 

lønnings- og overenskomstkontor. Der bør 

være enkelthed i ledelsen lokalt og på 

landsplan. Landsledelse og kabinet skal slås 

sammen, så det er en samlet ledelse. 

Kommunikation er afgørende i enhver 

konflikt. Vi bør ændre kommunikationsveje, 

fx ophæve delingen mellem præste- og 

lægfolkssessioner.  

Lokalt bør referater fra menighedsråds-

møderne være offentligt tilgængelige. 

Ledelsen bør være så smal som mulig. 

Menighedsrådet bør have kompetencen, 

som så kan nedsætte udvalg, der fx skal stå 

for personalesamtaler og bygninger. Man 

drøftede vigtigheden af tidlig ekstern 

konfliktløsning, hvis der opstår et behov. 

Gruppe 3: 

Man tog udgangspunkt i menigheden. Det er 

vigtigt, at menigheden har det godt, har 

fundet sin vision. Når visionen er klar, kan 

man kalde sine folk. Personaleleder erstatter 

den nuværende ordning med distrikts-

forstandere. Søgning efter ansatte kan også 

ske i det offentlige rum. Personalelederen 

skal have sæde i Landsledelsen. Personale-

lederen kan være en præst, men måske især 

i begyndelsen også en lægperson. Stor-

pastorater blev berørt ang. problemer og 

fordele i forhold til ansættelser og per-

sonale. Vigtigt, at det er pastoratet, der 

kalder sit personale. I denne struktur er der 

måske ikke behov for personaleleder eller 

flyttesystem i det hele taget. Måske kunne 

man rykke rundt på det hele hver femte år. 

Gruppe 4: 

Der kom godt input fra ungdomsrepræ-

sentanten. Vi bør bibeholde pastoralkomi-

teen, fordi det er rarest for præsten, hvis det 

kun er nogle få. I storpastorater bør der være 

en ledende seniorpræst; en slags distrikts-

forstander. Hermed ville kontakten til me-

nighederne blive tættere. Konflikter kunne 

måske også tages i opløbet af disse nære 

ledere. Man foreslår, at ledelsen ikke skal 

være opdelt i kabinet og landsledelse, der 

skal ikke være forskel på præster og 

lægfolks bestemmelsesret. 

Gruppe 5: 

Der savnedes et mere fyldigt oplæg til 

gruppesamtalen, og så fordi optakten til 

denne debat begyndte sidste år. Lokalt 

mener man, at der er vide rammer for at 

strukturere sig, som man vil. Meningerne 

var delte. Nogle mente, at den nuværende 

ordning er god. Der er brug for tillid og 

opbakning til vores distriktsforstandere. Der 

er ingen brug for insiderviden. Distrikts-

forstanderne har heller ikke givet udtryk for 

lyst til ændring. Andre var ikke tilfredse 

med den nuværende ordning. Der er en 

generel frustration i de lokale menigheder. 

Der er en del personalesager og folk. der 

søger orlov. Det er ikke en kritik af 

distriktsforstanderne, men da jobbet næsten 

er et appendiks til præstegerningen er det en 

belastende opgave. Problemer i menigheder-

ne angående ansættelsessituationen; der 

mangler et samarbejdet; menighederne 

inddrages ikke nok, og føler ikke, at der er 

indflydelse på beslutningerne. Den nuvæ-

rende ledelse hjælper ikke til vækst. Måske 

er det ikke ledelsen, der er noget i vejen 

med. Nogle mente, at mange præster ikke 

har lederevner og savner uddannelse heri. 

Måske kan lægfolk også tage sig af det 

ledelsesmæssige i en menighed. 

Vækkelse kan finde sted under enhver 

ledelse. 
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Finn Bræstrup Karlsen opfordrede til at 

komme med yderligere skriftlige forslag til 

Landsledelsen. Landsledelsen vil gå videre 

med drøftelserne. 

Biskop Øystein Olsen henviste til teksten 

om apostelmødet i Apostlenes Gerninger 

15,2. Her omtales der strid. Der var 

forskellige holdninger, der brydedes, men 

konklusionen var, at ”Helligånden og vi har 

besluttet…..”  

Han anførte, at kirkeordningen måske er 

blevet opfattet som en slags mursten, som 

man har slået folk i hovedet med for at 

dræbe spontanitet. Men den er produkt at 

den erfaring, som vi som metodister lægger 

vægt på. Er der noget, der ikke fungerer, da 

bør det ændres, som det også er sket før i 

tiden. Kirken lever hele tiden i en proces, 

hvilket er positivt for os fællesskab som 

individer. Biskop Øystein Olsen glædede sig 

over, at konferencen om fredagen kunne 

byde fem velkommen i nye positioner i 

kirken; to som ældste, tre som prø-

vemedlemmer, to præster og en diakon. Han 

fandt, at vi ser tegn på Guds nåde, men også 

tegn på brydninger og farer for lukning.  

 

Henning Clausen foreslog, at gruppernes 

input i debatten kommer med i referatet 

eller tilsendes medlemmerne af kon-

ferencen. Han spurgte endvidere til en 

tydeliggørelse af, hvordan vi kommer videre 

med debatten. Finn Bræstrup Karlsen 

svarede, at notaterne fra gruppedrøftelserne 

er et midtvejsnotat, på baggrund af hvilke, 

Landsledelsen kan arbejde videre. Henning 

Carlsen mente, at det kan være kon-

ferencens beslutning at offentliggøre disse 

notater. Han anførte, at indvendingerne mod 

debatten på sidste årskonferencen var præ-

get af nogle konkrete hændelser. Men 

debatten i år viser nøjagtigt de samme 

kommentarer. Nils Marqversen mente, at 

der er ting i debatten, der er svære at 

referere i protokollen, og at der snarere 

burde sendes et arbejdsnotat ud. Ole Birch 

understregede, at gruppernes forslag ikke er 

bindende i forhold til de enkelte gruppers 

medlemmer. Intet fra debatten sidste år eller 

i år peger på, at der er nødvendigt at 

foretage konkrete ændringer. Mogens Han-

sen oplyste, at gruppernes tilbagemelding er 

medtaget i referatet. 

Forslaget blev trukket tilbage. 

Henning Clausen læste sidste års opfordring 

til Landsledelsen, som den står i proto-

kollen. Han forslog, at man tager denne 

formulering med i dette års protokol. Finn 

Bræstrup Karlsen mente, at Landsledelsen 

er i en realisering af sidste års forslag, og er 

allerede forpligtet på forslaget. Christian 

Alsted anmodede om en konkretisering af, 

hvad den nye struktur skal kunne, som den 

gamle ikke kan. Gruppeindlæggene gav ikke 

en klar pejling. Uden en sådan kon-

kretisering kommer der ikke noget ud af at 

arbejde med dette. Tommy Faxholm bad 

om, at der bliver nedsat et udvalg, der skal 

arbejde med  struktur, hvis ikke Lands-

ledelsen ønsker at arbejde med dette. Per 

Bhutho mente, at debatten viste, at der 

konkret er peget på behov for ændring af 

distriktsforstandernes funktion. Følgende 

forslag fra Henning Clausen blev vedtaget: 

”På baggrund af drøftelserne på 

Årskonferencen 2003 samt skriftligt input 

fra grupperne på Årskonferencen 2004 

anmodes Landsledelse og Kabinet 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 

demokratiske medbestemmelse for kirkens 

medlemmer.”                   

 

Jørgen Thaarup anførte, at Landsledelsen 

altid er forpligtet på at løse de opgaver, som 

Årskonferencen har udstukket. Hvis man 

imidlertid ikke er enige med Landsledelsen, 

kan man foreslå et selvstændigt udvalg. 

Opgaven blev henlagt til Landsledelsen.  

 

I forhold til rapportens punkt 6 om central 

administration anførte Jørgen Thaarup, at 
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der endnu ikke er fundet en formand for et 

udvalg, der skal se på mulighederne for en 

sådan sammenslutning af flere sociale 

institutioner. 

Gert Nielsen anførte, hvorvidt man kunne 

køre det økonomiske mere strømlinet ved en 

sammenlægning af de sociale institutioner. 

Jørgen Thaarup redegjorde for de forskel-

lige økonomiske betingelser for de for-

skellige sociale institutioner. Landsledelsen 

opfatter sig ikke som kloge nok til at 

gennemføre en fælles fusion for de sociale 

institutioner og/eller andre forvaltninger og 

har behov for mere viden. 

 

Ole Birch nævnte i forhold til punkt 8 om 

pension, at han er af det synspunkt, at 

kirkens pensionsordning er for dårligt skruet 

sammen i forhold til helbredsvurderinger. 

Præster som midlertidigt arbejder under 

andre overenskomster kan få forringede 

betingelser i forbindelse med helbredscheck. 

Tommy Faxholm oplyste, at det er muligt at 

få pensionsordninger uden helbredskrav. 

 

Jørgen Thaarup anførte i forhold til punkt 9 

en tak til de mennesker, der arbejder med 

Himmel & Jord. Der lød klapsalver fra 

konferencen.  

 

Ang. punkt 10 lagdes der op til debat. 

Jørgen Thaarup anførte, at alle funktioner 

tidligere var udnævnelser. Efterhånden er 

flere og flere funktioner overgået til 

demokratiske valg.  

 

Mogens Hansen fremlagde Landsledelsens 

forslag 1-2. Pensionsmarkedet er generelt 

fortsat forud for aftalen for Metodistkirkens 

præster; hvorfor man foreslår en højere 

pension, hvortil de ansatte også skal bi-

drage. Christian Alsted fremlagde et 

alternativt forslag, hvor de ansatte ikke skal 

bidrage. Han finder det som ansat principielt 

uacceptabelt, at kirken skal bestemme, hvad 

han som ansat skal bruge noget af sin løn til. 

Henning Clausen fandt det problematisk, at 

der foreligger to forslag fra samme sted, 

fordi Christian Alsted både er arbejdsgiver 

og lønmodtager. Poul Larsen ønskede en 

udregning på, hvad prisforskellen er. Jørgen 

Thaarup svarede, at ved Christian Alsteds 

forslag, er der 1000 kr. mindre på 

pensionskontoen for præsten årligt. Susanne 

Thaarup mente, at der er arbejdet hårdt på, 

at pensionen er opgraderet, så den svarer til 

andre sammenlignelige uddannelser. Ved 

lignende uddannelser er det også gængs, at 

lønmodtageren selv bidrager til pensionen. 

Ole Birch ønskede en forklaring på den 

anførte forskel mellem de to forslag. Jørgen 

Thaarup anførte, at begge forslag 

indbefatter 16%, men af to forskellige 

beløb. Christian Alsted svarede, at det ikke 

handler om økonomi, men om princippet. 

Den ansatte bør selv vælge, hvorvidt man 

ønsker at bruge sin løn til 

pensionsindbetalinger. Henning Bjerno 

mente, at præsterne bør møde op som en 

samlet gruppe og angive, hvilken pen-

sionsordning, som man ønsker, da man ikke 

kan forvente at alle præster skal rette sig 

efter én præsts ønsker. Poul Rasmussen 

refererede til tidligere tiders praksis og 

mente, at de unge præster glemmer for 

hurtigt.  

Christian Alsteds alternative forslag ikke 

blev vedtaget. 

Landsledelsens forslag 1 og 2 blev vedtaget.  

Forslag 3 blev vedtaget. 

Forslag 4: Landsledelsens forslag til 

indsamlingen til september fremgik ikke af 

konferencehåndbogen. Forslaget er, at 

indsamlingen skal gå til den enkelte 

menigheds eget indkøb af nye salmebøger.  

Ole Birch refererede til sidste års beslutning 

om at samle 100000 ind til sultne børn. Han 

foreslog en indsamling til verdens fattigste 

på Juleaften. Knut Bjarne Jørgensen spurgte 

til, hvorvidt indsamlingen i september kan 

gentages til næste år, da menighedsbladet er 

sendt ud uden denne annoncering. Mark 

Lewis spurgte til indsamlingen til 

præsteuddannelsen i Letland. Denne 

varetages af Rådet for Verdensmission. 

Forslag 4 blev vedtaget.  
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Forslag 5 blev vedtaget. 

Henning Bjerno fremlagde Budget for 2004. 

Budgettet og forslag 6 blev godkendt. 

Beretningen blev modtaget. 

 

D2: Metodistkirkens Verdensmission 

Camilla Fredsby gjorde opmærksom på, at 

der den 15.-17. april 2005 er der 

generalforsamling og missionsstævne. Næ-

ste års missionskollekt går til enlige mødre i 

Letland, som er en udstødt gruppe. Hun 

opfordrede til, at offerviljen findes frem. 

Man delte et spørgeskema ud, der skal 

afklare menighedernes forventninger til 

Rådets arbejde. Endvidere delte man sedler 

rundt med små historier, der lægger op til et 

lille personligt missionsprojekt. 

Knut Bjarne Jørgensen oplyste, at der i 

Horsens samles babypakker ind til Letland, 

som går til et mødreprojekt i et kvinde-

fængsel. Han opfordrede til at kontakte folk 

fra Horsens for at få at vide, hvordan man 

kan lave et lignende projekt. Ole Birch 

refererede til sidste års beslutning om at 

rejse kr. 100.000 til sulte børn. Han kunne 

godt forstå, hvis det er vanskeligt for Rådet 

at gennemføre denne beslutning. Han 

opfordrede til, at der vælges mellem at 

fokusere helt på denne opgave eller at 

fokusere på andre opgaver. Camilla Fredsby 

henviste til et konkret projekt Lorri Persons 

bespisningsprojekt. Rådet har ikke mulighed 

for at rydde alle årets projekter for denne 

opgave. Ole Birch foreslog, at der laves en 

fælles kollekt juleaften til verdens fattigste. 

Henning Clausen opfordrede til, at kollekten 

sendes til projektet, også selvom der ikke 

bliver samlet kr. 100.000 ind. Det blev 

vedtaget at gennemføre denne kollekt. 

Der blev på konferencen indsamlet Kr. 

1.531 til missionsarbejdet. 

Beretningen blev modtaget. 

 

D3: Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund 

Beretningen blev modtaget. 

 

Ungdomsdelegaterne kom med deres 

kommentarer. Rebekka Steinvig bemærke-

de, at de tre af ungdomsdelegaterne er 

præstebørn. Er der kun egentligt engage-

ment blandt præstebørn? Det siger måske 

noget om Metodistkirkens situation. På 

konferencen er der alligevel fremkommet 

nye tiltag, der peger i den anden retning. Fx 

har Ledelsen sat fokus på ungdomsarbejde. 

Mette Munk læste fra en bog, der hedder 

”Sammen med Gud” om at bære sit kors og 

gøre ting for andre menneskers skyld. Vi 

skal prøve at komme ud og ikke kun holde 

fast i det, vi har. 

Christina Sørensen ledte konferencen i bøn. 

 

D4: Unge Hjem 

Tommy Faxholm anførte, at det igennem et 

stykke tid har været vanskeligt at finde nye 

medlemmer til dette udvalg. Han forslog, at 

man nedlagde Unge Hjem-udvalget med 

mulighed for at reaktivere udvalget om 

muligt på et senere tidspunkt. Dette forslag 

blev vedtaget. 

 

D5: Metodistkirkens Råd for 

Folkesundhed 

Rådet agter at komme med en ny temadag i 

løbet af året eller i begyndelsen af det nye 

år. Knut Bjarne Jørgensen opfordrede til 

større opbakning fra de lokale menigheder. 

Bettina Petersen bad om, at man gjorde 

vejen til hjemmesiden mere brugervenlig. 

Beretningen blev modtaget. 

 

D6: Kurér-Forlaget 

Alf Hansen anførte de øgede udgifter 

grundet den frafaldne portostøtte. Biskop 

Øystein Olsen fortalte, at Charlotte Thaarup 

bog ”Som sagt…” har solgt godt i Norge og 

Finland. 

Beretningen blev modtaget. 

 

D7: Metodistkirkens Salmebogsudvalg 

Christian Alsted kunne med glæde meddele, 

at dette vil blive den sidste indberetning for 

dette udvalg. Man mangler at få copyright 

hjem på salmerne. Ellers vil salmebogen 
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blive trykt i løbet af efteråret. Formatet vil 

nærmest blive kvadratisk. Der holdes fast på 

den gamle udgave af Folkekirkens Koralbog 

med tillæg, hvortil kommer en ekstra 

melodibog, da det vil blive for dyrt at købe 

Folkekirkens nye koralbog. Han uddelte 

listen over salmerne i den nye salmebog og 

opfordrede til, at man gør opmærksom på, 

hvis man mener, at der mangler en salme, da 

der kan være opstået fejl. Oversigten over 

indholdet sendtes rundt. Anders Strand 

spurgte til, hvorvidt der vil blive 

PowerPoint-præsentation til salmebogen. 

Christian Alsted svarede, at tekstfilerne vil 

blive tilgængelige. Lars Henning Carlsen 

spurgte til, hvorvidt der ville komme en cd-

udgivelse med et udvalg af salmer. Christian 

Alsted ville ikke udelukke et initiativ på 

amatørplan, hvis et kor vil tage ideen op. 

Knut Bjarne Jørgensen spurgte, hvorvidt de 

menigheder, der bruger PowerPoint, så ikke 

vil være aftagere af salmebøger. Christian 

Alsted svarede, at man forventer, at alle 

menigheder vil købe et antal salmebøger i 

relation til den gennemsnitlige gudstjene-

stedeltagelse. Endvidere anførte han, at man 

har fulgt folkekirkens tekst, medmindre der, 

som i få tilfælde, har været en modstridende 

teologi. Mht. til oversatte tekster følger man 

i flere tilfælde en anden oversættelse end de, 

der findes i Folkekirkens Salmebog. Per 

Bhutho spurgte til, hvorvidt man har taget 

hensyn til tradition og vaner med salmer ude 

i menighederne. Christian Alsted svarede, at 

dette ikke altid er tilfældet. 

Beretningen blev modtaget. 

 

D8: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv 

og Bibliotek 

Jørgen Thaarup fortalte, at der vil være en 

historisk konference i Tallinn til august. 

Man kan finde oplysninger om konferencen 

på Biskopkontorets hjemmeside. Her vil 

man  bl.a. behandle metodismens historiske 

forhold til Pinsebevægelsen og arbejder-

bevægelsen.  

Beretningen blev modtaget. 

 

D9: Metodistkirkens repræsentation i 

Økumeniske Udvalg 

Henning Bjerno bragte en hilsen fra den 

afgående formand for  Det Økumeniske 

Fællesråd, Holger Lam. Han orienterede om 

fusionen mellem Det Økumeniske Fællesråd 

og Danske Kirkers Samråd,  som medfører 

et samarbejde mellem 10 forskellige 

kirkesamfund i et nyt Danske Kirkers Råd. 

Han har sammen med Keld Munk været 

med i det forberedende arbejde, der har 

været inspirerende. De ti kirkesamfund 

repræsenteres hver af en præst og lægmand. 

Han opfordrede til at være aktiv i det 

økumeniske samarbejde, hvor der er et 

dejligt fællesskab.  

Christian Alsted fortalte, at der blæser nye 

vinde i Evangelisk Alliance, hvor den 

stærke antikatolske ånd er blevet nedtonet 

kraftigt. Evangelisk Alliance arbejder på en 

lang række tiltag, der fokuserer på 

forandring i kirkerne. I efteråret 2004 vil 

man opfordre præster og ledere til at 

forpligte sig på en ugentlig bedetime.  

Mark Lewis spurgte, hvad der sker med 

Lousannearbejdet. Lousannebevægelsen ar-

bejder med fx multikulturelitet. Christian 

Alsted svarede, at arbejdet i den tidligere 

Lousannegruppe nu varetages af Evangelisk 

Alliance. 

Henning Bjerno orienterede om, at Danske 

Kirkers Råd vil blive ledt af Peter Lodberg 

med Henning Bjerno som næstformand det 

kommende år. Keld Munk mente, at vi skal 

være opmærksomme på at påpege de ting, 

der er sammenfaldende, så man ikke gør 

arbejdet dårligt.  

Den økumeniske beretning blev modtaget 

samlet.  

 

D10: Centralkonferencens Eksekutiv-

komite og Biskopskomite 

Henning Bjerno fortalte, at der arbejdes med 

at gøre klar til Centralkonferencen i 

Voronezh i Rusland, hvor der skal vælges 

en ny biskop for Rusland. Der er ingen 

forslag til nomination fra den danske 

konference. 
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Beretningen blev modtaget. 

 

D11: Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske Teologiske Seminarium 

Henning Bjerno orienterede om at 

forstander Jørgen Thaarup s kontrakt 

udløber til næste år. 

Beretningen blev modtaget. 

 

D12: Eventuelt 

- 

 

E: De Sociale institutioner 

 

E1: Betaniaforeningen i Danmark 

Ove Sørensen hilste fra områdechefen i 

Århus, Anette Poulsen. Han glædede sig 

over, at Kirsten og Laust Sørensen var til 

stede. Han orienterede om vanskelighederne 

på Betaniahjemmet i Århus med at finde en 

måde at renovere på, uden at kirken skulle 

opgive sin indflydelse. Der er imidlertid 

kommet en dispensation fra Bolig-

ministeriet, så man nu kan gå i gang med at 

forberede en større renovering.  

Han præsenterede vedtægtsændringen. Der 

skal beboerrepræsentanter ind i bestyrelsen, 

dette vil være i overensstemmelse med 

kirkeordningens paragraf 2552, dog således, 

at disse ikke har majoriteten i bestyrelsen.  

Carsten Bjerno fortalte om sponsoratet til 

diakonstudier på institut for diakoni og 

sjælesorg på Dianalund. Han takkede for 

den økonomiske støtte, som han har fået til 

denne uddannelse. Det har været vigtigt og 

dejligt. Ove Sørensen udtrykte glæde over, 

at Betaniaforeningen kunne støtte Carsten 

Bjernos uddannelse. Carsten Bjerno vil i sin 

ansættelse bliver tilknyttet Betaniafore-

ningen. Han opfordrede i øvrigt til at ansøge 

om støtte til diakoniuddannelsen. Han 

nævnte endvidere, overflyttelsen fra 

Civilretsdirektoratet til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen nu er skriftligt bekræftet. 

Vedtægtsændringen fra konferencehånd-

bogen var ændret i henhold til oplæg fra 

advokat. Det ændrede forslag blev vedtaget. 

Beretningen og regnskabet blev modtaget. 

Thomas Hjorth indbød konferencen til at 

komme til Betaniahjemmet om aftenen, 

hvor man kan se den store ombygning, der 

blev gennemført for et par år siden. På 

denne måde markerer man, at 

Betaniahjemmet har et nært forhold til 

kirken. Dette forhold til baglandet bruger 

man ofte i forhandlinger med det offentlige. 

Man ønsker ikke at overtage den fulde 

sociale forpligtelse for kirken, men at dele 

den med kirken.  

 

E2: Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Beretningen og regnskabet blev modtaget. 

 

E3: Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Bjarne Tønnesen ønskede visioner for, 

hvordan det sociale arbejde kan brede sig 

uden for København. I København har man 

konceptet. Der mangler bare et initiativ. 

Man har afholdt en informationsaften, 

hvorefter ti nye medarbejdere har meldt sig 

til arbejdet. Der er stort behov for et socialt 

arbejde, også vest for Valby bakke. 

Beretningen og regnskabet blev modtaget. 

 

E4: Forårsblomsten 

Finn Uth udtrykte tak til de, der har været 

med til at sælge i år. Til næste år vil 

indsamlingsdagen formentligt igen blive en 

anden dato, da den 1. maj er en søndag. Man 

modtager gerne ideer til udvikling af 

arbejdet. Bettina Pedersen fortalte, at 

menigheden i Rønne er engageret i 

Tjernobyl-lejren, hvor 40 børn får en uges 

ferie på Bornholm. 

Beretningen og regnskabet blev modtaget. 

 

E5: Marielund/Marielundfonden 

Knud Kristensen redegjorde for brugen af 

de forskellige bygninger. Man får ledige 

lokaler fra februar måned. 

Beretningen og regnskabet blev modtaget. 

 

E6: Willeruplund 

Thomas Risager fortalte, at det har været et 

godt år, hvor man har delt mange penge ud, 
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hvorfor overskuddet ikke er så stort som 

budgetteret. 

Beretningen og regnskabet blev modtaget. 

 

E7: Eventuelt 

- 

 

F: Forslag 

Forslagskomiteens forslag blev vedtaget. 

 

G1: Valg 

Evangelisationssekretær: Vakant. 

Missionssekretær: Laila Hørby. 

Konferencelægleder: Vakant. 

Hovedkasserer: Henning Bjerno. 

Årskonferencens sekretær: Mogens Hansen. 

Landsledelsen: Næstformand: Ove Søren-

sen, Manglende præst: Ole Birch, Udvalg 

vedr. administration: Mogens Hansen. 

Suppleanter til udvalg vedr. evangelisation 

og administration m.v.: Thomas Risager, 

Jan Thaarup, Henning Clausen,  

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed: 

Karen Marie Thomsen, Teddy Thomsen. 

Danske Kirkers Råd: Henning Bjerno, Keld 

Munk. 

Evangelisk Alliance: Christian Alsted. 

Betaniaforeningen: Helge Olesen, Michael 

Nielsen. 

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond: 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet 

Frederiksberg og godkendt: Gert Nielsen, 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniaforenin-

gen i Danmark og godkendt: Nils 

Marqversen, Indstillet af Metodistkirkens 

Landsledelse og godkendt: Jørgen Thaarup. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Frank 

Kronborg Christensen, Karna Bræstrup. 

Valgt af Metodistkirken i Gladsaxe og 

godkendt: Michael Nielsen. Valgt af 

Metodistkirken i København og godkendt: 

Alland Holm. 

Forårsblomsten: Steffen Tvilling. Jimmy 

Steenberg Petersen. Valgt af Metodistkir-

kens Landsledelse og godkendt: Finn Uth. 

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt: Povl Brendes, Preben 

Christiansen, Alland Holm. 

Willeruplund: Indstillet af pastoratskonfe-

rencen i Odense og valgt: Helge Munk og 

Finn Schebye. Indstillet af MBUF-styrelsen 

og valgt: Thomas Risager. 

Marielundfonden: Walther Jensen. Supple-

ant: Frank Kronborg Christensen. 

Den selvejende institution ”Marielunds 

ældreboliger”, Vejle: Valgt af Metodist-

kirken i Vejle og godkendt: Knud Kristen-

sen. Suppleant: Lili Strand Petersen. Valgt 

af Betaniaforeningen i Danmark og 

godkendt: Ove Sørensen. Suppleant: Gert 

Nielsen. Valgt af Metodistkirkens Sociale 

Arbejde, Centralmissionen og godkendt: 

Walther Jensen. Suppleant: Frank Kronborg 

Christensen. 

Revisionsudvalg: 1 plads vakant. 

Rådet for Ordineret Tjeneste: Ove Søren-

sen, Keld Munk, Lars Ulrik Jensen, Finn 

Uth, Thomas Risager, Pernille Kyst, Helle 

Thaarup Christiansen. 

Undersøgelsesudvalg: Ole Birch, Karen 

Anette Nielsen, Knut Bjarne Jørgensen. 

Udvalg for administrativ lokalisering: Jør-

gen Thaarup, Freddy Johansen. 

Distriktskomite, Øerne: Tommy Faxholm, 

Shanti Digebjerg, Karen Brogaard. 

Distriktskomite, Jylland: Lars Henning 

Clausen, Anne Hedegaard, Anne Roben-

hagen. 

Medlemmer af Centralkonferencens Ekseku-

tivkomite og Biskopskomite: Henning 

Bjerno, Finn Uth. Suppleanter: Finn 

Bræstrup Karlsen, Ole Birch. 

Medlemmer af Styrelsen for Metodistkirkens 

Nordiske Teologiske Seminarium: Henning 

Bjerno, Ove Sørensen. Suppleanter: Finn 

Bræstrup Karlsen, Ole Birch. 

Nominering til Medlem af Centralkonfe-

rencens Juridiske råd: Jørgen Thaarup. 

Nominering til Medlem af Metodistkirkens 

Europaråd: Mikkel Bræstrup. 

Nominering til Medlem af Centralkonfe-

rencens Kirkeordningskomite: Lilli Uth. 

Nominering til Medlem af Metodistkirkens 

Nordeuropæiske Uddannelsesråd: Ove Sø-

rensen. 
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Nominering til Medlem af Centralkonfe-

rencens Undersøgelseskomite: Mads Kamp 

Hansen. 

Nominering til Medlem af Centralkonfe-

rencens komite for arbejdet med narkotika- 

og alkoholmisbrug: Finn Uth. 

 

G2: Forslagskomite 

Til forslagskomiteen blev følgende valgt: 

Gurli Brinch Andersen, Anne Thompson. 

For Lilli-Anne Suzuki, der befinder sig i 

udlandet: Bettina Pedersen. 

 

H: Orientering 

 

H1: Lægården 

Lægården afholdte sin generalforsamling i 

forbindelse med årskonferencen. (Se side 

160). 

 

H2: Generalkonferencen 

Ove Sørensen takkede på vegne af Lilli Uth 

og sig selv for valget, således at de fik 

mulighed for at være med ved gene-

ralkonferencen. Ove Sørensen henviste til 

den præsentation, der allerede er udsendt i 

Himmel & Jord. 

Lilli Uth orienterede kort om enkelte uddrag 

fra Generalkonferencen og Finn Uth 

fremviste en række billeder fra Gene-

ralkonferencen. 

 

I: Højtids- og Afslutningssession 

 

I1: Højtidssession 

Biskop Øystein Olsen bød velkommen og 

nævnte, at det i år var en speciel session, der 

viser linierne mellem nye og ældre ansatte. 

Han opfordrede til at samles i Jesu nærhed, 

når vi modtager prøvemedlemmer og to nye 

ældste og hilser på pensionerede præster og 

studerende. Distriktsforstander Keld Munk 

ledte konferencen i bøn. Biskop Øystein 

Olsen sagde, at vi i dag præsenterer de, der 

på søndag skal indvies eller ordineres. 

Lars Ulrik Jensen præsenterede på vegne af 

ROT Carsten Bjerno, der optages på prøve 

som diakon. Hans kald til at være ordineret 

diakon er godkendt af Jerusalemskirken. 

Carsten Bjerno har fuldført diakonuddannel-

sen på Dianalund.  

Ove Sørensen præsenterede på vegne af 

ROT Anne og Duncan Thompson på prøve 

med henblik på at blive ældste i 

konferencen. Anne Thompson er fra Strand-

by. På et bibelskoleophold i Cliff College 

fik hun et kald til at blive præst. Hun har 

gjort sin uddannelse færdig på Cliff 

College. Duncan Thompson er fra 

Birmingham og har fuldført studier på Cliff 

College og lige som Anne har en 

bachelorgrad. Han er optaget på prøve i den 

engelske konference og herefter overført til 

den danske årskonference. Biskop Øystein 

Olsen ledte forbøn for de tre. 

Carsten Bjerno citerede Emil Larsens salme: 

”Foran mig er en vej, jeg ikke kender..” Han 

sagde, at han går ud på vejen og prøver at 

være sig selv. 

Duncan Thompson fortalte, at han for tre år 

siden tog til Cliff College for et år for at 

prøve sit kald. Dengang havde han ikke 

forudset, at han ville stå her i dag. Nu er han 

parat til det næste trin for at undersøge sit 

kald. Anne Thompson takkede for vel-

komsten. I de sidste tre år har hun ikke helt 

vidste, hvor hendes hjem skulle være. Hun 

har oplevet, at Gud har taget hende ved 

hånden, og er glad for, at Danmark igen er 

blevet hjem. 

Thomas Risager præsenterede på vegne af 

ROT Elina og Mikkel Bræstrup, der i fire år 

har tjent kirkerne i Frederikshavn, Løkken 

og Hjørring. De har fuldført deres 

uddannelse og gennemført Master of 

Divinity-graden med gode resultater. De er 

blevet gransket ikke bare på deres tjeneste, 

men også på deres kundskaber og moral. 

ROT har fundet, at deres nådegaver og kald 

kan bære en tjeneste som ordineret ældste. 

Det er stor gave for hele konferencen og 

kirken. Biskop Øystein Olsen overhørte 

Elina og Mikkel Bræstrup i den historiske 

prøve. Herefter ledte han i forbøn for Elina 

og Mikkel Bræstrup. 
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Jørgen Thaarup fortalte, at den 6. juni var 

fest på Överås, hvor der fordeltes 6 

forskellige eksamensbeviser. Knut Bjarne 

Jørgensen var ikke til stede der. Han har 

deltaget i en opgradering af sin uddannelse 

sammen med et antal af præster ud over hele 

Norden. Han har frivilligt læst et antal år, 

deltaget i en række eksamener og lavet en 

afslutningsopgave om afholdsbevægelsen i 

forhold til den metodistiske socialetik. Han 

modtog diplom for Master of Divinity-

graden. 

Keld Munk fortalte, at det sidste år blev 

vedtaget, at vi vil fejre præstejubilæer. Knut 

Bjarne Jørgensen har 40 års jubilæum, 

hvoraf han har været de 39 år i Danmark. 

Knut Bjarne og Rita Jørgensen kom frem og 

blev lykønsket. Charlotte Thaarup har 25 års 

jubilæum. Charlotte og Jørgen Thaarup kom 

frem og blev ligeledes gratuleret.  

Keld Munk fremhævede, at det skyldes 

Guds nåde og menighedernes opbakning, at 

der kan fejres jubilæum. Jubilæumsgratialet 

er 8000 kr. Charlotte Thaarup fortalte, at det 

store i tjenesten er at opleve, når et 

menneske oplever, at Gud er stor for 

vedkommende. Charlotte Thaarup har bl.a. 

døbt Anne Thompson, da hun som 12 årig 

ønskede at blive døbt. 

Knut Bjarne Jørgensen fortalte, at Erik Kyst 

har været en vigtig ledsager for hans 

tjeneste. Han anførte, at uden Gud kan ingen 

gøre det. Han takkede Rita for hendes støtte 

og samarbejde. 

Biskop Øystein Olsen præsenterede de 

tilstedeværende pensionerede præster, Poul 

Rasmussen, Erik Kristoffersen og Robert 

Nielsen. Biskop Øystein Olsen sagde, at de 

betyder noget for konferencen med det, de 

har betydet for en lang række mennesker 

igennem tiden og med deres nutidige 

engagement i kirkens arbejde. Deres 

hustruer modtog en buket blomster. 

Poul Rasmussen sagde, at det i den 

historiske prøve står, at man aldrig bør være 

uvirksom; dette søger han at imødekomme 

ved at prædike, holde begravelser og fiske. 

Robert Nielsen var taknemlig for, at kirken 

fortsat kan bruge ham.  

Jubilarerne indsamlede kollekt til Överås på 

kr. 3.149,-. 

 

I2: Præsentationer og tak 

- 

 

I3: Konferencens årsrapportering 

Se side 45. 

 

I4: Hvor skal næste konference holdes? 

Bettina Pedersen inviterede til Årskonfe-

rencen i Rønne 2005. Konferencen tog i 

mod denne invitation.  

 

I5: Eventuelt 

Referatet fra præsternes session blev læst 

op. 

 

I6: Afslutning 

Biskoppen afsluttede forhandlingerne og 

takkede for et konstruktivt arbejde, der 

respekterede tidsrammen. Forhandlingerne 

sluttede med bøn.  
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Præsternes Session 

Den 23. juni 2004, kl. 14.30-17. 

Christian Alsted bød præsterne velkommen 

til det første møde i de nyrenoverede krypt-

lokaler. Biskop Øystein Olsen indledte den 

pastorale session med andagt over Sl. 145 

og bøn. 

Konferencespørgsmålene 17-64 og 77 be-

svaredes. 

Efter ansøgning foreslog Rådet for Ordine-

ret Tjeneste, at Elina Bræstrup og Mikkel 

Bræstrup  bliver optaget i fuld forening i 

konferencen og ordineret til ældste. Efter 

drøftelse og skriftlig afstemning blev Elina 

Bræstrup og Mikkel Bræstrup godkendt til 

dette. 

Mikkel Bræstrup og Elina Bræstrup blev 

budt velkommen i konferencen af biskop-

pen. 

Efter ansøgning foreslog Rådet for Ordine-

ret Tjeneste, at Anne Klitgaard Thompson 

optages som præst på prøve i konferencen. 

Efter drøftelse og skriftlig afstemning god-

kendtes dette, således hun kan indvies til 

tjenesten. 

Der blev orienteret om, at Duncan Thomp-

son ansøger om at få sit prøvemedlemskab, 

der forventes opnået i den britiske metodist-

kirkes årskonference, overført til den danske 

årskonference. Ansøgningen behandles af 

biskoppen efter § 338 stk. 2 i Kirkeordnin-

gen. Der foreligger godkendelse af Duncan 

Thompson som præst fra det britiske ud-

valg, der svarer til Rådet for Ordineret Tje-

neste, således han indstilles til optagelse på 

prøve i den britiske konference. Med bis-

koppens godkendelse overføres prøvemed-

lemskabet til den danske årskonference, 

hvor indvielsen til præstetjenesten finder 

sted. 

Anne Thompson og Duncan Thompson blev 

budt velkommen i  konferencen af biskop-

pen. 

Efter ansøgning foreslog Rådet for Ordine-

ret Tjeneste, at Carsten Bjerno optages som 

diakon på prøve i årskonferencen og indvies 

til diakon. Efter drøftelse og skriftlig af-

stemning godkendtes Carsten Bjerno til det-

te. 

Biskoppen bød Carsten Bjerno velkommen 

som den første diakon i den danske meto-

distkirke efter den nye ordning. 

Syv pastorale medlemmer søger eller for-

venter nedsat tjenestetid. Der blev henstillet 

til at distriktsforstanderne og Rådet for Or-

dineret Tjeneste får strammet op på  proce-

duren omkring reglerne for nedsat tjene-

stetid, således reglerne om årlig ansøgning 

og godkendelse efterleves efter en nærmere 

fastsat og aftalt procedure. 

Den fællesnordiske efteruddannelse i uge 32 

på Framnäs i Sverige omtaltes. Fra 

Danmark deltager en præst, et 

præsteægtepar og to lægprædikanter. 

Præsternes efterårsmøde afholdes fra 20/9 

kl. 15.00 til 23/9 kl. 11.30 

Medarbejderhåndbogen for præster 

præsenteredes. 

Ole Birch afsluttede sessionen med bøn. 

Referent: Finn Uth. 

 

 
 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 "The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001". 

 

 

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 191. 

 

7. Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 68. 

 

8. Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 50. 

 

9. Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§333, 611, 612.1, 622.3)? Se Landsledelsens 

forslag side 54. 

 

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 (§§612.d, 1507)? Se 

Landsledelsens forslag side 54. 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 77) 

og Hovedkassen (side 68). 

b) præsteuddannelsen? Kollekter og gaver. 

d) Africa University? Intet. 

 f) biskopskassen?  Iligning. 

 g) hovedkassen? Iligning, bevillinger, kollekter. 

 

14. Hvem er lægfolkets ledere (§§603.9, 655) 

 a) for årskonferencen? Ikke valgt. 

 b) for distrikterne? Vælges ikke. 

 

 

Del II: Ordinerede præster og lokalpræster 

 

17. Er alle konferencens præster uden anmærkninger, når det gælder livsførelse og udøvelse 

af tjenesten (§§604.4, 605.6)? Ja. 

  

18. Hvem er  

 a) konferencens undersøgelsesudvalg (§2703.2)? Se udvalg nr. 20 (side 17). 

 b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§633)? Se udvalg nr. 21 (side 17). 

 

21.  Hvem er godkendt og udnævnt som  (Angiv hvilket år fuldmagt udfærdigedes første 

gang.) 

a) lokalpræst på heltid (§344.4)? Joshua Kyeremeh (5). 

b) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt (§341)? Anne Thompson (deltid) (1), Duncan 

Thompson (deltid) (1). 

 

28. Hvem er blevet optaget som prøvemedlemmer ifølge 1996-ordningen (§§315, 316)? 

a) som blivende diakoner? Carsten Bjerno. 

b) som blivende ældste? Anne Thompson. 

 

34. Hvem er valgt og ordineret som diakoner i fuld forening? 

c) efter godkendt prøvemedlemskab ifølge 1996-ordningen (§326)? Elina Bræstrup, 

 Mikkel Bræstrup. 

 

40. Hvem er overflyttet fra andre metodistkirker (§338.2)? 

 Duncan Thompson (Den Britiske Metodistkirke) 

 

58. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§356)  

 - Ældste 

 b) tidligere år? Poul Poulsen 1981 (24), Eigil Carlsen 1987 (18), Fletcher Thaarup 

1989 (16), Erik Kristoffersen 1990 (15), Poul Rasmussen 1993 (12), Robert Nielsen 

1994 (11). 
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59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§356)  

 b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (22). 

 

62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 Hvad er antallet af 

 b) optagne prøvemedlemmer (28a,b 29a,b,c)? 2 

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

 

63. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 16. 

 b) menigheder? 17. 

 

64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§365)? 29. 

 

 

Del IV: Udnævnelser og afsluttende forretninger 

  

77. Hvilke pastorale medlemmer er bevilget nedsat tjeneste (§§322.7, 329.2, 333.2,  

1506.4b.)? Freddy Johansen, Ejler Busch Andersen, Karen Anette Nielsen (9), Elina 

Bræstrup, 50% tjeneste (3) Carsten Morsbøl (1), Duncan Thompson 75% tjeneste (1), 

Anne Thompson 75% tjeneste (1). 

 

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

ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 48. 

 

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

 a) indenfor Metodistkirken (§§322.1b, 335.1a,c)? Se ansættelseslisten side 48. 

 

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

 - medlemmer i fuld forening: Se ansættelseslisten side 48. 

 

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

2004/2005 

JYLLANDS DISTRIKT: Keld Munk (6) 

 

Ældste: 

Strandby Charlotte Thaarup (17) 

Jørgen Thaarup (9) 

Carsten Morsbøl (1) 

Frederikshavn Mikkel Bræstrup (5) 

Elina Bræstrup (4) 

Hjørring Elina Bræstrup (4) 

Løkken  Mikkel Bræstrup (2) 

Holstebro Ove Sørensen (3) 

  Duncan Thompson (1) 

Århus  Ove Sørensen (15) 

  Anne Thompson (1) 

  Duncan Thompson (1) 

Lokalcenter Betania Ove Sørensen (15) 

Horsens (9) og Ældrecentret ”Marielund” (5)  Knut Bjarne Jørgensen 

Vejle  Keld Munk (17) 

  Anne Thompson (1) 

  Duncan Thompson (1) 

Esbjerg  Knut Bjarne Jørgensen (3) 

 

 

ØERNES DISTRIKT: Christian Alsted (4) 

 

Ældste: 

Odense  Thomas Risager (5) 

Svendborg * Ansvarshavende ældste: Thomas Risager (1) 

Kalundborg Freddy Johansen (7) 

København Christian Alsted (15) 

  Lars Ulrik Jensen (9) 

Ejler Busch Andersen (16) 

Den internationale menighed:  Joshua Kyeremeh (5) 

Gladsaxe og Betaniahjemmet, Frederiksberg Ole Birch (3) 

Rønne  Karen Anette Nielsen (2) 

  Ole Birch (1) 

Nexø  Karen Anette Nielsen (2) 

  Ole Birch (1) 

 

Diakon: 

Betaniaforeningen (tjenestested: 

Betaniahjemmet, Frederiksberg) Carsten Bjerno (1) 

 

SÆRLIGE ANSÆTTELSER: 
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Laila Hørby (3) Missionssekretær 

Claus Kofoed Nielsen (11) Udsendt som missionær af Metodistkirkens  

  Missionsråd i Schweiz 

Mark Lewis (3) Udnævnt til studier 

Jørgen Thaarup (4) Rektor på Överås 

Finn Uth (9) Leder af og præst ved Metodistkirkens 

Sociale Arbejde 

 

* I Svendborg drives et gospelkor og en Myretue. Menighedens åndelig base er Odense. 
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Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

Året der kommer 

“I skal ligne Gud som hans kære børn og 

vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede 

os og gav sig selv hen for os som en gave og 

et offer til Gud, en liflig duft.”    Ef 5:1-2 
 

1. 

Og det beder jeg om, at jeres kærlighed sta-

dig må vokse og blive rig på indsigt og 

dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er 

væsentligt, og være renfærdige og uden 

anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds 

frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til 

pris og ære. (Filipperbrevet 1 vers 9-11) 

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. 

(Kolosenserbrevet 1 vers 9b-11)  
 

Det er forsat landsledelsens vision at Meto-

distkirken i Danmark bliver: 

 en smittende kirke, der når mennesker i 

Danmark med budskabet om Jesus Kri-

stus 

 menigheder hvor mennesker bliver for-

vandlet i mødet med Jesus 

 levende og voksende menigheder, som 

er åndeligt sunde og kulturelt relevante 

 menigheder der præger deres omgivelser 

og påvirker hele samfundet fordi menne-

skers liv bliver forvandlet. 
 

Derfor tror vi, at vi som kirke har behov for 

at bede præcis disse bønner, som Paulus og 

hans medarbejdere bad. Som dem længes 

også vi efter vækst i kærlighed, så vi kan 

skønne hvad der er væsentligt og at leve 

Herren til behag ved at bære frugt og styrkes 

med al kraft ved hans herlige magt. 

Vores væsentligste udfordringer 

Som kirke står vi overfor store udfordringer. 

Den største er at flytte vores fokus fra over-

levelse til mission.  

 

A. 

Alt for mange menigheder er optaget af at 

holde fast i det de har, frem for at risikere 

noget ved at tænke nyt og gå nye veje for at 

nå nye mennesker med budskabet om Jesus 

Kristus. – Det viser sig blandt andet i priori-

teringen af både menneskelige og økonomi-

ske ressourcer.  

Det første skridt er at give kirkefremmede, 

både dem vi er i kontakt med og dem som vi 

endnu ikke kender, en væsentlig placering 

på menighedens dagsorden.  

En del menigheder har taget dét skridt. – De 

er blevet optaget af at nå mennesker med det 

kristne budskab, lede dem til tro og vækst 

og integrere dem i fællesskabet. 

Men endnu har ingen taget det næste skridt 

og begyndt at se mulighederne udenfor den 

nuværende menigheds rammer i form af at 

etablere nye trosfællesskaber i andre 

områder og byer.  

Grundlæggende er vi mere optaget af os 

selv og vores egne forhold end af at være en 

kirke, der rækker ud til ikke-kristne og 

søgende mennesker. Bevægelsen fra at være 

en kirke optaget af overlevelse til - i 

bevidsthed, i liv og prioritering - at være en 

kirke i mission blandt nye mennesker vil 

gøre os til en smittende kirke.  

 

B. 

En anden væsentlig udfordring er styrkelsen 

af vores teenage- og ungdomsarbejde. En 

nylig afsluttet undersøgelse blandt teenagere 

i danske frikirker peger på, at de fleste kon-

firmander forlader kirken umiddelbart eller 

kort efter konfirmationen, og at menighe-
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derne generelt har svært ved at fastholde i 

de unge i kirken. Det er i høj grad også 

sandt for Metodistkirken. Vores arbejde 

blandt teenagere og unge er svagt i alle me-

nigheder. Her er behov for en virkelig prio-

ritering med det samme. Kirkens ledelse og 

ledelsen i Metodistkirkens Børne- og Ung-

domsforbund må snarest muligt finde ind i 

et samarbejde om at tage fat på den udfor-

dring. Og de lokale ledelser må sætte teen-

agere og unge højt på deres dagsorden, lytte 

til de unge, inddrage dem i beslutningerne 

og samarbejde med dem om at skabe møde-

steder og netværks former som er relevante.  

 

C. 

Menighederne skaber i disse år flere kontak-

ter end vi har set i mange år. Desværre er 

det få, som integreres i menighederne – bli-

ver medlemmer, vokser i deres tro og kom-

mer i tjeneste. Vi har behov for at lære ægte 

interesse for mennesker vi endnu ikke ken-

der, villighed til at indgå i nye fællesskaber 

og til lade nye mennesker i vores menighe-

der få plads og indflydelse.  

 

D. 

Samtidig med at menighederne udvikler sig 

er der behov for mange nye ledere. Det vil 

være udfordring i de kommende år at rekrut-

tere og udruste ledere. I mange år har spej-

derne været meget fokuserede i deres leder-

udvikling. De har vedvarende opmærksom-

hed på mulige lederemner og et velorganise-

ret træningsprogram til at udruste dem. På 

samme måde bør lokale ledere være op-

mærksomme på mulige ledere, og menighe-

derne må tilbyde forskellige muligheder for 

undervisning og udrustning.  

 

Ledelsens vurdering 

Når vi som ledelse overordnet vurderer Me-

todistkirken i Danmark er det tydeligt, at der 

er nogle få menigheder som har et stort 

vækstpotentiale, og at der er en stor gruppe 

menigheder med forskellige grader af poten-

tiale. Vi må også se i øjnene at omkring 

halvdelen af vores menigheder er luknings-

truede, hvis der ikke snart sker en mærkbar 

forandring. Vi prioriterer bevidst at sikre en 

så god betjening som muligt til de stærkeste 

menigheder, fordi det er vores overbevis-

ning, at Metodistkirkens mulighed for vækst 

og udvikling primært vil være ud fra de 

stærkeste menigheder. Vi ved, at det kan 

virke hårdt for en mindre menighed med få 

ressourcer, men samtidig appellerer vi til de 

stærkere menigheder om at gøre hvad de 

kan for at opmuntre og hjælpe svagere na-

bomenigheder 

 

Vores gode erfaringer 

Det har vist sig, at de menigheder der satser 

på kvalitet og fokuserer på specielle områ-

der og målgrupper øger deres tiltræknings-

kraft. Det er sandt, både når det gælder 

gudstjeneste, gospelkor, fællesskab, de fy-

siske rammer, ældrearbejde, børnekirke og 

meget andet. 

 

Vi har også erfaret, at der hvor en menighed 

vover at tro og satse både personligt og 

økonomisk, åbner der sig nye muligheder og 

menigheden kommer i bevægelse. Vi træn-

ger til det mod, Peter gav udtryk for, da han 

i båden ude på Genesareth sø sagde: Herre, 

er det dig, så befal mig at komme ud til dig 

på vandet. Og som han viste ved at stige ud 

af båden da Jesus svarede: Kom! (Matthæus 

14 vers 28-30) 

 

En af de erfaringer vi er på vej til at få er at 

plante en ny menighed. Vi glæder os meget 

over og har store forventninger til den me-

nighedsplantning i Solrød, som er på vej 

med baggrund i Jerusalemskirken. Vi tror 

plantningen af en ny menighed vil kunne få 

særdeles stor betydning for udviklingen i 

hele Metodistkirken i Danmark og håber, at 

andre menigheder vil blive inspirerede til at 

gøre noget lignende. Derfor har vi også 

valgt at tilbyde betydelig økonomisk støtte 

til menighedsplantningen, i håb om på den 

måde at styrke udviklingen.  
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En erfaring vi endnu ikke har gjort, men 

ikke desto mindre har talt meget om, er at 

etablere tætte samarbejder mellem menig-

heder i storpastorater. I Metodistkirken 

andre steder i verden er der mange gode 

erfaringer med forskellige former for stor-

pastorater, og tæt samarbejde mellem me-

nigheder anbefales da også i The Book of 

Discipline § 206.  

Vi ser mange muligheder i at etablere stor-

pastorater og andre former for tæt sam-

arbejde: Man vil kunne tilføre flere forskel-

lige ressourcer til et område med stort vækst 

potentiale. De ansattes forskellige gaver og 

evner kan udnyttes langt mere målrettet, og 

de vil kunne fungere primært, hvor de har 

deres gaver. En overordnet ledelse af et 

storpastorat i en geografisk region vil kunne 

lede udviklingen af kirkens arbejde omkring 

en vision for hele regionen, der f.eks. kunne 

omfatte mulighed for udvikling af nye 

trosfællesskaber, støtte til ledelsen af svage 

menigheder, udveksling af erfaringer, fælles 

udvikling og uddannelse af ledere og meget 

mere. 

Vi kan naturligvis også se mange vanskelig-

heder i et tæt samarbejde mellem menig-

heder, men det er vores opfattelse at forde-

lene så rigeligt opvejer vanskeligheder og 

ulemper. 

 

I år har vi valgt at tilføre ekstra præstelige 

ressourcer til Midtjylland, og vi prioriterer 

bevidst de to stærkeste menigheder i regio-

nen Århus og Vejle. Vi har opfordret de to 

menigheder til at gå ind en samtaleproces og 

drøfte mulighederne for et tættere samarbej-

de til gavn for hele regionen. Vi ved ikke, 

hvad resultatet bliver af denne proces, og vi 

stiller intet krav om et bestemt resultat – vi 

lægger dog ikke skjul på, at vi håber, der 

kan opstå et godt og tæt samarbejde til gavn 

for hele regionen.  I fremtiden ser vi store 

muligheder i etableringen af et storpastorat i 

Nordjylland og i Storkøbenhavn/Bornholm, 

og vi opfordrer menighederne i disse regio-

ner til at overveje mulighederne for et tæt-

tere samarbejde om at blive en smittende 

kirke. 

  

I forlængelse af visionen peger landsledel-

sen på følgende indsatsområder: 

 Åndelig sundhed – personlig andagt, bi-

belgrupper, bønsliv, nadver 

 Udadrettethed – personlig 

evangelisation, søger-venlige 

gudstjenester, udadrettede aktiviteter. 

 Integration af de mange kirkefremmede i 

menigheden 

 Teenagere og unge – teenage- og ung-

domsarbejde, kontaktskabende aktiviteter 

og netværk for teenagere og unge, inte-

gration i menigheden,  

 

I forlængelse af visionen peger landsledel-

sen på følgende materialer og arbejdsfor-

mer: 

 Danmark til Middag – kampagnen der 

den 8. september indbyder til alle til mid-

dag med introduktion til Alpha-kurset  

 ALPHA kurset – et introduktionskursus 

til kristendommen især til søgende men-

nesker – både for unge og for voksne. 

 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 

smittende kirke. 

 Levende Stene – et studiemateriale om 

hvad en sund metodistisk menighed er. 

 I 2004/2005 vil vi løbende informere om 

relevante seminarer. Desuden vil landsle-

delsen ved årskonferencen og ved kurser 

lægge et program som kan inspirere kir-

kens 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 Kri-

stus.  
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Landsledelsen opfordrer menighedernes le-

dere til selv i bøn og eftertanke nå frem til 

en vision for deres menighed og til udhol-

dende og ihærdigt at arbejde for en virkelig-

gørelse af den vision. 

 

2. Hovedkassen 

På tidligere årskonferencer og i menigheder-

ne har der været efterlyst retningslinier for, 

hvad menighederne kan søge penge til i Ho-

vedkassen. Landsledelsen indbyder årskon-

ferencen til drøftelse af, hvordan vi i frem-

tiden bedst muligt kan anvende kirkens cen-

trale økonomiske ressourcer til at fremme 

kirkens vækst. Ligeledes fremlægges Lands-

ledelsens forslag til retningslinier for ansøg-

ning om økonomisk støtte. Se bilag side 56 

med oplæg til drøftelse samt det konkrete 

forslag. 

 

3. Kirkebidrag 

For to år siden besluttede årskonferencen at 

kirkebidraget for medlemmer udgør min. 

1,6 % af den skattepligtige indkomst. Første 

del af forslaget indebar en satsning på be-

kendende medlemmer (medlemmer i fuld 

forening). Næste del af forslaget, som skal 

iværksættes i dette arbejdsår, sætter fokus 

på døbte medlemmer (medlemmer i for-

beredende medlemskab). Virkningerne af 

beslutningen om kirkebidrag kan aflæses på 

to områder. Dels er der menigheder, som 

har tegnet mange nye forpligtelseserklærin-

ger og fået flere faste bidragydere og der-

med højere indtægter. Dels har vi i gruppen 

af bekendende medlemmer (medlemmer i 

fuld forening) en betydelig udmelding. Vi 

må for det kommende år forvente, at ind-

tægterne igen vil stige samtidig med ud-

meldelser blandt døbte medlemmer (med-

lemmer i forberedende medlemskab). Vi vil 

opfordre menighederne til med stor omhu at 

gennemføre arbejdet med kirkebidragene, 

da vi anser, at der her lægges et afgørende 

grundlag for den enkelte menigheds fremtid.  

 

4. Uddannelse  

Landsledelsen indbyder årskonferencen til 

en drøftelse og beslutning angående støtte 

til uddannelse af ordinerede til tjenesten 

som præst og diakon. Se bilag side 64 med 

oplæg til drøftelse samt det konkrete 

forslag. 

 

5. Struktur 

Årskonferencen 2003 besluttede, at kirkens 

struktur sættes til debat. Landsledelsen har 

arbejdet med dette spørgsmål i årets løb og 

modtaget nogle få bidrag til debatten. Men 

Landsledelsen er ikke kommet til det punkt, 

at et forslag om ny struktur kan lægges 

frem. Derfor indbydes årskonferencen 2004 

til at tage del i debatten og være med i 

processen. Et mundtligt oplæg på årskonfe-

rencen vil indlede gruppe- og plenumsam-

tale om emnet.   

 

6. Central administration 

Forslaget om at samle de sociale institutio-

ners funktioner i en administration har været 

under vejs en tid. Først skulle det afklares 

indenfor hvilke rammer, forslaget skulle 

forstås. Tilbage i 1995 blev der foretaget en 

vurdering af eventuel fusion mellem Meto-

distkirkens Sociale Arbejde, Centralmissio-

nen og Betaniaforeningen. Denne vurdering 

angiver, at en fusion vil indebære, at MSA 

Centralmissionens begunstigede status som 

ikke-registreret fond i meget nær tilknytning 

til Metodistkirken skulle opgives. Landsle-

delsen ønsker ikke at MSA Centralmissio-

nens status skal forandres. Efter denne klar-

gøring er der dernæst nedsat et lille udvalg 

bestående af repræsentanter fra MSA Cen-

tralmissionen og Betaniaforeningen til at 

udtænke ideer til eventuel samordning af 

funktioner bredt forstået.  

 

7. Økumenisk udvikling  

Landsledelsen har støttet de initiativer, der 

er foretaget for at skabe Danske Kirkers 

Råd.  Det er en stor markering af kirkernes 

fællesskab og fælles opgave, at arbejdet i en 

række økumeniske organer, der iblandt de 
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store, Danske Kirkers Samråd og Det 

Økumeniske Fællesråd, nu kan forenes i en 

og samme organisation. Ligeledes har 

Landsledelsen med glæde fulgt effektuerin-

gen af det nye Evangelisk Alliance, som er 

resultatet af det tidligere Evangelisk Allian-

ce og Lausanne Komiteen.  

 

8. Pensionsordning 

Den kollektive pensionsaftale, som kirken 

har med ansatte præster, foreslås revideret, 

så den bliver mere sammenlignelig med 

andre tilsvarende ordninger i Danmark. Præ-

sentation af forslaget har været tilsendt præ-

ster og menigheder. Se bilag side 67.   

 

9. Himmel & jord 

Trods bortfald af portostøtten og trods øn-

sket om at få flere faste medarbejdere i re-

daktionen, så udkommer Himmel & Jord 

med gode numre året igennem. Vi kan med 

tilfredshed glæde os over vort landsblad. 

Seneste fornyelse er at Rebecca Uth har 

overtaget layout af bladet.  Ligeledes funge-

rer Anna David midlertidigt som redaktions-

sekretær.  

 

10. Fra udnævnelse til valg 

Hidtil har praksis været, at Evangelisations-

sekretær og Missionssekretær udnævnes af 

biskoppen. Landsledelsen foreslår, at disse 

to udnævnelser for fremtiden bliver valg ef-

ter nominering af forslagskomiteen, og at 

valgene følger kvadrienniet (4-års-perio-

den).    

Forslag 

Økonomiske og administrative forslag 

 

1. 

Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar 

2005 til kr. 18.075 pr. måned. Hertil kom-

mer 1½ % feriegodtgørelse, der udbetales 

pr. 1. maj. 

 

2. 

Pensionspræmien forhøjes fra 1. januar 

2005 til 16 % af bruttolønnen. (Bruttoløn-

nen fastsættes til kontantlønnen plus 15%, 

som udgør værdi af fri bolig iflg. Told & 

Skat). Heraf betaler Hovedkassen 14% (kr. 

35.742 årligt), og lønmodtageren betaler 2% 

(kr. 5.106 årligt). Kirkens andel af præmien 

dækkes delvis af det fastsatte kontingent pr. 

medlem. Som kompensation for lønmodta-

gerens egenbetaling på 2% forhøjes kontant-

lønnen med yderligere kr. 425 pr. måned.  

Se nærmere redegørelse på side 67. 

 

3. 

Ansatte præster har fri bolig. Desuden ydes 

dækning af udgifter udover kr. 20.200 årligt 

til opvarmning af præstebolig og skat af 

boligens værdi. 

 

4. 

Fælles kollekter for Metodistkirken i Dan-

mark: 

 Første søndag i september 2004: Til 

indkøb af salmebøger i egen menighed. 

 Første søndag i november 2004: Til præ-

steuddannelsen. 

 Første søndag i februar 2005: Fastsættes 

af Missionsrådet. 

 

5. 

Kontingent (iligning) til Metodistkirkens 

Hovedkasse for 2005 fastsættes uændret til 

kr. 220  pr. medlem. Betales af den enkelte 

menighed til Hovedkassen. 

 

6. 

Det budgetterede underskud for 2004 dæk-

kes af legatformuens renteindtægt for 2004 

samt af tilskud fra legatformuen.    
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Året der gik 

“I er bygget på apostlenes og profeternes 

grundvold med Kristus Jesus selv som ho-

vedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen 

sammen og vokser til et helligt tempel i 

Herren. I ham bliver også I sammen med os 

bygget op til en bolig for Gud i Ånden.” 

 

11. NextChurch.Now 

Forårets inspirationsdage med Craig Miller 

samlede repræsentanter fra landets menig-

heder i København og Århus. Indenfor 

tidsrammen for Millers ophold i Danmark, 

fik et antal menigheder mulighed for at sam-

les med Craig Miller om den konkrete me-

nigheds forhold. Disse indgående samtaler 

om den enkelte menigheds situation betød, 

at Craig Millers undervisning og modeller 

for menighedsliv nåede helt ud til landets 

lokale afdelinger og fik et meget konkret 

indhold. Det er også en frugt af Craig Mil-

lers besøg, at Lars Ulrik Jensen har fået mu-

lighed for deltagelse i et af Metodistkirken i 

USA arrangeret kursus for menighedsplan-

tere.      

 

12. Medarbejderhåndbogen 

Arbejdet med medarbejderhåndbogen er af-

sluttet. Bogen, som i omfang er en mindre 

publikation, er klar til distribution på års-

konferencen. 

 

Landsledelsen og Kabinettet 
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Bilag til Landsledelsens rapport punkt 2 
Oplæg til drøftelse om tilskud fra Hovedkassen  

Hovedkassen 

Metodistkirken i Danmark er i den gunstige 

situation, at råde over en formue. Dette er 

bestemt ikke den naturlige tilstand for lands-

ledelser i andre lande eller for frikirker i 

Danmark. Den gunstige situation har måske 

fremmet den tankegang, at hvis Hovedkas-

sen forbruger sin formue, så er Metodistkir-

ken økonomisk slået ud. Det er en fejltanke. 

 

Den sundeste situation for en kirke, er når 

udgifterne kan dækkes af de indtægter, der 

kommer fra medlemmerne og andre brugere 

af kirken. Det er unaturligt for en kirke at 

drive sin virksomhed for midler, der kom-

mer fra afkast af formue eller tilskud fra in-

stanser udenfor kirken. Den korteste afstand 

fra giver til anvendelse fremmer medlem-

mernes engagement og sammenhængen 

mellem tro og tjeneste. 

 

Nu er Metodistkirkens situation den, at et 

antal mennesker har testamenteret kirken 

deres formue. Det skal vi være meget tak-

nemmelige over, men ikke anse at det altid 

vil være sådan. Det er heller ikke noget 

ideal for en kirke at bevare formuen i et sta-

tus quo, men forvalte på bedste måde og ik-

ke frygte at formuen mindskes. Det er vores 

situation. 

 

Skulle Hovedkassen en dag blive tæret så 

meget, at det ikke er forsvarligt at give flere 

penge ud, kommer Hovedkassen til at fun-

gere, som Hovedkassen er beskrevet i Disci-

plinen, og sådan som hovedkasser fungerer i 

andre lande og i andre frikirker. Det bliver 

en Hovedkasse, som fordeler penge fra de 

menigheder, der kan yde, til de menigheder, 

der har behov. Ligeledes varetager Hoved-

kassen økonomien omkring alle fælles pro-

jekter.  

 

Kirkens alt afgørende økonomi ligger i me-

nighederne. Det vil den gøre, uanset om der 

er penge i Hovedkassen eller ej.  

 

Fordi Hovedkassen har haft en formue, har 

vi i Danmark vænnet os til, at Hovedkassen 

har overtaget nogle af de udgifter, som na-

turligt hører hjemme i menighederne. Det 

drejer sig primært om udgifter, som har med 

præsterne at gøre: pension, flytninger, ud-

dannelse, computere. Iligningen, som vi og-

så kalder kontingent, er en ydelse som går 

den anden vej, og som udover at dække 

nogle af disse udgifter også skal dække 

betaling til fællesudgifterne på 

Centralkonference niveau. I og med at 

kontingenterne til Hovedkassen ikke dækker 

de udgifter, som Hovedkassen varetager af 

hensyn til at behandle samtlige præster ens, 

er der egentlig tale om Hovedkassens tilskud 

til menighederne.  

 

I amerikansk metodisme er alle udgifter 

vedrørende præsternes forhold henlagt til 

pastoratskonferencerne, altså der, hvor præ-

sterne er placeret. I europæisk metodisme 

har pengene været mindre end i USA og 

kravet om ens behandling af præsterne stør-

re. Derfor har lønpolitik og alle beslutninger 

vedrørende præsterne ansættelsesforhold og 

løn været årskonferencens anliggende. I 

Tyskland har man taget de fulde konsekven-

ser af dette ved at lade alle præstelønninger 

blive udbetalt fra Hovedkassen. For præster-

ne er central forvaltning det mest retfærdige. 

Men for menighederne betyder det, at der 

sker en ansvarsforskydning fra det lokale til 

det centrale, hvilket ikke er nogen fordel for 

kirken. I Sverige har man en mellemting. 

Årskonferencen fastsætter mindstelønnen, 

men lægger samtidigt op til decentrale løn-

forhandlinger, så hver præst i egen menig-

hed skal forhandle løn. I Sverige har syste-

met udviklet alle mulige del-ansættelser for-
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di de enkelte menigheder er for små til at 

afholde lønnen. Så i stedet for at holde igen 

på lønnen, reguleres økonomien med pro-

cent-ansættelser, så pengene passer. I Dan-

mark har traditionen været, at tilstræbe hel-

tidsansættelser for alle samtidig med at 

lønnen reguleres via Hovedkassen. Derfor er 

Hovedkassens økonomi blevet så afgørende 

i dansk metodisme.  

 

I Metodistkirkens tradition og Disciplin er 

der ganske få, men bestemte økonomiske 

opgaver, som er Hovedkassens ansvar: 

- at opkræve penge fra menighederne til ak-

tiviteterne i Årskonferencen og til fællesud-

gifterne til Centralkonferencen,  

- at indsamle og fordele penge til aflønning 

af præster, 

- at indsamle og fordele penge til kirkebyg-

ninger. 

- at indsamle og fordele penge til oprethol-

delse af præsteuddannelsen. 

 

Egentlige driftstilskud til menighederne lig-

ger udenfor Hovedkassens forpligtelse. Når 

Hovedkassen alligevel har ydet driftstilskud, 

er det i lille skala og et udtryk for kirkens 

generøsitet. Hvis Hovedkassen skal til at 

yde væsentlige driftstilskud bør det ske på 

grundlag af en beslutning af Årskonferen-

cen. Også af hensyn til dem, der har givet 

testamentariske gaver er det vigtigt, at 

Landsledelsen sikre en bred støtte før be-

slutninger træffes om at anvende væsentlige 

midler til formål, som må anses nye i for-

hold til tidligere. Da menighederne tillige 

kender kirkens praksis, vil det ikke være fair 

at skifte økonomisk kurs uden at have me-

nighederne med i beslutningerne og uden at 

give menighederne klare retningslinier for 

eventuelt nye formål, Hovedkassen kan støt-

te, inden sådan støtte sættes i værk. 

 

Den økonomiske situation, der råder nu, er 

af relativ ny dato og har været gældende 

siden kirken i 1990 arvede 12,5 million kro-

ner efter Mathiassen i Holstebro. Landsle-

delsen har med Årskonferencens årlige god-

kendelser tæret af denne og andre arvebeløb 

sådan, at der ved udgangen af 2003 er en 

formue på ca. 13,5 millioner. Landsledelsen 

har givet tilsagn om støtte til projekter, som 

er under virkeliggørelse i Strandby og Kø-

benhavn, hvilket betyder, at der vil være en 

disponibel formue på ca. 10 millioner. Ud-

over testamentariske gaver har salg af byg-

ninger været den væsentlige faktor, der har 

givet højvande i Hovedkassen. 

 

Der kommer et tidspunkt, hvor den gunstige 

periode, Hovedkassen nu befinder sig i, vil 

ophøre. Det er ingen katastrofe! Derefter må 

Årskonferencen affinde sig med det, der er 

det normale for en kirke, som vores, nemlig 

at køre med 0-budgetter, hvor udgifter og 

indtægter står i forhold til hinanden. Indtil 

den tid oprinder, må vi ikke glemme glæden 

over alt det, som vi nu får ud af de betroede 

midler. Det er intet mål i sig selv at forbruge 

pengene. Og det er intet mål i sig selv at 

bevare pengene.         

 

Hvem kan få tilskud? 

Det overordnede princip har været, at Ho-

vedkassen dækker udgifterne for det arbej-

de, som udføres af Årskonferencens udvalg, 

mens egentlige aktiviteter såsom arrange-

menter og publikationer i det væsentlige bør 

hvile i sig selv. Desuden ydes tilskud til me-

nigheder, som har behov. Det vil sige at 

enkelt-projekter og enkelt-personer’s vej til 

Hovedkassen er via den lokale menighed. 

 

Det vanskelige er at afgøre, hvilke menighe-

der, der har behovet. For at klargøre beho-

vet, bliver Landsledelsen nødt til at se på to 

forhold: menighedens egne ressourcer og 

aktiviteterne. 

 

Disse to er forskellige, men dog særdeles 

sammenhængende, når et behovssituation 

skal analyseres. Forholder Landsledelsen sig 

overfladisk til denne sammenhæng, bliver 

det umuligt at behandle menighederne ret-

færdigt. Ligeledes vil der kunne ske det, at 

eventuelle tilskudsregler og overfladisk 
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vægtlægning af specielle krav til ansøg-

ninger a la de tilskudsmodeller som findes i 

den offentlige forvaltning samt i reglerne 

for offentlige tilskud til det frivillige børne- 

og ungdomsarbejde, meget let stimulerer 

kirken til at ændre sit sprogbrug og sine be-

tegnelser omkring budgetter og aktiviteter 

uden at der i realiteten sker nogen afgørende 

ændring, som berettiger en økonomisk 

støtte. 

 

Det handler på en måde om, hvordan vi be-

skriver vores virksomhed og i hvilken ræk-

kefølge, vi ordner vore indtægts- og udgifts-

poster. Det, der kommer først i vore beskri-

velser, har tendens til at blive det, vi anser 

vigtigst. Det, der kommer til sidst i vore 

økonomiske opstillinger, har tendens til i 

sidste ende at blive det, vi søger tilskud til, 

eller øser et overskud af. 

 

Hvad kommer først i en kirkes virksomhed, 

bibelgrupperne, personlige samtaler i hjem-

mene, børne- & ungdomsarbejde eller of-

fentlige gudstjenester? Hvad kommer til 

sidst, når økonomien gøres op: kirkebænke-

ne, rengøringen, trykning af programbladet, 

musikinstrumenterne eller præstelønnen? 

 

Menighederne i Danmark har hver for sig 

udviklet så forskellige praksis og tænkning, 

at det er meget vanskeligt at sammenligne 

behovet i een menighed med behovet i en 

anden menighed. Og forbruget og priorite-

ringerne er ikke knyttet til spørgsmålet om 

stor eller lille menighed.  Nogle menigheder 

betaler sig til fast rengøring af kirken, hvil-

ket er utænkeligt i andre menigheder. Nogle 

steder afholdes alle udgifter til arrangemen-

ter over menighedens kasse, mens andre kun 

lader et overskud eller et underskud påvirke 

menighedens kasse. Nogle menigheder bru-

ger penge på annoncer, hvilket aldrig er sket 

i andre menigheder. Nogle menigheder har 

mange små kasser ved siden af til kaffe, fo-

tokopiering, bogsalg, transport o.l. mens an-

dre menigheder har det hele over en og 

samme kasse. Nogle menigheder har fx øko-

nomien vedrørende andre ejendomme over 

menighedens kasse, hvilket ville være utæn-

keligt andre steder. Nogle menigheders 

regnskaber er maksimeret, hvad angår ind-

tægter og udgifter, mens andre menigheders 

indtægter og udgifter er minimeret. Nogle 

finanskomiteer har den idé, at det er bedst at 

have optimale budgetter med store tal fordi 

det afspejler menighedens visioner og mål, 

mens andre finanskomiteer helst arbejder i 

underkanten af det, der i virkeligheden er 

forventningerne, fordi de anser, at i kirkeligt 

arbejde skal udelukkende de penge vi har i 

hånden sættes på papir, alt andet er at gam-

ble med troen. Nogle menigheder synes det 

er vigtigt at tydeliggøre evangelisation, det 

udadrettede og personudviklende arbejde i 

regnskab og budgetter, mens andre menig-

heder synes det er ligegyldigt og har det hele 

under kontorhold og administration. Nogle 

menigheder kan bruge regnskaber og bud-

getter som en del at menighedens arbejde 

med målsætning, men dette er umuligt at 

forstå i andre menigheder. 

 

Når en menighed søger om penge til nyt tag, 

så kan det jo godt være, at menigheden har 

fået dette behov, fordi menigheden er meget 

evangeliserende og har brugt pengene til 

det. Og når en anden menighed søger om 

penge til mission blandt de unge, så kan det 

være at netop den menighed er meget fikse-

ret på kirkeejendommen og har brugt alle 

pengene til nye puder.    

 

Alle disse forhold og flere til gør, at det er 

ganske svært at sammenligne en menigheds 

situation og behov med en andens. Dertil 

kommer, at de personer, der er i den enkelte 

menighed ofte kun kan gøre tingene, sådan, 

som man nu gør det, fordi det er det, man 

har lært og udviklet i den menighed. Det er 

ofte ganske få personer i en menighed, som 

kan se, at tingene kan stilles op på en anden 

måde. 

 

For mange i menighedsrådene er det en 

fremmed og absolut uvant tanke at søge om 
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penge til det lokale arbejde. Det har i mange 

år været så selvfølgeligt, at der kun går pen-

ge den anden vej, til mission og fællesudgif-

ter. Hellere begrænse og spare end bede om 

hjælp. For andre er det ikke svært at søge 

om midler, og vejen fra opstået idé til opstil-

let projekt og afsendt ansøgning kan i de 

tilfælde være meget kort. Det er ikke altid 

forskellighed i mulighed og behov, der lig-

ger bag den forskellige handlen, men for-

skellighed i mentalitet og kirkeforståelse.   

 

Udover at vurdere menighedernes drifts-

økonomi og aktiviteter, må der 

nødvendigvis også indgå en vurdering af 

menighedens økonomiske ressourcer. 

Hvorfor skal Landsledelsen yde tilskud til 

en menighed, hvis menigheden har midlerne 

selv eller burde have det? 

 

Menighedernes beholdning er forskellig, og 

der er brug for forskellig arbejdsbeholdning 

i forskellige menigheder. De fleste menig-

heder har ingen beholdning af betydning. 

Det ser ud til, at de menigheder, hvor øko-

nomien er mest stram, og hvor der bliver 

sparet mest på den slags udgifter, som kan 

give kirkelivet og præstens arbejde det sid-

ste løft, er de menigheder, som lige med nød 

og næppe er selvunderholdende. Her er en 

stærk selvstændighedsfølelse omkring det, 

at klare sig selv, men når økonomien er 

stram, er der ingen beholdning til at klare de 

ekstra udgifter. I de menigheder tales og 

skrives der ofte betydeligt mere om penge 

end i andre menigheder, hvilket ikke altid 

har en gunstig virkning på arbejdet.  

 

Hvornår må Landsledelsen konkludere, at 

det ikke er rimeligt at yde tilskud til en 

menighed fordi menigheden har et unød-

vendigt forbrug på et eller flere områder 

eller har en beholdning af en vis størrelse? 

 

Ved bedømmelse af menighedens ressourcer 

må indgå en vurdering af de samlede 

kirkebidrag, herunder kollekter og fast bi-

drag. Det afgørende er her, om medlemmer-

nes ydelser er rimelige og om menighedsrå-

det arbejder seriøst med at øge de indtægter, 

der har med medlemmernes ydelser at gøre. 

Menighederne er også på dette punkt meget 

forskellige. Alderssammensætningen har be-

tydning  -  både pensionister og unge under 

uddannelse kan ikke yde, som dem i den 

erhvervsaktive alder. Medlemmernes løn-

niveau har betydning  -  gennemsnitslønnen 

behøver ikke være ens fra menighed til me-

nighed. Men menigheden kan altid sammen-

lignes med sig selv: Hvordan ser udviklin-

gen ud år for år i en og samme menighed. Er 

der her den ønske udvikling i kirkebidrag-

ene? Uanset at sammenligning menigheder-

ne imellem kan være ganske svær, er menig-

hedens faste bidrag fra medlemmerne den 

mest betydningsfulde økonomiske ressour-

ce, menigheden har, og landskirkens støtte 

til den lokale menighed må nødvendigvis stå 

i forhold hertil. Heri indgår også menig-

hedsrådets seriøsitet med hensyn til at opti-

mere disse indtægter. Hvornår må Lands-

ledelsen konkludere, at en menighed har ar-

bejdet for lidt med at øge indtægterne til at 

en ansøgning om støtte må afslås eller be-

grænses?   

 

Til menighedernes formueforhold hører des-

uden de midler, som er placeret i fast ejen-

dom. De midler, som er placeret i kirke-

bygninger og præsteboliger har ingen betyd-

ning i denne sammenhæng, for menigheden 

har brug for disse ejendomme. Men andre 

ejendomme og lejrbygninger, uanset om 

deres værdi fremgår af menighedens regn-

skab, skal betragtes som menighedens for-

mue, hvis pastoratskonferencen er myndig-

hed over pågældende ejendom.  

 

Hvad kan tilskud gives til? 

Metodistkirkens tradition har været, at der 

kan ydes løbende tilskud til alle udgifter 

vedrørende præstelig betjening og ikke an-

det. Dette princip må nødvendigvis også 

gælde i fremtiden, dels fordi præstelig betje-

ning er et ansvar, som varetages af Årskon-

ferencen, dels fordi kabinettet er ansættende 
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myndighed. Men ovenstående beskrivelse af 

menighedernes økonomi viser, at vi med vo-

res praksis i høj grad har vænnet menig-

hederne til at opstille deres budgetter og 

regnskaber, så det er præstelønnen, der i 

sidste ende bliver det udslagsgivende.  

 

Det andet støtteområde er kirkebygninger og 

præsteboliger. Her gælder støtten ikke al-

mindelig drift eller løbende vedligeholdelse, 

men anskaffelse og forbedringer eller repa-

rationer, som har karakter af investeringer 

og engangsudgifter.  

 

Med hensyn til kirkebygninger ændres situa-

tionen og dermed sammenligningsgrundla-

get hele tiden. Nogle menigheder har kirke-

bygninger, som i kvalitet, indretning og 

stand ikke kræver så meget. Andre menig-

heder har bygninger, som enten kræver store 

investeringer fordi de er dårlige eller er 

dårligt vedligeholdt eller behøver væsentlige 

forandringer for at være formålstjenlige til 

menighedens liv. Her har praksis været, at 

vi støtter udgifter på de bygninger, vi har, til 

trods for, at vurderingerne af, hvad der er 

nødvendigt absolut varierer fra menighed til 

menighed. Grænsen mellem, hvad der er 

nødvendigt for en menigheds fortsatte liv og 

udvikling, og hvad der hører til på ønske-

listen, hvis pengene kommer forholdsvis let 

eller som en gave, er næsten umulig at af-

gøre udefra. Her har Landsledelsen ofte 

været henvist til at tillægge menighedens 

engagement og vilje til de kirkelige arbejde 

stor og afgørende betydning. På den konto 

er investeringer gjort nogle steder først og 

fremmest for at stimulere en tilsyneladende 

gunstig udvikling i menigheden. Det er jo 

fint (og en luksus) at kunne gøre det, når 

midlerne er der.    

 

Til spørgsmålet om bygninger har vi nok 

ikke talt tilstrækkelig om, hvad den lokale 

kirkebygning betyder for menighedens iden-

titet. For nogle menigheder er stedet absolut 

afgørende. Der er også en teologisk pointe i 

at slå rod et bestemt sted, iklæde gudstje-

nesterne en markant bygning og være fysisk 

nærværende netop der. For andre menighe-

der ville det være sundt at diskutere, om me-

nigheden overhovedet behøver kirkebygnin-

gen eller om det faktisk ville tilføre me-

nigheden nye muligheder, hvis man flyttede 

hele virksomheden til et bedre sted, fx et 

medborgerhus, en skole, et bibliotek, hvor 

menigheden på lejebasis kom til at indgå i 

en større sammenhæng. Pointe: Kirkebyg-

ninger er ikke automatisk nødvendige og 

heller ikke automatisk problematiske.  

 

Der har i Landsledelsen og Årskonferencen 

været en skiftende interesse i, at Hoved-

kassen skal yde midler til evangelisation bå-

de direkte i landsarbejdet og til menig-

hedernes evangelisation. Evangelisations-

støtten har haft store udsving. Når spørgs-

mål er rejst, har standardsvaret i flere år væ-

ret, at der aldrig skal mangle penge til evan-

gelisation, og at budgettet ikke begrænser 

midlerne til dette formål. I og med at menig-

hedernes økonomi er så forskellige og så 

sammensatte, er det, som allerede nævnt, 

vanskeligt at tale om støtte til en enkelt post. 

Det giver kun mening i de menigheder, hvor 

man gerne vil bruge penge på alt andet end 

evangelisation. Hvis det er situationen, kan 

støtte til netop dette formål være nødven-

digt, men så er der noget grundlæggende 

forkert i pågældende menigheds samlede 

forståelse af hele virksomheden. Når Lands-

ledelsen står overfor at skulle støtte et evan-

gelisationsformål i en menighed, må først 

Distriktsforstanderen og dernæst Landsle-

delsen vurdere, om det ikke er bedre at yde 

en generel støtte til pågældende menighed, 

sådan at menigheden har mulighed for at 

bruge sine egne penge til Evangelisation og 

lade pengene fra Hovedkasse dække usyn-

lige omkostninger, fx varme, teglsten eller 

løn. Den lokale menighed har et stort behov 

for at anvende egne midler til alt det synlige 

og aktivitetsskabende, men Landsledelsen 

ikke har det behov og kan lettere lade bevil-

get støtte gå til det, som kun finanskomiteen 

i menigheden kan se. Hvis Landsledelsen 
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fremmer en støttepolitik, som kun muliggør 

støtte til alt det aktivitetsskabende og spæn-

dende, vil en sådan støttepolitik gøre menig-

hedernes regnskaber endnu mere kedelige 

og virke negativt på medlemmernes ydelser, 

fordi deres penge kun går til de kedelige 

ting. Det giver en yderligere negativ effekt, 

hvis vi fremmer den tænkning, at alt det 

spændende og udadrettede i menighederne 

er den slags luksus, der kun kan finde sted 

for ansøgte midler.  

 

Nye formål 

En del af debatten i Landsledelsen og på 

tidligere årskonferencer har vedrørt spørgs-

målet, om Landsledelsen skal støtte ansæt-

telse af andre end præster, fx korledere, 

administratorer, organister, børne- og ung-

domsmedarbejdere m.v.  

 

Et argument er, at vi skal støtte det, som er i 

overensstemmelse med kirkens vision. Et 

område i dette oplæg, som kun overfladisk 

berøres, at menighedernes og præsternes 

formåen til at formulere og fremstille me-

nighedens virksomhed, så det virker i over-

ensstemmelse med landskirkens vision og 

fremmer udenforståendes oplevelse af, at 

her er en menighed, der både udnytter de e-

vangeliske muligheder, den har, og samtidig 

aktivt skaber nye muligheder. Papir og ord 

er nødvendige for at samle en menighed om 

en sag, men samme papir og ord er også 

taknemlige til give billeder, som ikke altid 

har så meget med virkeligheden at gøre. 

Dette er et meget vigtigt område for Di-

striktsforstanderens og Landsledelsens vur-

dering, når nye formål skal støttes. Vi har i 

de senere år fulgt nogle menigheder, hvor 

netop præsentationen af menighedens akti-

viteter og virksomhed har svinget i pendul 

frem og tilbage med udsving, fra det mest 

positive til snarlig lukning. Dette fratager 

ingen ansvaret for at arbejde med den mest 

fremmende beskrivelse af den lokale menig-

hed samtidig med at en realistisk vurdering 

nødvendigvis må finde sted, når nye og 

gamle støtteformål er på dagsordenen.   

 

Et andet argument er, at kirkens praksis føl-

ger så indgroede mønstre, at vi ikke bare 

kan begynde at støtte nye formål, uden en 

Årskonferencebeslutning. Hvis der skal gi-

ves væsentlig støtte til nye formål, herunder 

lønmidler, må der gives tydelige og ens 

spilleregler til alle menigheder. Det er en 

Årskonferencesag. Hvis Landsledelsen, u-

den at hvile på et beslutningsgrundlag i kir-

kens bagland, blot begynder at yde støtte i 

den rækkefølge ansøgningerne kommer ind, 

kan vi ikke undgå at skabe stor forvirring i 

menighedsrådene. Ligeledes vil mange tro-

faste lægfolk, som frivilligt gør et stort ar-

bejde i en menighed let kunne føle sig me-

get dårligt behandlet, hvis der i en anden 

menighed betales løn for et mindre arbejde 

af midler, der tilhører hele fællesskabet.  

 

Den selvunderholdende menighed, hvilket 

betyder enhver menighed, der afholder ud-

gifterne for den præstelige betjening, man 

modtager, kan frit anvende penge til nye 

formål, herunder lønudgifter, så længe man 

selv betaler. Det kræver ingen godkendelse 

udenfor menigheden selv.  

 

Hvis landskirken skal betale lønmidler til 

ikke-præstlige ansættelser, det være sig hel-

tids- deltids- og timelønsansættelser eller 

honorar på et bestemt ansvarsområde, så må 

fælles krav og regler opstilles. Så længe 

menigheden selv kan klare økonomien, kan 

menigheden også selv bestemme kriterierne 

for ansættelse. Men i landskirken må fælles 

kriterier opstilles, når fælles midler anven-

des. Kriterierne må omhandle: 

- Uddannelseskrav eller færdigheder. I en 

tid, hvor alle menighedsmedlemmer uddan-

nes i stadig højere grad og hvor mange 

forskellige menneskers kompetencer er nød-

vendige, er det meget vigtigt at klargøre, 

hvilke kompetencer kirken betaler for, og 

hvilke vi har lige så meget brug for, men 

ikke betaler. Internationalt har Metodistkir-

ken tilstræbt, at opgaver betalt med Årskon-

ferencemidler kræver uddannelse på mindst 
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Bachelor niveau, altså 3 års videregående 

uddannelse. Kontorpersonale, sekretærer, 

ungdomsmedarbejdere, musikere, o.l. er me-

nighedens egen sag, hvor uddannelseskrav 

ikke kan opstilles.  

- Lønpolitik. Praksis har i Danmark været, at 

niveauet for præsteløn bestemmer, hvad der 

kan betales til andre, fx ungdomssekretærer, 

generalsekretærer og forstandere. Hel- og 

deltidsansættelser må følge det lønniveau, 

som Årskonferencen bestemmer for præster, 

hvis vi skal behandle præsterne fair. Ved 

udbetaling af timeløn eller honorar for et 

bestemt ansvarsområde må nye retningsli-

nier opstilles. Den beslutning, som Landsle-

delsen har truffet vedr. betaling af bestemte 

ydelser, som de pensionerede præster vare-

tager, er eksempel på retningslinier for ho-

norarer. 

- Projekter og tidsafgrænsede ansættelser. 

Kirken har haft glæde af et-års-arbejdere. 

Det har været unge, som efter gymnasium 

og inden påbegyndelse af uddannelse har 

givet et år eller to til det, som de kunne. Der 

har ikke været noget uddannelseskrav eller 

andre færdighedskrav end det, man med 

rimelighed kan forvente at unge ledere i 

menighederne. Lønnen har været på SU-

niveau og værelse til rådighed.     

 

Konklusion 

Landsledelsen fremlægger forslag til drøf-

telse på Årskonferencen 2004 om retningsli-

nier for Hovedkassens tilskud til menighe-

derne, alt inklusiv! (Se side 63) 
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Forslag til retningslinier for ansøgning om tilskud fra 

hovedkassen. 

Hvem kan søge? 

 Menigheder. 

 Enkelt personer kan ikke søge, men skal 

sende ansøgning til menighedsrådet, der 

så må vurdere om der skal sendes en 

ansøgning til landsledelsen. 

  

Hvad kan der søges til? 

 Præsteløn op til 40% i et givet pastorat. 

(Reduceres til 30% fra 2006/2007). 

 Løn til andre efter indstilling fra kabinet-

tet (efter samme retningslinier som præ-

steløn).    

 Løn i relation til et konkret 

tidsbegrænset projekt. 

 Kirkebygninger (Større renovering, om-

bygninger/nybygninger). 

 Præsteboliger (Større renovering, om-

bygninger/nybygninger). 

 Kurser for præster ud over den obligato-

riske efteruddannelse efter anbefaling fra 

Rådet for Ordineret Tjeneste. 

 Kurser for læg. 

 Projekter (udadrettet og/eller udviklende 

for menigheden. 

 

Hvad kan der ikke søges til? 

 Almindelig løbende drift ekskl. lønnin-

ger. 

 Almindelig vedligeholdelse af 

bygninger. 

 

Hvem skal ansøgningen sendes til? 

 Distriktsforstanderen. 

 Kopi til Landsledelsens formand. 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde? 

 Beskrivelse af den betydning tilskuddet 

vil få for menighedens fortsatte udvik-

ling. 

 Projekt/formålsbeskrivelse. 

 Forventet økonomi herunder egenandel 

og betalingsplan. 

 Ved bygninger skal der være indhentet 

vejledende tilbud fra håndværkere. 

 Menighedens egen forventning til frem-

tidig økonomisk formåen. 

 

Hvor meget kan der søges om? 

 Vurderes for den enkelte ansøgning. 

 

Hvor lang kan tilskudsperioden være? 

 Vurderes for den enkelte ansøgning. 

 

Hvad skal ansøgningen vurderes på? 

 Hensigten med projektet bag ansøgnin-

gen. 

 Menighedens egenandel. 

 Menighedens økonomi i øvrigt. 

 Menighedens formue. 

 Menighedens evne/engagement til at for-

øge indtægterne. 

 Menighedens andre selvvalgte udgifter. 

 Ved ansøgning til bygninger skal byg-

ningens egnethed for fremtiden vurderes. 

 

Hvordan skal ansøgningen behandles? 

 Ansøgningsfrister 15. januar, 1. april, 1. 

september under forudsætning af, at do-

kumentationen er på plads på dette tids-

punkt. 

 Distriktsforstanderen modtager ansøg-

ningen og kontrollerer, at ansøgningen 

opfylder kravene til en ansøgning og 

sikrer, at der er den nødvendige 

dokumentation. Distriktsforstanderen 

tager kontakt til menigheden for en 

uddybning og forhandling. 

 Distriktsforstanderen præsenterer ansøg-

ningen for Landsledelsen, der beslutter. 

 Landsledelsen behandler ansøgningen 

efter indstilling fra Distriktsforstanderen. 
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Bilag til Landsledelsens rapport punkt 4 

Oplæg til debat om støtte til uddannelse 

 

Præsteuddannelse 

Metodistkirken har altid haft udgifter til ud-

dannelse af præster. Kirken behøver præster 

med en metodistisk identitet og oplæring til 

at varetage forkyndelse og lederopgaver. 

Spørgsmålet er, hvor disse præster får deres 

identitet og oplæring.  

 

Hvis menighederne er stærkt identitetsska-

bende, så kandidaterne til præstetjeneste har 

en stærk metodistisk identitet, kan de i prin-

cip uddannes et hvilket som helst sted, som 

vil acceptere denne metodistiske identitet og 

tillade, at den udvikles. 

 

Metodistkirken i Europa har tidligere haft 

lavere krav på akademisk uddannelse og 

højere krav på praktisk oplæring end 

Folkekirkerne. Dermed har Metodistkirkens 

præstekandidater haft svært ved at benytte 

de uddannelsestilbud, som universiteterne 

har stillet til rådighed.  

 

I de seneste 10 - 15 år har Metodistkirkens 

uddannelseskrav i Europa tilpasset sig kra-

vene i USA, hvilket er samme krav om ni-

veau, som kandidatuddannelserne ved euro-

pæiske universiteter.  

 

Historisk set har Metodistkirken ud fra disse 

betingelser valgt at drive egen uddannel-

sesinstitution til varetagelse af præsteuddan-

nelsen. Det er umuligt at forestille sig Meto-

distkirkens liv og udvikling i Europa uden 

disse teologiske uddannelsesinstitutioner. 

 

Kirkens anvendelse af ressourcer har været 

bundet op på uddannelsesinstitutionerne.  

 

Ingen af de europæiske uddannelsesinstitu-

tioner er blevet så store, at de kunne selv-

stændiggøres fra kirkens økonomi. Det var 

selvfølgelig ønskeligt, sådan som det er sket 

i USA.  

 

I de senere år er der sket store forandringer i 

hele den teologiske uddannelsesverden. På 

universiteterne er afstanden mellem uddan-

nelsesinstitution og kirke blevet større, hvil-

ket er et udtalt problem for den lutherske 

kirke, som i realiteten har kontrolleret ud-

dannelsernes teologiske indhold. Men for 

andre kirker, fx Metodistkirken, betyder 

denne øgede afstand, at det er lettere at være 

anderledes på universiteterne i dag. Så hvis 

man selv har en metodistisk teologisk inte-

resse, som man selv kan drive, er det absolut 

muligt at gøre dette bedre i dag end for 10 - 

15 år siden. 

 

Forandring er også sket for de unge kan-

didater. Det almindelige er efterhånden, at 

man uddanner sig  som man har lyst til. Og 

når man så har en uddannelse, så kommer 

man til kirken og spørger: Hvad kan jeg 

blive, og hvad får jeg for det? De unge 

skaffer sig en kompetence, som de derefter 

udbyder. 

 

Tidligere var tendensen modsat. De unge 

undersøgte kravene for det bestemte job, 

præstejobbet, derefter skaffede de sig den 

uddannelse, som blev krævet.  

 

Forandringen i tendens ses på samtlige 

teologiske seminarier i Sverige.  

 

I denne nye situation får kirkerne nu 

ansøgninger fra unge potentielle medarbej-

dere om uddannelsesstøtte til deres egne 

projekter. Hvis kravet til de unge er, at de 

skal have en aftale med en kirke for fremti-

dig tjeneste, så vil en del unge acceptere 

dette krav og gå ind under det. Men det er 
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dog stadig deres eget uddannelsesprojekt, 

som de ønsker kirkens økonomiske støtte til. 

 

Dermed taler vi om scholarship-princippet. 

Her kunne kirken opstille kriterier for ud-

dannelsesniveau, fx at støtte gives til Bache-

lor og Master uddannelser med teologisk 

indhold i den metodistiske tradition. Lige-

ledes kunne støtte gives i puljer på fx 8 % af 

den kontante præsteløn til SU-berettigede 

uddannelser, og 25 % af den kontante præ-

steløn til ikke SU-berettigede uddannelser, 

herunder ved udenlandske uddannelsesste-

der. Indgåelse af aftale om scholarship bør 

indeholde forpligtelse til tjeneste i kirken i 

en vis periode. 

 

Fordelen med scholarship-princippet er, at 

vi vil få præster, som er uddannet på større 

institutioner og dermed med mulighed for 

større variation i den faktiske uddannelse, 

de har med sig hjem. Større internationalise-

ring vil også indebære risiko for, at de ikke 

kommer hjem igen. 

 

En afgørende faktor for Metodistkirken i 

Danmark er økonomien. Ønskesituationen 

ville være, at vi både har råd til at under-

støtte vores uddannelsesinstitution, Överås i 

Göteborg, samtidig med at vi kunne have en 

pulje med scholarships til dem, der ville 

uddanne sig andre steder. Men da udgifterne 

til uddannelse let bliver så store, bliver vi 

nødt til at afveje principperne mod hin-

anden: Kan vi både drive en uddannelses-

institution selv og betale scholarship til an-

dre uddannelser? 

 

Hvis vi går på scholarship-modellen, så er 

det sandsynligt, at vi ikke kan eller må træk-

ke os ud af samarbejdet omkring Överås. 

Det vil ikke betyde noget, hvis Överås fort-

sat eksisterer, for så vil fremtidige kandida-

ter, der vælger at uddanne sig der, kunne 

gøre det. Men hvis dansk metodisme flytter 

sine penge fra Överås til scholarship med 

det resultat, at Överås dermed afvikles, så 

bliver vi nødt til at vurdere, hvad det vil 

betyde for dansk metodisme, hvis vi ikke 

længere kan uddanne metodistpræster i et 

skandinavisk miljø. 

 

De muligheder, der er tilbage bliver i USA, 

England og Tyskland samt de økumeniske i 

Danmark. Hvis vi blot kunne være sikre på, 

at danske unge ville tage udfordringen og 

tilbringe 3 - 5 år på et af de store og gode 

amerikanske uddannelsessteder, så behøver 

vi ikke bekymre os om det teologiske 

indhold, selvom det naturligvis vil være 

anderledes i forhold til en skandinavisk 

uddannelse. Men hvis resultatet bliver, at 

det alligevel for de fleste vil være helt 

urealistisk, så bliver der udelukkende de 

danske alternativer tilbage, eventuelt andre 

nordiske alternativer, Oslo, Stockholm, 

Örebro. Dermed skal vi vurdere, om vi 

fremmer udviklingen af metodistisk identitet 

blandt fremtidens præster ved at overgå til 

disse alternativer uanset hvor gode de måtte 

være på andre områder. 

 

Med i billedet hører naturligvis også, at 

metodisterne på Överås allerede nu er en 

minoritet i eget hus, så selvom uddannelsen 

på papiret er metodistiske, så er miljøet 

bredt økumenisk, hvilket absolut kræver en 

god portion identitet inden studiet påbe-

gyndes. 

 

Andre uddannelser og undervisning  

Den nye ordning med diakoner, som en 

selvstændig præstelig orden, åbner et andet 

og nyt perspektiv. Her drejer det sig om 

personer, hvoraf kræves, at de har to 

uddannelser: dels en uddannelse indenfor 

musik, administration, omsorg, ledelse eller 

lignende på mindst Bachelor niveau, dels en 

mindre teologisk uddannelse, svarende til et 

års heltidsstudium på universitetsniveau. 

(Lokalpastors niveau er 1½ års heltidsstu-

dium)  

 

Et spørgsmål kunne være, om kirken skal 

støtte begge disse uddannelser. Eller om 

kirkens støtte skal begrænses til den del, 
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som er det specielt teologiske eller det spe-

cielt metodistiske. Eller om princippet skal 

anvendes, at der kun ydes støtte det den del 

af den teologiske uddannelse, som desuden 

ikke er SU-berettiget. 

 

I tidens løb har mindre beløb været udbetalt 

til anden form for undervisning. Kurser for 

kirkefolket bredt har været støttet, når 

Landsledelsen har anset, at det er gavnligt 

for arbejdet. 

 

Enkelte organister har over længere tid 

modtaget beløb til musikundervisning. Dette 

var bla. en del af 88-indsamlingens resultat. 

 

MBUF har i flere år haft en pulje, hvor 

MBUF’ere, som gør tjeneste i kor og for-

eninger med deres musik, kan ansøge beløb 

på op til kr. 2.500 pr. person pr. år til beta-

ling af undervisningen. 

I de seneste år er Landsledelsen blevet kon-

taktet af folk i landets menigheder, som har 

spurgt til muligheden for Hovedkassens be-

taling af undervisning af den ene eller anden 

slags. Disse henvendelser viser, at hvis vi 

går ind på en model, hvor man kan søge 

beløb i afgrænsede portioner, fx 5 - 10.000 

kr pr. år i op til 3 år, så vil der straks komme 

et antal ansøgninger. 

 

Det er dog et stort spørgsmål, om det er en 

landsopgave, eller om det hører hjemme i 

menigheden. Det letteste er at sige, at den 

slags ikke er Landsledelsens ansvar i og 

med at det ikke nødvendigvis drejer sig om 

at bevare og udvikle kirkens identitet hos 

kommende ledere af kirken. Hvis vi 

derimod overlader det til menighederne, så 

er vi igen ude i den variation, som 

kendetegner menighedernes økonomi og 

holdning.  

Forslag til støtte af uddannelse som præst eller diakon 

ROT (Rådet for Ordineret Tjenesten) har 

udarbejdet forslag, som hermed præsenteres 

til indgåelse i drøftelsen på Årskonferencen:  

Økonomien skal følge studenten og ikke 

studiet/uddannelsesinstitutionen. 

Støtten til Øverås nedtrappes med 10%-

point pr. år i 5 år indtil støtten når 50% af 

det nuværende niveau, hvorefter støtten 

fastholdes på dette niveau. 

Alle studerende på Øverås bør betale en 

afgift for deltagelse i studiet. Vi kan ikke 

fortsat medvirke til at betale for uddannel-

sen af svenske frikirkepræster.  

Metodistkirken i Danmark dækker den stu-

derendes studieafgift op til et beløb på kr. 

20.000 pr. år på et fuldtidsstudie i en 

periode på maksimalt 4 år på et uddannel-

sessted anerkendt af Rådet for Ordineret 

Tjeneste.  

Mulighederne for samarbejde med SALT 

bl.a. fra Øverås side og tilslutning til kred-

sen bag SALT undersøges. 
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Bilag til Landsledelsens rapport punkt 8 

Kommentar til Forslag 2005  -  løn & pension 

Metodistkirken har altid haft en pensions-

ordning, fordi præsterne altid har haft et eta-

bleringsbehov, når tiden i embedsbolig var 

forbi. For mange år siden havde kirken sin 

egen pensionskasse. Fra 1975 kom en ny 

ordning på plads i samarbejde med et of-

fentligt pensionsselskab. 

 

Systemet med en individuel konto for den 

enkelte præst, hvor kirken indbetalte pen-

sionsbidraget, begyndte med 12 % af kr. 

31.000, som var en hel del under lønnen. 

Det voksede frem til 1989, hvor de 12 % 

blev af kontantlønnen. Boliglønnen blev der 

imidlertid ikke svaret pensionsbidrag af.  

 

Fra 1998 blev de 12 % årligt forhøjet med ½ 

% sådan at ordningen kom op på 2004 ni-

veau, hvilket er 15 % af kontantlønnen. Det 

skulle efter vore intentioner i 1998 svare til 

ca. 12 % af bruttolønnen. 

 

Op gennem 1990-erne har vi i kirken haft 

den opfattelse, at Metodistkirkens pensions-

ordning var en god ordning. Begrundelsen 

var, at vi skulle sikre, at præsterne kunne 

anskaffe sig noget at bo i, når de gik på 

pension. I forhold til andre frikirker og også 

i forhold til andre lønmodtagere, har Meto-

distkirken ligget på forkant med udviklin-

gen, hvilket skulle kompensere det forhold, 

at præsterne ikke kunne skaffe egen bolig, 

så længe de boede i embedsbolig. 

 

Efter år 2000 er der sket kolossalt meget på 

pensionsområdet. Forandringen i renteud-

viklingen har betydet, at ingen får det ud af 

pensionsordningen, som alle forventede for 

blot 10 år siden. Metodistkirkens pensions-

ordning er desuden overhalet indenom, hvis 

vi ser på overenskomster, der er indgået af 

de store lønmodtagergrupper. Det bedste vi 

kan gøre for at sikre præsternes alderdom er 

at forsøge at få vores pensionsordning til at 

ligne de ordninger, som indgås på arbejds-

markedet i øvrigt.   

 

Forslag til løn og pension for 2005: 

Kontantløn pr. måned:   

kr. 18.500,-  = kr. 222.000,- 

Bolig sættes til 15 % af  

kontantlønnen (Told&Skat) = kr.   33.300,- 

Bruttoløn for 2005 =  kr. 255.300,- 

Pensionsbidrag:  

16 % af  Bruttolønnen 

Hovedkassen betaler 14 % = kr. 35.742,- 

Lønmodtageren betaler 2 % = kr. 5.106,- 

Obligatoriske pensions- 

bidrag, 16 % = kr. 40.848,-   

 (Til sammenligning er lærernes pensions-

ordning på 17,1 % af bruttolønnen, heraf be-

taler arbejdsgiveren 2/3, mens lønmod-

tagerens obligatoriske andel udgør 1/3) 

 

For kirken betyder forslaget, at den samlede 

lønforhøjelse bliver højere end det niveau, 

vi plejer at forhøje lønnen med. Den af me-

nighederne samlede betalte lønforhøjelse, 

kr. 800,- pr. måned, svarer til 4,5 %. Den 

del af lønforhøjelsen, som pensionsbidraget 

udgør, betales af Hovedkassen.  

 

For den enkelte præst vil forslaget betyde, at 

præsten får en betydeligt forbedret pen-

sionsordning, der er sammenlignelig med 

andre lønmodtagere i samme mellemind-

komstklasse. Men i forhold til det kontante 

beløb, som præsten får udbetalt pr. måned, 

vil forslaget betyde den laveste lønforhøj-

else i adskillige år, en kontantlønsforhøjelse 

på kr. 375,-, hvilket svarer til 2%, altså knap 

nok status quo i forhold til forventet prisud-

vikling og inflation i år 2005. Over halvde-

len af lønforhøjelsen på kr. 800,- fra kr. 

17.700,- til kr. 18.500,-, altså kr. 425,-, vil 

blive trukket af lønnen til pensionsbidrag.
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)  Budget 03 Resultat 03 Budget 04 Plan 05 

Indtægter     

Årskonferencens offergave 100 103 100 100 

Offerdag til præsteløn i Letland 15 12   

Bøn- og Inspirationsugen 15 10 15 15 

Kollektdag og gaver, Øverås 20 11 20 15 

Julegaven 70 58 60 60 

Bidrag til missionærløn 621 536 405 390 

Kontingent menigheder 288 291 279 279 

Lottopuljen til almennytt. org.  357 350 350 

Indtægter i alt 1.129 1.384 1.229 1.209 

     

Udgifter     

Menigheder, bidrag/tilskud 582 609 803 1.080 

Pensionsforsikring 398 365 391 464 

Løn m.v. til missionærer 621 573 435 450 

Biskops/Centralkonferencekassen 115 124 120 125 

Udvalgsmøder og rejser 140 81 115 100 

Administration og tryksager 105 140 140 145 

Revision 70 73 70 70 

Flytteomkostninger 50 21 70 100 

Kontingenter 29 29 36 38 

Evangelisation 50 25 50 50 

Salmebogsudvalg 20 25 25 15 

Øverås og andre seminarier 270 275 280 290 

Kurser/efteruddannelse 100 46 100 100 

Tilskud til præsteløn i Letland 15 12   

Afskrivning på edb-udstyr 60 60 60 60 

Lotto-tilskud menigheder  161 160 160 

Udgifter i alt 2.625 2.619 2.855 3.247 

     

Resultat før renter -1.496 -1.235 -1.626 -2.038 

Renteindtægt 575 563 550 415 

Underskud -921 -672 -1.076 -1.623 
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Status 

Aktiver (i 1.000 kr)     

Likvide Beholdninger    1.035 

Værdipapirer    11.760 

Andelskatital i Øverås    119 

Tilgodehavende bidrag/forudbetalt løn   155 

Udlån    99 

EDB-udstyr     88 

Tilgodehavende renter    162 

Udlån (Århus 65, Frederikshavn 429, Lægården 320, Strandby 300) 1.114 

Aktiver i alt    14.532 

     

Passiver     

Kirkebygningskonto, primo   2.886  

   Salg af bygninger   145  

   Tilskud restaurering   -80 2.951 

Skyldige gaver    221 

Hensat til ny salmebog    250 

Formue i øvrigt     

  Primo beholdning   12.104  

  Renteindtægt i øvrigt   5  

  Familieydelse incl. renter   -41  

  Kursregulering, værdipapirer   -286  

  Underskud (Tilskud til drift)   -672 11.110 

Passiver i alt    14.532 
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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 

 
Listen viser ikke arv og gaver givet direkte til menighederne. 
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Godtgørelse for pensionerede præsters pastorale tjenester (pr. januar 2004) 

 

Godtgørelse for gudstjeneste eller kirkelig handling (begravelse, bryllup) kr 600,- 

Godtgørelse for andagt eller program (institutionsgudstjeneste/andagt, bibeltime o.l) kr 300,- kr 

Godtgørelse for pensionerede præster, som har ansvar som menighedsforstander 6.000,- kr 

årligt. 

  

Godtgørelse udbetales af Hovedkassen efter regning og følger de almindelige skatteregler.  

  

Kørselsgodtgørelse efter samme regler som præster i ansat tjeneste. Betales af menigheden.
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Rådet for Ordineret Tjeneste 

Året der gik

Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har 

arbejdet med  følgende to hovedområder: 

1) Behandlet ansøgninger om bl.a. opta-

gelse på prøve i Årskonferencen herunder 

ført samtaler med kandidaterne samt be-

handlet ansøgninger om støtte til efter- og 

videreuddannelseskurser for præster. 

2) Den fremtidige præsteuddannelse. I for-

længelse af vort arbejde med at udgive in-

troduktionsfolderne om diakon- og præste-

tjenesten har ROT diskuteret den fremtidi-

ge præsteuddannelse. Som en del af dette 

arbejde har vi analyseret studieplanerne på 

Överås, SALT og Cliff College. 

Uddannelserne er forskellige i opbygning 

og har forskellige fokusområder. ROT fin-

der det hverken muligt eller ønskeligt med 

en ”enhedsuddannelse”, det vil sige at alle 

præster uddannes samme sted, men ser det 

som en styrke, at fremtidens præster kom-

mer fra forskellige uddannelsesinstitutio-

ner. 

 

Ove Sørensen 
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Metodistkirkens Verdensmission

Året der kommer 

Hjælp til bedre liv i Congo, Indien og 

Letland 

I det kommende år vil vi i Rådet fortsat ar-

bejde med og i de tre områder, hvor vi som 

Dansk Metodistkirke har arbejdet i mange 

år, nemlig Congo, Letland og Indien. Vi har 

kontakter i de lande og mennesker, der reg-

ner med hjælpen fra den danske Metodist-

kirke. Der sker også positive ting alle tre 

steder: Uddannelse af børn i Indien, med 

mulighed for at de får et bedre liv og kan 

klare sig selv som voksne. Udannelse af og 

støtte til bedre levevilkår for børn, unge og 

voksne i Congo, hvor vi støtter lokalsam-

fundet i Mulungwishi. Støtte til 

Metodistkirken i Letland og dens arbejde 

blandt unge og socialt dårligt stillede.  

 

At offerviljen må blive styrket 

Rådet vil i det kommende år søge at engage-

re og interessere den danske metodistbefolk-

ning mere i arbejdet, sådan at offerviljen må 

blive styrket. Arbejdet med evangelisation, 

socialt hjælpearbejde og nødhjælp i lande, 

hvor befolkningen har væsentligt ringere le-

vevilkår end i Danmark, hvor der er for-

brugsfest, kræver penge – mange penge. Rå-

dets bøn og appel til den danske Metodist-

kirke er således om at give mere til rådets 

arbejde. Denne appel kommer også i erken-

delse af sidste års ringe indtægt, trods løfter 

mange steder fra om, at når rådet brugte af 

sin gamle kapital så ville der tilflyde nye 

midler. Det er tiden nu, at det må ske!  

 

Kalender 

Som middel til at fremme interessen og ind-

tægterne til rådet, vil vi igen i år fremstille 

en flot og farverig kalender i stil med den 

rådet fremstillede og solgte sidste år ved 

juletid. Så glæd Jer den udkommer igen i år! 

 

Brochurer/foldere 

Rådet er ved at udarbejde en brochure/folder 

om rådets arbejde og om de steder i verden 

hvor rådet er engageret. Ligeledes vil vi 

udgive en lille folder, om det hjem for enli-

ge unge mødre, Metodistkirken i Letland i 

disse dage er ved at etablere, samt en lille 

folder om 100.000 kr. indsamlingen, der går 

til sultne børn i Congo.   

 

Nyhedsbrevene 

Rådet vil i det kommende år fortsat udgive 

nyhedsbreve. Vi beder Jer,  der modtager 

nyhedsbrevene om, at lade undertegnede 

vide om der er andre, der ønsker brevet, så 

alle interesserede kan komme på adresselis-

ten.   

 

Himmel og Jord 

Vi vil fortsat skrive om arbejdet i Himmel 

og Jord. Rådets del af kirkens hjemmeside 

vil vi også fortsat arbejde på at gøre bedre, 

mere rig på billeder og mere informativ om 

vores kirkes arbejde i udlandet.  

 

Hør de gode historier 

Vi vil fortsat opmuntre menigheder og mis-

sionskredse til at invitere af de mennesker, 

der har arbejdet ude i den vide verden, til at 

komme og fortælle om arbejdet.  

 

Engagement af børn og unge 

Vi vil stadig meget gerne have samarbejdet 

med MBUF op at køre. Det arbejder vi på i 

det kommende år. Vi vil meget gerne enga-

gere børn og unge mere i Missions og nød-

hjælpsarbejde uden for landets grænser. Vi 

håber meget at kunne arrangere en arbejds- 

og oplevelsesrejse sammen med børn og 

unge fra MBUF til næste år. 
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- også igennem Folkekirkens Nødhjælp 

I samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 

(FKN) vil vi også gerne kunne engagere en 

enkelt eller to til at deltage i det ledsager 

program FKN står for i Palæstina. Program-

met modtager unge i 3 – 6 mdr. Typisk unge 

der tager en kort orlov i deres studier men 

unge helt op til 41 år har deltaget i dette pro-

gram. Programmet vil blive omtalt i Himmel 

og Jord i August måned.  

 

Sogneindsamlingen et fælles anliggende 

Som frikirke er vi en del af FKNs bagland 

og har også del i Sogneindsamlingen, der 

finder sted hvert år første søndag i Marts. 

En anledning ikke bare til indsamling men 

også til oplysning og samtaler om nøden i 

verden. Vi vil gerne opfordre til at man 

lokalt deltager i denne indsamling. Mere 

information herom vil komme i Januarnum-

meret af Himmel og Jord.  

 

Arbejdsophold i et andet land 

Arbejds- og oplevelsesrejse til et andet land, 

hvor Metodistkirken arbejder, har flere for-

mål og gode sider. Både det, at der foretages 

et konkret stykke arbejde til gavn for lokal-

befolkningen og at der samtidig knyttes der 

bånd mellem kristne fra syd og nord så 

forståelsen for hinandens liv og levevilkår 

uddybes til gavn og glæde for alle. Denne 

forståelse er på sigt med til at fremme vores 

sameksistens i verden. Det at vi kender 

mennesker der lever et helt anderledes liv, et 

andet sted i verden, som vi beder for og yder 

hjælp til, har en gennemgribende virkning 

på os, måden hvorpå vi tænker og den måde 

vi vælger at leve på. Det er et kald til os som 

kristne. Et kald til en kritisk forholden sig til 

og engagement i  mennesker og deres liv,  et 

kald, der på én gang kan virke både 

skræmmende og spændende! 

 

Undervisningsmaterialer til Mulungwishi 

skole 

I det kommende år vil vi i samarbejde med 

DMR søge midler til at købe undervisnings-

materialer til grundskolen i Mulungwishi. 

En ellers velfungerende skole med engage-

rede og kompetente lærere, men lærere, der 

ingen bøger har at undervise efter.   

 

Gæstelærer fra kirken i Danmark 

Dette års missionskollekt går til støtte af det 

teologiske fakultet i Mulungwishi. Skolen 

har ønsket at modtage en gæsteforelæser fra 

Danmark. Vi glæder os til at modtage mis-

sionskollekten så vi kan finde ud af om ved-

kommende skal sejle på tømmerflåde eller 

flyve derned. Samtidig glæder vi os til, at 

nogle kandidater til opgaven vil melde sig! 

En del af vores støtte i det kommende år vil 

også bestå i stipendier til studerende ved 

universitetet, for hvem støtte fra os, er helt 

afgørende. 

 

Vi ser frem til samarbejdet med alle i Meto-

distkirken i det kommende år. Brug og støt  

Rådet for Verdensmission  – ikke for vores 

skyld, men for Guds og din egen skyld. 

Forslag 

1. Foråret 2005 – deltagelse i salg af Mis-

sionslodsedler.  

2. Februar 1. søndag: Kollekt til støtte af 

præstelønninger i Metodistkirken i Let-

land. 

3. Maj – eller anden måned: Missionskol-

lekt: Går til støtte af det hjem for unge 

enlige mødre i Letland. I Februar udgives 

folderen om dette arbejde og denne kol-

lekt. 
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Året der gik 

Den gode forbindelse 

Har været et hektisk og spændende år i Rå-

det for Verdensmission. Sidste år under års-

konferencen kom det første af to arbejds-

hold ”Den gode Forbindelse,” hjem fra 

Congo og kunne fortælle, hvor godt arbejdet 

var gået. Andet arbejdshold kom hjem med 

samme begejstring og gnist, når de fortalte 

om hvorledes alt var flot tilrettelagt for dem 

der ude og arbejdet forløb med mirakuløst 

få problemer.  Missionsstation Mulungwishi 

har nu stabil strøm i gode kabler, lys til at 

læse/studere om aftenen, strøm til IT afde-

lingen og fakultetets øvrige computere. Ste-

det har strøm til vandpumpen, der gør at 

området har rent vand i hanerne flere gange 

om ugen. Hele området har fået et enormt 

løft, som de gang på gang har givet udtryk 

for at være meget meget glade og tak-

nemmelige for! Deltagere i arbejdsholdene 

kommer gerne rundt i menighederne og for-

tæller om arbejdet og opholdet. 

 

Ansættelse af lokal Elektriker Tata 

Som opfølgning på dette projekt og til ved-

ligeholdelse af det udførte arbejde har rådet 

for verdensmission ansat en lokal elektriker 

Tata, der under hele processen med forbere-

delse af arbejdsholdenes arbejde og selve 

udførelsen har været en utrolig kapacitet. 

Han fortsætter nu den daglige vedligehol-

delse af de nye installationer, med løn fra 

DK.  

 

Charlotte hos gadebørn i Kitwe 

Da arbejdsholdene vendte hjem blev Char-

lotte Thaarup fra Frederikshavn i Afrika. 

Hun rejste til Zambia hvor hun med støtte 

fra MBUF og Rådet for Verdensmission har 

boet i ½ år og hjulpet med arbejdet blandt 

gadebørn i Kitwe. Charlottes indsats er ble-

vet meget værdsat og Charlotte selv har væ-

ret meget glad for opholdet, som hun gerne 

kommer og fortæller om i vores menighe-

der.  

 

Container til Congo 

Sidste år sendte rådet i samarbejde med bl.a. 

Mellemfolkeligt Samvirke en container med 

symaskiner, skolemøbler, hospitalsudstyr, 

EDB udstyr og meget andet til Congo. 

Transporten derned forløb smertefrit, men 

containeren har siden siddet i tolden i Lu-

bumbashi. En melding fra først i maj for-

talte, at den nu ér i Mulungwishi!  

 

100.000 kr. til sultens børn i Afrika 

Sidste år på Årskonferencen opstod et spon-

tant projekt, nemlig 100.000 kr. indsamlin-

gen til de sultne børn i Afrika. Fakta er, at 

der i Afrika er millioner af børn, der dør af 

sult, grundet krige og sygdom og den skæve 

fordeling af resurser som verden lever med. 

Lorri Person i Mulungwishi kører et bespis-

nings projekt for nogle af disse børn. Dette 

program har vi sat som fokus, for vores mål 

at samle  de 100.000 kr. ind til. Som Pastor 

Robert Nielsen sagde det på Årskonferencen 

sidste år: Det burde være muligt for os i den 

danske metodiskkirke at samle 100.000 kr. 

ind til disse mange sultne børn. Det er ikke 

gået så godt som vi havde håbet med 

indsamlingen. Blandt andet derfor fortsætter 

vi med indsamlingen – for, ja, det burde 

være muligt for os! 

 

Dansk IT mænd i Mulungwishi 

Dan Bhutho fra Vejle har boet og arbejdet i 

Mulungwishi ved IT afdelingen på Katanga 

Universitetet, frem til første maj i år, hvor 

han kom hjem til Danmark igen. Dan var 

ude på en 1½ årig kontrakt, der nu er slut. 

Dans indsats var ment som en ekstra hånd i 

den opstartsfase IT afdelingen på universite-

tet er i. Nu kører maskinerne. Strømmen er 

stabil. 2 lokale lærere underviser de to hold 

studerende der er der. Claus Kofoed Niel-

sen, der er udsendt som missionær af Meto-

distkirken i Schweiz,  arbejder også med IT 

samme sted.  
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Katanga Universitetet 

Universitetet lider frygteligt pga. en dårlig 

økonomi. Bl.a. har General Board of Global 

Ministries skåret voldsomt i deres støtte til 

stedet. Af denne grund var der i november 

sidste år kaldt til krisemøde hvor underteg-

nede deltog fra Danmark. Der arbejdes med 

forskellige løsningsmodeller, men 

afgørende for stedet er en bedre økonomi.  

 

Kalendere 

Sidste års fremstilling og salg af kalendere i 

December blev mødt med begejstring de fle-

ste steder. Enkelte klagede over prisen. Rå-

det fandt dog ikke de 100 kr. den kostede, 

for dyrt, sammenlignet med hvad der ellers 

koster 100,- og som vi danskere nemt bruger 

penge på! Pengene her går til dem der ingen 

har!  Overvejelsen var samtidig, at det var 

vigtigt, at få noget materiale ud som er flot 

og som folk vil bruge – evt. til gave – og 

dermed skabe interesse for og viden om 

rådets arbejde. 

 

Marie Jensens bog på urund 

Sidste år støttede MBUF gennem Rådet 

udgivelsen af en bog på Urund, om Hygiej-

ne, skrevet af afdøde Missionær Marie Jen-

sen. Der findes meget få bøger på dette 

sprog og begejstringen var stor da det ende-

lig lykkedes. Tak til MBUF for denne mu-

lighed.  

 

Letland 

Støtten til Letland består bl.a. i et fast beløb 

i venskabsmenighedsprogrammet. Vi glæder 

os til at selve venskabsmenighedsideen ud-

vikles mere, så de to menigheder Århus og 

København kan få spændende gavn af deres 

kontakter med menighederne i Letland. Le-

ne Bræstrup var i november i Letland til en 

konference for ”Letlands venner”. Lene 

kom begejstret hjem og kan fortælle meget 

godt om kirkens arbejde i Letland. Hun 

havde også en flot gave med hjem til Var-

de/Esbjerg med tak fra Letland for kirkein-

ventar! Kollekten til præstelønninger i Let-

land overføres stadig direkte til kirken i Let-

land hvor den primært bruges til ungdoms - 

evangelisationsarbejdet. Lokale MK kredse 

i Danmark laver og sender også pakker til 

Letland. En hjælp, der falder på et tørt sted 

og modtages med taknemmelighed. I løbet 

af året har rådet sendt et gammelt alter, en 

alterring og en prædikepult fra den gamle 

kirke i Frederikshavn til kirken i Riga.  

 

Indien 

Arbejdet med uddannelse og støtte til børn i 

Indien kører stadig godt i de rammer vi 

kender det fra Indiensbørnene. I flere år er 

støtten gået til 4 steder, hvilket nu begræn-

ses til 3 da en af lederne har måttet takke af 

pga. alder og der er ligeledes problemer med 

ejerskab af bygningen. Uddannelse af disse 

fattige børn giver en uvurderlig støtte til 

dem i deres fremtidige liv. Nogle af de børn, 

der er støttet for mange år siden er vendt 

tilbage til deres gamle støttekreds i Dan-

mark og  har berettet hvorledes deres liv har 

formet sig. En utrolig opmuntring og glæde, 

der bekræfter at det vi gør nytter noget! Tak 

til gruppen i Århus, der yder et stort arbejde 

med dette projekt! 

 

Tak til alle, der støttede og var med i året 

der gik.    

 

Laila Hørby. 

Missionssekretær. 
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Regnskab 2003 

Indtægter    

Kollekter 19.342,00   

Kollekter til videreforsendelse 9.063,00   

Kollekter modt.  28.405,00  

Kontingenter til missionsrådet   (MK) 29.120,00   

Bidrag fra menigheder 1.787,25   

Bidrag fra enkeltpersoner 14.300,00   

Kollekt til mission 1.110,75   

Kontingenter og bidrag  46.318,00  

Salgsartikler  9.615,00  

Tipsmidler  73.803,71  

Fonde m.v.  10.000,00  

Ordinære indtægter   168.141,71 

    

Udgifter    

Kollekter videresendt  -9.063,00  

Kontorudgifter -6.912,15   

Bestyrelsesmøder -6.849,44   

Årbog -1.300,00   

Gaver -.946,55   

Fremstilling af salgsartikler -16.003,96   

Tips og lotto - revisor m.v. -3.169,00   

Afskrivning -6.658,90   

Administrationsudgifter   -41.840,00  

Ordinære udgifter   -50.903,00 

    

Ordinært resultat   117.238,71 

    

Finansielle poster    

Renteindtægter  15.850,37  

Kurtage og gebyr  -2.037,76  

Finansielle poster i alt   13.812,61 

    

Specielle projekter    

Lodsedler    

Lodsedler, salg 22.650,00   

Afregning fra LYM 627,54 23.277,54  

Afregnet med LYM -5.750,00   

Forsendelse af lodsedler -225,00 -5.975,00  

Lodsedler, i alt   17.302,54 
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DØK/DØF/DMR    

DMR Dansk Missionsråd  604,00  

DØK  -1.150,00   

DØF -4.452,40   

DMR Dansk Missionsråd -2.950,00 -8.552,40  

DØK/DØF/DMR, i alt   -7.948,40 

    

Himmel og Jord    

Himmel og Jord. Abonnementer  120,00  

Andel af Himmel og Jord -23.792,08   

Friabonnementer -500,00 -24.292,08  

Himmel og Jord, i alt   -24.172,08 

    

Rejser    

Rejser - Nordisk Missionsråd, ECOM m.v.   -31.300,59 

    

Congo inkl. Kitwe    

Gadebørnsprojekt 7.789,75   

Mulungwishi kor 975,00   

Gavebidrag til Den Gode Forbindelse 85.933,97   

Gave bidrag til Dan B. Kristensens arbejde 3.755,75   

Arbejdsholdenes bidrag til DGF 85.520,00   

Studerende i Kolwesi 6.025,00   

Til oversættelse af bog 12.685,00   

Skolebøger til Mulungwishi 2.500,00   

100.000 kr. indsamlingen 1.379,25 206.563,72  

Gadebørnsprojekt -17.789,75   

EDB-projekt Dan Bhutho 2002 -8.979,69   

Den Gode Forbindelse materialer m.v. -325.559,24   

Den Gode Forbindelse arbejdshold -204.672,58   

Dan B. Kristensens arbejde -167.935,72   

Rep. Hus til Dan B. Kristensen -25.415,80   

Til studerende i Kolwesi -6.025,00   

Oversættelse af bog -10.806,22   

Diverse småprojekter (engangstilskud) -9.011,13 -776.195,13  

Congo, i alt   -569.631,41 

     

Letland    

Partnermenigheder -50.000,00   

Lettiske studerende -10.000,00   

Diverse små projekter (engangstilskud) -3.982,29   

Letland, i alt     -63.982,29 
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Indien     

Fadderskab  80.841,50  

Inderbørn fadderskab  -75.841,50  

Indien, i alt   5.000,00 

    

Ungarn     

Hegedüs  1.891,00  

Sendt til Hegedüs  -1.891,00  

Ungarn, i alt   0,00 

    

Pensioner   -29.580,00 

Ansøgninger bevilget   -15.000,00 

Diverse småprojekter   -807,00 

    

Missionsstævne    

Deltagerbetaling  7.720,00  

Hirtshals Vandrehjem -12.303,50   

Rejseudgifter -6.014,00   

Talere -3.725,00 -22.042,50  

Missionsstævne i alt   -14.322,50 

    

Specielle projekter i alt   -734.441,73 
 

    

Nettoresultat   -603.390,41 

    

Balance pr. 31/12 2003    

Aktiver     

Obligationer (Nom. 169.810,47)   172.934,98 

Bankbeholdning   85.824,57 

Girobeholdning   84.623,50 

Kassebeholdning   3.900,00 

Aktiver, i alt   347.283,05 

    

Passiver     

Egenkapital primo   949.746,89 

Realiserede kurstab   -1.331,91 

Urealiserede kursgevinster   2.258,48 

Årets resultat   -603.390,41 

Egenkapital i alt   347.283,05 
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Egenkapital fordelt således: Indkommet Videresendt Overført 2004 

MK's rejsekasse   13.308,22 

Congo    

Overført fra 2002 2.309,36   

Kollekter/gaver 2003 197.394,72 758.405,38  

Anvendt af missionsrådets midler 558.701,30   

Resultat 2003 758.405,38 758.405,38  

100.000 kr. projekt 1.379,25 0,00 1.379,25 

    

Kitwe    

Overført fra 2002 8.020,35   

Kollekter/gaver 2003 7.789,75 17.789,75  

Anvendt af missionsrådets midler 1.979,65   

Resultat 2003 17.789,75 17.789,75  

    

Indien    

Fadderskab 80.841,50 75.841,50 5.000,00 

Reserveret til partnership Letland   50.000,00 

Reserveret til rest Den Gode Forbindelse   30.000,00 

Reserveret til dan Bhutho Kristensen   40.000,00 

Reserveret til imødegåelse af tab DMR   100.000,00 

Bundne midler i alt   239.687,47 

Disponible midler   107.595,58 

   347.283,05 

    

Budget 2004 

 Indtægter Udgifter 

Kollekter 44.000 44.000 

Ordinære indtægter 122.000  

Administrationsudgifter  36.300 

Finansielle indtægter / udgifter 10.000 2.000 

Lodsedler 22.500 6.500 

Himmel & Jord 120 26.000 

Rejser  21.500 

Tilskud til andre formål  10.000 

DR Congo 347.000 263.000 

Letland 25.000 50.000 

Indien 51.380 50.000 

Andre foreninger  9.000 

Pension/løn  15.000 

 622.000 533.300 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

Året der kommer 

MBUF - i stadig forandring 

Det var ikke småting Jesus bad sine disciple 

om. Ikke så meget med at gå gennem ild og 

vand. Men mere at revidere deres syn på 

hvordan verden – og ikke mindst Gud – så 

ud. De havde i årevis levet i troen på en 

fjern og hård Gud. Men lige pludselig gik de 

rundt med én, som sagde at han var Guds 

søn og i øvrigt kærlig. Det er ikke svært at 

tænke sig til, hvordan disciplene må have 

haft det.  

 

Nu er vi jo – desværre – ikke i en situation, 

hvor Jesus går rundt på jorden og fortæller 

os hvordan vi skal forandre os. Men vi bli-

ver hele tiden udfordret på at indrette vores 

aktiviteter og handlinger – som mennesker 

og som børne- og ungdomsforbund efter 

den måde, som vi hører Gud på. Derfor 

bliver vi aldrig færdige med at forandre os 

eller vort arbejde. Der skal hele tiden ske 

forandringer så vi er i pagt med tiden – og i 

pagt med Gud. 

 

MBUF ændrer sig hele tiden. Nogle af æn-

dringerne er affødt af bevidste beslutninger 

og prioriteringer, mens andre kommer til os 

udefra. 

 

Én af de bevidste prioriteringer er, at vi øn-

sker at høre til i DUF-fællesskabet. DUF er 

”foreningernes forening” og er et af de vig-

tigste omdrejningspunkter for foreningsar-

bejde i Danmark. Vi får meget ud af DUF-

arbejdet. DUF løfter mange af de opgaver, 

vi er for små til. DUF går f.eks. foran med 

at sætte et tema som pædofili på dagsorde-

nen. DUF fordeler også de tipsmidler, som 

vi er meget afhængige af i vort arbejde. Sty-

relsen arbejde målrettet på til stadighed at 

være et ”godt” medlem af DUF, som til 

fulde lever op til de retningslinier, der ligge 

til grund for tilskuddene. Nogle gange kos-

ter det at have den holdning. Styrelsen har 

derfor i de senere år afskrevet en del med-

lemmer og foreninger, vi ikke følte levede 

op til ånden i DUFs regler. 

 

I år oplever vi to aflysninger af MBUF-

landsarrangementer. Først lederweekenden 

og senere MB's børnelejr. Det er selvfølge-

lig aldrig tilfredsstillende at planlagte arran-

gementer på aflyses. Omvendt er styrelsen 

af den overbevisning, at hvis programmet 

ikke kan hænge sammen eller der ikke viser 

sig personer, der vil stå for lejrene så er det 

bedre at aflyse. Vi vil hellere have færre 

arrangementer af høj kvalitet end mange 

dårlige. 

 

Heldigvis viser der sig også positive ny-

skabelser. Young CGF er vist kommet for at 

blive. Vi er glade for at være værter for et så 

stort og godt arrangement som YCGF. Et 

andet eksempel er det fælleskirkelige samar-

bejde, der resulterer i så forskellige 

arrangementer som BørneMedarbejderKon-

ference, Promised Land, Smittende tro se-

minarer osv osv. Der er opbrud i det danske 

religiøse liv. Derfor skal vi i de kommende 

år ind og redefinere vores rolle som kristent 

børne- og ungdomsforbund.  

 

I år lægger vi op til vedtagelse af visionerne 

for de kommende års arbejde. En gennem-

gående parameter er kvalitet. Styrelsen fin-

der det helt afgørende at vi leverer ting af 

høj kvalitet. Det er det, vi alle sammen 

efterspørger. 
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Året der gik 

Information 

Det forgangne år bød på store ændringer i 

den trykte information, der udsendes til for-

bundets medlemmer. Internt besluttede vi at 

nedsætte vores udgifter til Himmel og Jord 

til ca. 100.000 mod tidligere ca. 165.000. 

Metodistkirken, som vi deles om bladet 

med, besluttede at følge trop og konsekven-

sen blev derfor at Himmel og Jord nu ud-

kommer seks gange om året. Folketingets 

ændringer i portotilskuddet kommer til at 

betyde at udgifterne kommer til at stige med 

ca. 50.000, hvoraf MBUF skal bære ca. 

halvdelen – uden at vi får mere for pengene. 

 

Samtidig besluttede MBUF at trække sig ud 

af samarbejdet omkring Tværs. Det startede 

en lavine, som endte med at bladet ophørte. 

Vi håber, at der på et andet tidspunkt vil op-

stå en anden form for magasin for teenage-

re, der har lyst til at læse lidt mere end bare 

Anders And. 

 

MBUF har i det forgangne år besluttet at 

hjemmesiden skal have et brush-up. Bjørn 

Thomsen har lovet at stå for siden og er 

allerede i fuld gang med at komme ind i ar-

bejdet. Vi glæder os meget til at se en ny 

side, der kan give svar på alle de spørgsmål, 

unge Internet-surfere har. 

 

Ansatte 

Bo Lundgård har nu fungeret i to år som 

uddannelseskonsulent med særligt henblik 

på den lokale lederuddannelse. Styrelsen 

mener at den lokale lederuddannelse fun-

gerer rigtigt godt! Tanken med at komme ud 

og møde lederne i deres egen ledersituation 

er rigtig og de tilbagemeldinger styrelsen får 

er, at det virker rigtigt godt i praksis. Der 

skal stadig lidt opsøgende virksomhed til fra 

Bos side for at få lokale grupper til at invi-

tere ham. Vi vil derfor i de kommende år 

prøve at udvide konceptet ved at uddanne 

lokale ”lederansvarlige”. Tanken er, at disse 

personer skal have et særligt fokus på de 

lokale ledere – også når uddannelseskonsu-

lenten ikke lige er i nærheden. 

 

Bos kontrakt udløber med udgangen af året. 

Styrelsen lægger op til DM til at forlænge 

ansættelsen med yderligere tre år. 

 

Kontingent og tipsmidler 

For andet år i træk lykkedes det ikke at 

komme over grænsen til DUFs generelle 

driftstilskud på 700 medlemmer under 30 år. 

Det er ikke fordi der ikke er blevet arbejdet 

for det! Men flere steder, hvor der tidligere 

har været MBUF-aktiviteter er i dag uden 

eller med stærkt reducerede aktiviteter. Ar-

bejdet hænger langt de fleste steder på rela-

tivt få personer. Hvis de forsvinder, er der 

stor risiko for at arbejdet også gør det. Om-

vendt tror styrelsen nu på, at de bestående 

foreninger er stærke nok til at overleve – og 

vi kan også se nye foreninger dukke op. 

 

Som vi beskrev sidste år kræver DUF nu, at 

det enkelte medlem betaler mindst kr. 75 i 

kontingent pr. år. Og der er ikke længere 

mulighed for at underskrive som bevis for at 

man er medlem. Styrelsen har drøftet den 

nye situation indgående og er af den op-

fattelse, at kontingentkravet er fornuftigt – 

men besværligt. Vi fremlægger derfor et 

vedtægtsforslag, som skal sikre at vi op-

fylder kravene fra næste år. 

 

Økonomi 

Den negative ”nyhed” omkring økonomien 

er, at vi i 2003 fik rådighedstilskud eller ca. 

300.000 mindre end året før. Den positive 

er, at DUF havde mulighed for at komme 

med en ekstraudskrivning på 30 % eller ca. 

275.000. Det betyder, at den økonomiske 

øretæve vi imødeså, ikke kom i 2003. Ud-

gangspunktet er naturligvis at der IKKE 

kommer en ny ekstraudskrivning i 2004, 

men det kan man naturligvis ikke sige noget 
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om før til efteråret. Vi holder derfor fast i en 

relativt stram økonomistyring. Omvendt har 

vi erfaring for at ikke alle planer når at blive 

til noget.  

Vi har derfor ikke problemer med at an-

befale et budget med et underskud på godt 

100.000 kr. 

 

Mission 

Sidste år havde vi den store fornøjelse, at 

der kom to teams af sted til Congo, i et sam-

arbejde mellem MBUF og Missionsrådet. 

Som vi lagde op til på sidste års DM skulle 

dette være startskuddet til at MBUF fik 

gang i et egentligt missionsarbejde. Det har 

imidlertid vist sig vanskeligere end som så 

at få op at køre. Der mangler stadig nogle 

MBUF’ere som brænder for mission og har 

lys til at løfte denne opgave. 

 

Særligt om MB 

 

DM og Inspirationsmøde 

MB havde igen et spændende Inspirations-

møde, hvor vi delte og udvekslede ideer og 

tanker, og de byer, der var repræsenteret, 

fortalte om deres lokale arbejde. Dette punkt 

har stor betydning for vores fælles lands-

dækkende arbejde, for her hører vi hvad der 

foregår i det lokale MB. Her ser vi vigtig-

heden i, at hver lokale MB er repræsenteret 

til DM, for her at give mening om, hvilke 

nye tiltag og ideer MB’s landsråd evt. kan 

arbejde med.  

Vi håber, I får den fælles information, I har 

brug for igennem de MB-nyt, der er udsendt 

pr. mail i årets løb. 

MB’s visioner som vi, til sidste Inspirations-

møde, arbejdede fælles om, er nu klar til 

godkendelse til DM 04.  

 

YCGF 14.-16. marts i Jerusalemskirken 

Tusind tak til MM for invitationen til 

YCGF. 100 børn og voksne mødtes til et 

dejligt fælles arrangement, hvor de yngste 

Gospel-stemmer fra 9-19 år blev godt brugt 

i øvelser og til koncerten. Vi glæder os over, 

at dette arrangement er blevet en årlig 

tradition.   

 

Børnesangdag 20. sept. i Århus 

En super duper dejlig dag med masser af 

sang, rytmer og dans. Ca. 80 glade og for-

ventningsfulde børn og voksne mødtes en 

lørdag, hvor vi alle blev fuld aktiveret hele 

dagen, med hjælp fra 2 sangpædagoger og 4 

”sorte” afrikanere fra Vejle menighed. Tak 

til Århus MB for flot forplejning. 

 

Inspirationsmateriale 

Vi håber, at bogen der blev udsendt fra 

MB’s landsplan til jul, er kommet ud i rigtig 

mange hjem til gavn og glæde for vores 

børn og unge i MB. 

 

Ansættelse 

I 2003 er der i EFBU (Evangelisk Fælleskir-

kelig BørneUdvalg), hvor Inge Bhutho er 

MB’s repræsentant, bl.a. blevet arbejdet 

med ansættelse af inspirations/materiale-

konsulent. Man har nu i EFBU fundet den 

rette person, Lise Daugaard fra Apostolsk 

Kirke. Hun vil blive ansat af 6 frikirker, og 

vi forventer, at hun kan påbegynde sit ar-

bejde i slutningen af 2004 eller i begyn-

delsen af 2005. Vi håber, hun vil blive 

flittigt brugt til gavn og inspiration i vores 

lokale MB-arbejde. 

 

Tværkirkelig 

Børnemedarbejderkonference, BMK 

Sikken en flot invitation vi alle har fået. Det 

er virkelig ”Øjne der ser” Ca. 15 MB-med-

arbejdere skal af sted og inspireres, vi 

glæder os vildt! Tak til Inge Bhutho og 

Lene Bræstrup der har siddet i udvalget, og 

knoklet for at ca. 500 kirkelige ledere og 

medarbejdere, en hel weekend kun skal 

nyde, og samtidig få masser af spændende 

input med hjem!  

 

Børnelejr 2004 

Som I alle ved, har vi jo desværre været 

nødt til at aflyse vores Børnelejr på Sol-

borgen til sommer pga. lejrchef-mangel. Vi 
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håber, vi i år til MB’s Inspirationsdag får 

nedsat et udvalg til Børnelejren 2006. 

 

Himmel og Jord 

Tak til Anne Hedegaard som er ”redaktør” 

af MB-siderne. Vi håber, at siderne er blevet 

læst, og at du syntes det har været 

spændende stof for MB. 
 

Det kommende år i MB 

Vi ønsker i MB på landsplan, at vi ved dette 

års Inspirationsmøde får nedsat forskellige 

udvalg, så vi alle giver en lille håndsræk-

ning til vores fælles arrangementer på 

landsplan, såsom: 

 Børnesangdag 

 Børnelejr 

 EFBU 

 BMK 

 Himmel og Jord 

Det bliver nemmere for hver enkelt person, 

at arbejdet bliver fordelt til så mange perso-

ner som muligt. 

 

Nyt 

 Vi har fået henvendelse fra Ivan 

Zimmerman om ”Distriktskurser” for 

børnemedarbejdere og ledere. 

 Til næste DM ønsker Marianne Pedersen 

at stoppe i landsrådet, så tænk på en ny 

person.      

 ”Promised Land” med Sue Miller og 

Team i Gøteborg til oktober. 

Særligt om MM 

Musiklivet i Metodistkirken udvikler sig 

stadig - gospelkor, lovsangskor og andre 

musikalske mennesker gør hverdagen lidt 

sjovere, og fra MM’s side prøver vi fortsat 

at tilbyde inspiration og økonomisk støtte til 

denne udvikling. For at gøre MM’s indsats 

mere aktiv er det en forudsætning, at flere 

fra det musikalske bagland bliver inddraget 

på forskellig vis, og det håber vi stadig kan 

ske med tiden. Vi er stadig en forholdsvis 

ny arbejdsgren, der arbejder sig hen imod at 

blive et samarbejde, vi alle kan have mest 

mulig glæde af. MM er kun det, vi som kor 

og menige medlemmer gør det til ved det 

arbejde, vi lægger i det. 

Gospelkor 

Der er siden sidste DM kommet rigtig gang 

i et nyt børnegospelkor i Århus under 

ledelse af Lene Matthiessen. Samtidig er 

både The Gospel Team i København og 

Juniorgospelkoret i Odense fortsat i fuld 

gang. I Strandby eksperimenteres der også 

med børnegospel, men dette er dog ikke 

blevet et nyt kor endnu. Det ville være rigtig 

dejligt, om vi kunne dele flere nyheder om 

vores kor med hinanden - det er rart at vide, 

hvem vi er i forening med, og hvad de går 

og laver! 

Husk også at hvert kor kan få op til 1.500 

kr. pr. år til at indkøbe nye noder - brug mu-

ligheden for at få præcis den nye inspiration, 

I ønsker jer! 

Lovsang og Taizé 

Vi udsendte i efteråret et hæfte om Taizé-

gudstjenester til alle menigheder. I hæftet 

findes grundlæggende oplysninger om 

Taizégudstjenester samt noder og tekster til 

de sange, der bruges. I det medfølgende 

brev var der henvisning til en Internet-side, 

hvor man bl.a. kan finde lydfiler til mange 

af sangene fra Taizé. Gudstjenesteformen er 

bl.a. afprøvet med succes i Metodistkirkerne 

i Strandby og Odense. 

I januar i år sendte vi en pakke med fem 

nyere lovsange til alle menigheder. Sangene 

bruges for tiden i Jerusalemskirken, og med 

i pakken var der danske oversættelser og 

becifringer samt en CD med sangene. Det er 

tanken, at andre menigheder på samme 

måde kan dele deres nyere materiale, som vi 

så kan kopiere og sende ud til de andre 

menigheder. På den måde kan vi få det 

optimale ud af den inspiration, vi får rundt 

omkring. 

En idé om en lovsangsweekend blev lagt 

lidt på is, bl.a. pga. tvivl om vi kunne samle 

folk nok fra Metodistkirken til at deltage på 
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sådan en weekend. I første omgang er det 

nok mere realistisk, at vi retter opmærksom-

heden på de mange arrangementer, der bli-

ver holdt fra andre sider, og så griber chan-

cen for at blive inspireret der. MM vil gerne 

yde støtte til deltagelse i f.eks. lovsangs-

kurser. 

Undervisning 

I årets løb har vi givet tilskud til musikun-

dervisning til flere, som deltager i musikli-

vet rundt om i menigheder og kor. Det er et 

område, vi meget gerne vil støtte, så kontakt 

os, hvis I brænder for at forbedre jeres musi-

kalske kunnen til glæde for musiklivet i 

Metodistkirken! 

Gospel for Gospelfolk 

Carsten Morsbøls bog blev i foråret 2003 

sendt ud til alle gospelkorene, og Carsten 

var selv på DM 2003 og fortælle om bogen 

og det tilhørende kursusforløb. Der er blevet 

afholdt et kursus for kormedlemmer i Saints 

& Sinners i Gladsaxe, med stor succes både 

pga. indholdet og det sociale aspekt ved 

kurset. Materialet er lavet for at blive brugt, 

så vi opfordrer endnu en gang alle kor til at 

benytte sig af det. 

Copenhagen Gospel Festival 

I år var instruktørerne på CGF Norris 

Garner fra North Carolina og Paul Watson, 

David Levale og Susan Harriot fra London. 

Kerry Smith, som mange havde glædet sig 

til et gensyn med, meldte desværre afbud i 

allersidste øjeblik, men det blev alligevel en 

dejlig festival og en flot afsluttende koncert, 

som i januar udkom på CD. Der deltog 

forholdsvis få MBUF’ere i CGF i 2003. Vi 

arbejder på at ændre tilskudsordningen fra 

den nuværende, hvor vi støtter overnatnin-

gen på vandrerhjemmet, til et mere direkte 

tilskud til hvert deltagende MBUF-medlem. 

Dette skulle gerne give en mere optimal ud-

nyttelse af pengene fra MM og måske mo-

tivere flere MBUF’ere til at deltage. Det er 

festivalerne og de lokale workshops, der gør 

det ud for vores lejre inden for musiklivet, 

og derfor vil vi også satse på at medlem-

merne får mest mulig glæde af dem. 

Young CGF blev afholdt første gang i marts 

2003, og den 6. - 7. marts i år gentages suc-

cesen. Sidste år mødte 70 børn og unge 

mellem 9 og 19 år op til arrangementet i 

Jerusalemskirken i København, og alle ud-

trykte ønske om, at festivalen måtte blive et 

tilbagevendende arrangement. I år er in-

struktørerne Ruth Lynch, Solomon Facey og 

Shean Roberts, alle tre fra London. I skri-

vende stund er festivalen endnu ikke af-

holdt, men vi ved, at der vil komme deltage-

re fra Metodist-børnekor i både København, 

Odense og Århus. Både MB og MM har 

valgt at give et tilskud til deltagergebyret for 

alle MBUF-medlemmer. 

 

Særligt om MS 

 

Så er endnu et spejderår gået med både 

lands- og lokalarrangementer.  

 

Vi har i året der er gået som noget nyt 

afholdt LandsPatruljeKonkurrence (LPK), 

hvortil der var stor tilslutning. Vi besluttede 

allerede på inspirationsmødet sidste år, at 

det ikke skulle være en enkeltstående ople-

velse, men at vores patruljer hvert andet år, 

skulle have mulighed for at deltage i sådan 

et arrangement. LPK bliver derfor afholdt 

igen i april 2004, og så vil arrangementet 

herefter blive afviklet de år, hvor vi ikke har 

landslejr. 

 

2003 var landslejr-år, Spejderne mødtes i 

Indianerlejren mens ulvene legede med 

hemmelige eliksirer og usynlighedskapper. 

En hel uge i fantasiens og spejderkund-

skabernes tegn – dejligt. Det var nogle gode 

lejre, som blev afviklet professionelt og 

godt.  

 

På Sommerlejren (og siden i depotet) var 

det muligt at købe de nye spejder t-shirts. 

Der var både en ”uniforms t-shirt” og en 

”rebus t-shirt”. De er blevet vel modtaget og 
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vi synes også at det er blevet et meget flot 

resultat. 

 

Old-scout weekend, seniorweekend, PFT og 

Senior natløb er igen i år blevet afviklet 

med god tilslutning og godt program. 

 

Vi sender en stor tak til alle jer, som at 

deltaget i planlægning og afholdelse af 

arrangementer for MS Danmark. Det blev 

ikke til noget uden jer. 

 

I forbindelse med vores tilskud fra DUF har 

det været nødvendigt at kigge dybt i 

medlemskartoteket og få ryddet op. Det 

fremgår af vores statistik, vi står for en lille 

tilbagegang, men det er kun i Frederikshavn 

det slet ikke går mere. Der har de desværre 

ikke kunnet finde lederressourcerne til at 

fortsætte arbejdet. Vi har fået af vide, at de 

er klar til at starte op igen, hvis lederres-

sourcerne pludselig melder sig. 

 

Vi er sikre på at vores generelle med-

lemstilbagegang er et udtryk for at der er 

blevet ryddet op i kartotekerne, sådan at vi 

næste år kan beskrive en fremgang – for vi 

ved alle, hvilket stort arbejde det er der 

foregår ude lokalt for at skabe gode og 

lærerige aktiviteter for vores ulve og 

spejdere. Også en stor tak for jeres enorme 

engagement og fortsatte virkelyst for at lave 

spejderarbejde i MS. 

 

I året der kommer, vil landsrådet arbejde 

mere for at sikre overgangen mellem spej-

der-sæsonerne og de forskellige dele af 

vores arbejde. Landsrådet vil fortsat støtte 

op omkring de arbejdsgrupper der bliver 

nedsat på inspirationsmødet, sådan at der 

sker noget også på landsplan for spejderne i 

MS. 

 

Særligt om MU 

 

Det forgangne år, 2003, har budt på 

udfordringer og enkelte forandringer. MU er 

overbevidst om, at Gud vil de unge, og at 

der er meget til gode endnu.  

 

Årets lejre 

Årets lejre har budt på en del forandringer. 

Nye lejrsteder, nye aktiviteter, nye undervi-

sere og nye ansigter – både blandt lejr-

deltagerne og lederne. Påskelejren blev som 

noget nyt afholdt på Thurø (Svendborg). 

Lejren bød på et nyt lejrsted med herlig na-

tur i form af vand og marker, og på under-

visning af Carsten Morsbøl om Guds ud-

rustning. Sommerlejren blev afholdt i for-

bindelse med Metodistkirkens årskonferen-

ce. Her havde vi gavn af Anne Klitgaards 

studier i England, i det hun stod for under-

visningen. I efteråret inviterede Frederiks-

havn til kammeratskabsweekend, men 

denne blev desværre aflyst pga. for få 

tilmeldte. Nytårslejren stod i vennernes tegn 

og bød ligesom påskelejren på nye 

omgivelser. Havnsølejren bød på gode 

oplevelser med Lasse Åbom som 

underviser.  Vi glæder os over at der fortsat 

dukker nye ansigter op på vores lejre. 

 

Caravanen 

I år havde Gladsaxe og Århus glæde af at få 

besøg af Caravanen fra North Carolina. De 

unge i de to byer delte gode stunder med de 

besøgende. 

 

Refill 

Fem friske MU’er deltog i Refill, hvor der 

var rig lejlighed til at blive inspireret. Week-

enden bød på undervisning, lovsang, åndelig 

inspiration og udfordring. 

 

Reflektorium 

MU’s ledere og præster rundt i landet får 

tilsendt bladet ”Reflektorium”, som er et 

godt blad, der beskriver unge og deres kul-

tur med henblik på at lave relevant ung-

domsarbejde. Vi håber, at bladet giver in-

spiration og indsigt. 
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Ansatte 

Vi har i det forgangne år benyttet os meget 

af Bo Lundgårds ekspertise og vejledning. 

Vi oplever dog desværre, at to valgte ledere 

er få. Vi savner en ansat, som har tid og lyst 

til at tænke MU. Det er derfor fortsat et 

ønske at få en ungdomspræst ansat. 

 

Lokalt 

Vi kan i MU glæde os over, at der er startet 

en ny klub op i Odense. Det er dejlig at se, 

at Karen Brogaard her kan bruge sine 

erfaringer fra sit ungdomsarbejde i Irland. 

Klubberne i MU er ikke særligt store, og 

MU har for tiden trange kår. MU oplever en 

fortsat mangel på ledere. På trods af få 

ledere glæder MU sig over de eksisterende 

lederes engagement. 

 

 

 

på MBUF-styrelsens vegne 

Mads Kamp Hansen 
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Regnskab 2003 

Årskonferencens Revisionsudvalg har oplyst, at der er fuld overensstemmelse mellem det 

interne og det eksterne regnskab, hvorfor kun det ene er medtaget. 

 

Indtægter 

DUF   975.000,00 

Renter   68.018,20 

§45 midler   55.600,00 

Kontingenter   35.750,00 

Indsamling til mission   7.163,75 

Lejre og stævner   17.650,00 

Diverse   4.903,28 

   1.164.085,23 

 

Udgifter 

Ansatte + medarbejder relaterede udgifter (note 1)   282.079,59 

Landsråd og administration (note 2)   46.071,88 

Publikationer (note 3)   170.673,52 

Mission    7.163,75 

Revision   54.161,80 

Delegeretmøde + Årskonference   25.572,65 

Lederweekend   0,00 

Udlandsaktiviteter (note 4)   83.100,28 

Dåbsklub / Unge Hjem / Konfirmandweekend   17.402,00 

Bevillinger (note 5)   25.085,00 

Diverse (note 6)   27.134,75 

   738.445,22 

Til fordeling mellem arbejdsgrenene (note 7)   274.449,41 

   1.012.894,63 

 

Resultat   151.190,60 
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Aktiver 

Foreningskontonr. 478 00 64949   54.063,16 

BG Invest (kursværdi ved anskaffelse)   604.591,20 

Obligationskonto   0,00 

Aftale Indlån   1.500.000,00 

BG Giro kontonr. 701 4740   61.408,32 

Specielt anbragte: 

Præmieobligationer   200,00 

Kassebeholdning   1.250,00 

Udlæg   0,00 

Lån til Vejle (Virkefonden I)   42.066,09 

Lån til Farmen (Virkefonden II)   63.370,00 

Forudbetalt løn   4.000,00 

Tilgodehavender   7.279,90 

Music on demand, account   0,00 

Inventar   0,00 

   2.338.228,67 

 

Passiver 

Egenkapital primo  1.956.338,45 

Årets resultat  151.190,60 2.107.529,05 

Skyldig A-skat   0,00 

Skyldig AM- og SP-bidrag   0,00 

Skyldig ATP   223,65 

Skyldig kontingentrefusion (MS)   0,00 

Skyldig diverse   76.129,15 

Skyldig, MNUR   83.846,82 

Hensat, revision 2002   45.000,00 

Skyldig, feriepenge   0,00 

Feriepengeforpligtelse   25.500,00 

   2.338.228,67 

 

Note 1 

Uddannelseskonsulent   149.585,49 

Forretningsfører   71.350,84 

Medarbejder relaterede udgifter   61.143,26 

   282.079,59 

    

Note 2  

MU   4.226,45 

MS   1.927,35 

MB   3.640,86 

MM   2.889,00 

MBUF   33.388,22 

   46.071,88 
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Note 3 

Tværs   28.721,00 

Himmel & jord   139.752,52 

DM Guide   900,00 

Årbogen   1.300,00 

   170.673,52 

    

Note 4 

MU   4.888,00 

MS   1.625,28 

MB   0,00 

MM   0,00 

MBUF   76.587,00 

   83.100,28 

    

Note 5  

Aarhus menighed, børnegudstjeneste   7.800,00 

Urund-bogen   12.285,00 

Vejle MBUR, instrumenter   5.000,00 

   25.085,00 

 

Note 6  

Forsikringer   15.969,75 

Kontingenter   7.565,00 

Afskrivninger   3.400,00 

Diverse   200,00 

   27134,75 

 

Note 7  

MU   34.373,05 

MS   134.824,21 

MB   45.575,54 

MM   59.676,61 

   274.449,41 
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Unge Hjem Udvalget 

 

Beretning er ikke modtaget ved redaktio-

nens slutning. 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

Året der kommer 

I året der kommer, vil vi fortsætte og ud-

bygge vort oplysningsarbejde ved at bruge 

vor nye hjemmeside, samt udarbejde nogle 

brochurer, der oplyser om misbrugsproble-

mer med videre, specielt til brug i kirkens 

børne- og ungdomsarbejde. 

I løbet af konferenceåret 2004-2005 vil vi 

indbyde til en ny temadag, og vi er modta-

gelige for gode forslag til talere og emner. 

I øvrigt vil vi fortsætte samarbejdet i Alko-

holpolitisk Landsråd og dens organisationer, 

samt øvrige relevante samarbejdspartnere. 

Året der gik 

Med støtte fra A-Forsikringsfonden, 

Centralkonferencens komité for arbejdet 

med narkotika og alkoholmisbrug og Meto-

distkirkens landsledelse indbød vi til en te-

madag i Vejle med emnet: ”Er det mit an-

svar.”, med deltagelse af blandt andre skue-

spilleren Allan Olsen, der fortalte om et 

langt liv i misbrug. Formanden for Børnesa-

gens Fællesråd, Peter Grevsen, Præsterne 

Finn Uth og Walla Carlsson fra Sverige 

deltog ligeledes med nogle givende indlæg. 

Der var ca. 20 deltagere i alt, og det er vort 

indtryk, at de oplevede en inspirerende dag.  

Vi har i årets løb kunnet tage vor hjemme-

side www.mrffs.dk i brug. Den er endnu i 

sin vorden, og vi vil med tak modtage idéer 

og forslag til fremtidige oplysninger på si-

den. Der skal lyde en stor tak til Bjørn 

Thomsen fra Frederikshavn menighed for 

det store arbejde med oprettelsen og vedli-

geholdelsen af vor hjemmeside. 

Som kort omtalt i beretningen sidste år, del-

tog vi i fejringen af Afholdselskabernes 

Landsforbunds (AL) 100 års jubilæum i 

Vejle. AL har skiftet navn til Alkoholpoli-

tisk Landsråd, og ved samme lejlighed blev 

undertegnede valgt til næstformand i AL. 

Danmarks Afholdsforening holdt 125 års ju-

bilæum i Metodistkirken i Vejle den 17. 

april 2004. Det var her pastor Carl F. Eltz-

holtz stiftede afholdsbevægelsen. 

 

Knut Bjarne Jørgensen 
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Regnskab 2003 

Indtægt   

Renter 216,98  

Tilskud   

Tips og lotto 28.078,45  

A-forsikringsfond 10.000,00  

Tilskud fra Biskopskontoret (Temadag) 16.438,75  

Kollekt 800,00  

Afholdselskabernes Landsforbund 8.200,00  

 63.734,18  

   

   

Udgifter   

Kontormateriale  7.297,44 

Porto og gebyrer  1.367,05 

Administration  2.500,00 

Bestyrelses- og udvalgsmøder  8.056,25 

Møder i AL  4.548,00 

Abonnementer, service  3.159,70 

Gaver  2.664,05 

Årbogen  1.300,00 

Temadag i Vejle  23.953,61 

Diverse  100,00 

Udarbejdelse af hjemmeside  2.500,00 

Tilskud Marielund  500,00 

Revisorassistance  vedr. tips og lotto  1.312,50 

Udgifter - 59.258,60  

Årets resultat 4.475,58  

   

Status   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845 – 107013-6 74.784,46  

Formue ultimo 2003 74.784,46  

   

Formueforklaring   

Egenkapital, primo 2003 70.306,88  

Regulering 2,00  

Årets resultat 4.475,58  

Balance 74.784,46  
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Kurér-Forlaget 

Året der kommer 

Bogsalg  

Der vil fortsat gennem Kurér-Forlaget kun-

ne skaffes de fleste af de bøger, der ønskes, 

såvel danske som udenlandske. 

Forlaget er blevet godkendt hos DBK som 

forhandler, så der derved er yderligere mu-

ligheder for at skaffe bøger. Der er også 

efterhånden forespørgsler efter CD'er og i 

mindre målestok videoer. 

Den sidste udkomne bog indenfor Metodist-

kirken er Dorte Bhuthos udgivne ”Som 

Sagt”, der indeholder 12 prædikener af 

Charlotte Thaarup. 

 

Himmel & Jord  

Vi har i det kommende år været nødsaget til 

at hæve abonnementprisen, da Post-Dan-

mark har hævet portoen for udsendelse af 

blade. Årsagen skyldes, at regeringen har 

fjernet portostøtten, så der ikke kan  udsen-

des blade til speciel lav takst. For at bevare 

bladet vil det udkomme i 8 nr. pr. år, da det 

også er ressourcekrævende at samle stof fra 

de forskellige arbejdsgrene.  

 

Dagens Ord 

Dagens Ord forsætter med næsten samme 

antal abonnenter. Det bliver stadig brugt 

som gaveide. I kommende efterår bliver der 

her i landet afholdt en konference for de for-

skellige landes redaktører og oversættere af 

 The Upper Room.  

 

Dåbsklubben 

Bliver fortsat varetaget af Kurér-Forlaget og 

har nu fungeret i over 10 år med ca. 225 

børn.    

Året der gik 

Bogsalg  

Der har i året været et salg af specielt Car-

sten Morsbøls bog "Gospel for gospelfolk", 

mest gennem DBK til boghandlere, som 

også skulle have en avance. Der har på trods 

af dette været et pænt overskud. 

 

Himmel & Jord  

Bladet har ligeledes kunnet holde et positivt 

resultat ved at have et fast antal abonnenter, 

som dog gerne må være større. Der er ikke 

anvendt store omkostninger på redaktions-

siden udover til layout  Tak til dem, der om-

kostningsbevidst varetager denne opgave. 

 

Dagens Ord 

Dagens Ord får jo støtte fra USA, som kan 

svinge pga. kursdifferencer. Alligevel har 

der været et pænt overskud. Antallet af a-

bonnenter ligger på samme niveau, selv om 

der udskiftes ca. 75-100 stk. årlig. Det er 

bl.a. gaveabonnenter, der ikke fornyes. I ste-

det  kommer der nye til. Husk det er en god 

ide med et gaveabonnement. 

 

Dåbsklubben 

Dåbsklubben fortsætter. Der har nu været 

ca. 225 børn, og den har som nævnt ovenfor 

år fungeret i 10 år. 

 

Alf Hansen 
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Regnskab 2003 

Salg af bøger    

Indtægter    

Varesalg   108.502,68 

    

Udgifter    

Varelager 1/1  146.330,41  

Varekøb  65.149,82  

Varelager 31/12 140.784,75   

  op/nedskrivning - 3.847,01 -136.937,74 - 74.542,49 

   33.960,19 

Porto, fragt, indpakning   - 4.787,00 

Omk. vedr. DBK distribution/avance (Gospel)   - 10.915,20 

Resultat   18.257,99 

    

Himmel & Jord    

Indtægter    

Abonnementer  62.970,00  

Tilskud MBUF og MK  130.435,68 193.405,68 

    

Udgifter    

Trykning  116.447,00  

Layout  49.000,00  

Forsendelse  20.649,69  

Redaktionsomkostninger  240,00  

Diverse / girokort  2.400,00 - 188.736,69 

Resultat   4.668,99 

    

Dagens Ord    

Indtægter    

Abonnementer  42.537,06  

Tilskud, The Upper Room  19.474,13 62.011,19 

    

Udgifter    

Trykning  43.054,21  

Forsendelse  6.110,96  

Redaktionsomkostninger  5.196,60  

Diverse / girokort  3.289,80 - 57.651,57 

Resultat   4.359,62 
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Administration    

Udgifter    

Renter  10,44  

Kontor  11.986,34  

Årbogen  1.300,00  

Forsikring  1.587,25  

Afskrivning, kopimaskine  1.821,25 - 16.705,28 

Resultat   - 16.705,28 

    

Overskud   10.581,32 

    

Status pr. 31.12.2003 

Aktiver    

Likvide midler    

Kassebeholdning  1.914,08  

Checkkonto  11.102,15  

Girokonto  8.970,96 21.987,19 

    

Tilgodehavender    

Himmel & Jord  0,00  

Bogsalg/debitorer  14.117,66  

DBK Bogdistribution  504,50 14.622,16 

    

Forudbetalinger    

Udfordringen  430,00  

Dagens Ord, girokort/porto  2.839,31 3.269,31 

    

Inventar    

Kopimaskine 1.821,25   

- afskrivning -1.821,25 0,00 0,00 

    

Varelager    

Varelager   136.937,74 

Varelager, Dåbsklubben   10.106,05 

Varelager, Gospel for gospelfolk   32.155,20 

   219.077,65 

    

Passiver    

Ekstern gæld    

Forudbetalt, Himmel & Jord 0,00   

Forudbetalt, Dagens Ord 37.684,68 37.684,68  

    

Kreditorer  29.356,27  

Skyldig redaktionsomk. Dagens Ord  4.000,00  

Skyldig moms  3.727,65 74.768,60 
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Intern gæld    

Mellemregning, Hovedkassen  90.000,00 

Depot for Dåbsklubben   14.478,09 

Depot for Gospel for Gospelfolk   32.155,20 

    

Formue    

Formue 1/1 2003  -2.905,56  

Overskud  10.581,32 7.675,76 

   219.077,65 
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Salmebogsudvalget 

Året der kommer 

Metodistkirken i Danmark udgiver ny salme 

søndag den 27. november 2005 (første søn-

dag i advent).  

 

Salmebogen vil indeholde 650 salmer samt 

nadver ritualer, ritual for pagtsgudstjenesten  

og for medlemsoptagelse og desuden en 

bønnebog. 

 

Salmebogen udgives som en tekstbog, dog 

er sange fra Taizé tradition tryk med en  

firstemmig sats, da de typisk synges firstem-

migt uden musikledsagelse. 

Melodibogen udgives som et tillæg til Fol-

kekirkens Koralbog og tillæg til samme. 

Prisen for salmebogen vil være kr. 275 og 

udgivelsesdatoen vil være den 27. november 

2005. 

 

Menighederne forventes at købe et antal 

svarende til den gennemsnitlige gudstjene-

stedeltagelse + 50% 

Året der gik 

I efteråret 2003 og foråret 2004 har salme-

bogsudvalget afsluttet udvælgelsen af sal-

mer til den ny salmebog, som kommer til at 

indeholde 576 numre. Ved denne årskonfe-

rence vil der være en oversigt over salmebo-

gens salmer. 

 

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 

Der er i det forløbne år arbejdet med den 

løbende opdatering og vedligeholdelse af 

Landsarkivet og Biblioteket. Ved denne års-

konference har deltagerne mulighed for at 

se nærmere på arkivet og biblioteket. 

 

Chr. Alsted 



 
 100 

Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) 

Året der kommer 

Kvindernes Internationale Bededag afholdes 

fredag den 5. marts 2004, som optakt til 

Bededagen indbydes der til inspirationsdage 

i januar og februar måned.  

Svendborg Kursus- og Vandrehjem danner 

igen rammen om Fællesskabets Dag den 1. 

– 2. maj 2004, temaet er: ”Lad lyset skinne” 

Det er meget berigende at mødes med 

kvinder fra forskellige kirker, og jeg vil 

gerne opfordre flere kvinder fra vores kirke 

til at deltage, både lokalt og ved Fælles-

skabets Dag. 

Året der gik 

I de senere år er der flere steder rundt i 

landet blevet arrangeret inspirationsdage 

forud for Bededagen. Dette års tema var: 

”Helligånd – fyld os”. 

Fællesskabets Dag 3.-4. maj 2003 blev igen 

afholdt på Svendborg Kursus- og Vandre-

hjem. Temaet for stævnet var: ”Kvindens 

tro skaber fremtid”, og her blev Bededags-

kollekten som indbragte 102.162 kr. uddelt. 

 

 

Lene Bræstrup 

 

Det Danske Bibelselskab  

Året der gik 

Det Danske Bibelselskab ønsker med sit ar-

bejde at gøre Bibelen nærværende. 

Det gøres dels ved at arbejde for, at der er 

tidssvarende oversættelser af Bibelen til 

rådighed, dels ved at yde økonomisk hjælp 

til betrængte bibelselskaber og ved at samle 

penge ind til uddeling af bibler. 

 

Bibelselskabet har således to oversættelses-

projekter i gang nemlig en oversættelse af  

Bibelen (og andre gudstjenstelige tekster) til 

tegnsprog, og som et supplement til den 

autoriserede oversættelse af Bibelen en 

oversættelse af Ny Testamente til nudansk. 

Denne oversættelse retter sig i sin sprogbrug 

specielt til ikke kirkevante, og det som no-

gen kalder MTV-generationen. 

 

Bibelselskabet har introduceret en såkaldt 

"bibelmaraton", det vil sige at man efter en 

speciel plan læser hele Bibelen på et år. Ca. 

150 menigheder rundt om i Danmark har 

været "maratonlæsere". 

 

 

Ove S Sørensen 
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Evangelisk Frikirkeråd 

Året der kommer 

Frikirkerådet afventer den endelige beslut-

ning vedr. fusionen af Danske Kirkers Sam-

råd og Økumenisk Fællesråd til Danske Kir-

kers Råd, DKR. Frikirkerådet overvejer en 

tættere tilknytning til DKR, så det kun bli-

ver det frikirkelige prædikantmøde (i en el-

ler anden form) og særlige frikirkelige ud-

fordringer/opgaver, som vil skulle varetages 

separat af frikirkerne. Frikirkerådet opfor-

drer alle frikirker til at melde sig ind i det 

kommende DKR, hvor alle fælles emner 

kunne varetages.  

Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, som 

er et frikirkeligt netværk med formålet at 

koordinere, støtte og inspirere menigheder-

ne til tværkulturelt arbejde i Danmark, over-

vejer en tættere tilknytning til Frikirkerådet. 

Metodistkirken har besluttet at knytte sig til 

KIT.  

Frikirkerådet varetager kontakten til Dan-

marks Radios transmission af gudstjenester 

(9. okt. 2005 transmitteres gudstjenesten i 

Frederikshavn Metodistkirke på DR1). 

Året der gik 

Frikirkerådet har deltaget i forberedelserne 

til den nye struktur for det økumeniske ar-

bejde. Den engelsktalende internatonale fri-

kirke International Christian Community, 

ICC, bestående af ca. 40 nationaliteter, sø-

ger optagelse som medlem af Frikirkerådet. 

Frikirkerådets repræsentant i Folkekirkens 

Nødhjælp, Laila Hørby, Metodistkirken, er 

næstformand i Folkekirkes Nødhjælps 

repræsentantskab. Frikirkerådet opfordrer 

menighederne til aktiv deltagelse i Folkekir-

kens Nødhjælps Sogneindsamling hvert år i 

marts og ønsker frikirkerne nævnt i PR-

arbejdet herfor. 

Hovedforedraget på repræsentantskabsmø-

det blev holdt af advokat, Ebbe Holm og 

havde emnet ”Tilskuere eller medspillere. 

Frikirkernes rolle i debatten: Kirke/stat”. 

Radiogudstjeneste i året der er gået, blev 

transmitteret fra Jerusalemskirken nytårsdag 

2004. 

 

Keld Munk 

 

Danske Kirkers Samråd (DKS) 

Året der kommer 

Det forventes, at Danske Kirkers Samråd ul-

timo maj og Det økumeniske Fællesråd pri-

mo juni godkender fusion af de to råd til 

Danske Kirkers Råd, DKR, med virkning 

fra 1. juli 2004. På Årskonferencen opdate-

res vedr. beslutningen og forventeligt vil 

DKR blive præsenteret.  

En arbejdsgruppe er nedsat for at undersøge, 

hvorvidt gensidig anerkendelse af dåben er 

et problem mellem kirkerne i Danmark, og 

hvilke tiltag man kunne tage for tydeligere 

at udtrykke kirkernes gensidige anerken-

delse af dåben. 
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Året der gik 

Som følge af den positive opbakning til ide-

oplægget til ny struktur for det økumeniske 

arbejde har DKS været optaget af arbejdet 

med nye vedtægter for det ny Danske Kir-

kers Råd, DKR og en aftale for hvorledes 

fusionen mellem DKS og Det Økumeniske 

Fællesråd, DØF kunne finde sted. Henning 

Bjerno har som formand for DKS været 

centralt placeret i forberedelserne sammen 

med advokaten og forhandlingerne i ar-

bejdsudvalget. Metodistkirkens Landsledel-

se gav i januar 2004 sin støtte til fusionen.  

DKS har på sit halvårsmøde med fuld op-

bakning fra repræsentanter for Folkekirkens 

Mellemkirkelige Råd, MKR udtalt sin hold-

ning til ”Lov om ændring af udlændingelo-

ven og integrationsloven” af 23. jan. 2004. 

Af følgende tre årsager fandt DKS lovfor-

slaget uacceptabelt: Ny praksis vedr. retssik-

kerheden for kristne og andre religiøse for-

kyndere, statens indgriben i interne forhold 

vedr. forkynderes uddannelse og hindringer 

for evt. nye trossamfund. Udtalelsen resulte-

rede i en intens debat blandt Folketingets 

kirkepolitikere og blandt nogle Folkekirkens 

biskopper om, hvorvidt repræsentanter for 

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd i DKS 

overhovedet kunne tilslutte sig en sådan 

udtalelse.    

Sekretariatet er 1. april 04 flyttet fra Dag 

Hammarskjölds Allé til Diakonissestiftel-

sen, hvor en række af andre kirkelige orga-

nisationer også har/har fået adresse.   

 

 

Henning Bjerno / Keld Munk 

 

Danske Kirkedage 

Året der kommer 

Det kommende år vil være præget af forny-

ede overvejelser over kirkedagenes form og 

hyppighed i Danmark, idet der ikke forven-

tes det helt store rykind i forbindelse med 

kirkedagene i Roskilde. Metodistkirkens 

Danske Årskonference bør så snart datoen 

for de kommende kirkedage foreligger plan-

lægges, så der ikke for tredje gang bliver 

sammenfald. Metodistkirken er en økume-

nisk indstillet kirke. Det bør vi også klart 

signalere overfor landets øvrige kirker. 

Året der gik 

Efter nogen turbulens blev det besluttet at 

afholde Danske Kirkedage i Roskilde i redu-

ceret form. Kirkedagene finder sted samti-

dig med Metodistkirkens Årskonference. 

Selv om sammentræffet langt fra er ønske-

ligt er det dog glædeligt, at Årskonferencen 

deltager om lørdagen på Danske Kirkedage. 

 

Lars Ulrik Jensen 
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Det Økumeniske Fællesråd  

Året der kommer 

Planen om at fusionere Det Økumeniske 

Fællesråd (DØF) og Danske Kirkes Samråd 

i Danske Kirkers Råd er formodentligt fuld-

byrdet, når Årskonferencen finder sted. Der-

med vil dansk økumeni gå ind i en ny fase 

med et solidere fundament. Hvad det kon-

kret vil betyde for det reelle samarbejdet 

kirkerne imellem og for samarbejdet med de 

kirkelige organisationer vil fremtiden vise. 

Samtidig med fusionen afgår generalsekre-

tær for DØF gennem ni år, Holger Lam, 

Baptistkirken.

Året der gik 

På DØF’s halvårsmøde genvalgtes Peter 

Lodberg som formand. Året har været præ-

get af forberedelserne til fusioneringen med 

Danske Kirkes Samråd i Danske Kirkers 

Råd. 

 

Lars Ulrik Jensen 

 

Evangelisk Alliance 

Året der kommer 

Evangelisk Alliance har iværksat en proces 

for udviklingen af traditionen for bøn i 

Evangelisk Alliance-regi, således at bede-

ugen i 2005 kan afvikles med fornyet styrke. 

En bredt sammensat tænketank arbejder 

med ideer. 

I efteråret 2004 vil man lancere ”bedetimen” 

hvor man en gang om ugen vil opfordre 

præster og ledere i Danske kirker til at for-

pligte sig til at bede koncentreret en time en 

dag om ugen. Der vil ske en fornyelse af 

oplægget til bedeugen, og der vil blive udar-

bejdet et idekatalog til inspiration i menig-

heder og i tværkirkelige sammenhænge fæl-

lesskaber. 

 

Evangelisk Alliance ønsker at være medar-

rangør eller henvise til temadage og arran-

gementer som vurderes som relevante for 

Evangelisk Alliances bagland. Man forven-

ter at ville videresende information om 3-5 

tilbud pr. halvår. Evangelisk Alliances be-

styrelse vurderer om arrangementet opfylder 

de opstillede kriterier og derfor kan anbefa-

les. En anbefaling gennem Evangelisk Alli-

ances informationsnetværk skabe større op-

mærksomhed og forhåbentlig også være et 

”kvalitetsstempel” som kan være til gavn for 

de tværkirkelige arrangementer, temadage 

eller seminarer vi i Metodistkirken er med-

arrangører af. 

 

En arbejdsgruppe under Evangelisk 

Alliance arbejder med at etablere et mere 

formelt forhold til Willow Creek 

association, for der derigennem fortsat at 

kunne modtage inspiration og få adgang til 

at oversætte og udgive materialer fra 

Willow Creek. Der vil løbende blive 

arrangeret seminarer i Danmark og henvist 
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til seminarer i Norden. I løbet af 2005 vil 

det sandsynligvis blive muligt for danske 

menigheder at tegne et serviceabonnement i 

Willow Creek, som blandt andet giver rabat 

for deltagelse i seminarer og på køb af 

bøger og materialer. 

Året der gik 

I 2004 tilsluttede Metodistkirken sig Det ny 

Evangelisk Alliance, som er en fusion mel-

lem Evangelisk Alliance og Lausanne.  

Den nye organisation har arbejdet med for-

nyelse af traditionen for bøn, og man har 

været medarrangør til en række temadage 

om emner relevante for Evangelisk Allian-

ces bagland. 

 

Christian Alsted 
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Eksekutivkomite 

og Biskopskomite 
 

 

1. Møter og tillitsvalgte 

Sentralkonferansens Eksekutivkomité og 

biskopskomité har hatt to ordinære møter i 

2003/2004. Møtene i september 2003 og 

mars 2004 ble holdt i Gøteborg i Sverige. 

Det har vært to telefonmøter i Arbeids-

utvalget (Au) som består av:  

 

Leder:   Biskop Øystein Olsen 

Nestleder:  Biskop Rüdiger Minor 

Nestleder i Eksekutivkomiteen og leder for 

Biskopskomiteen: Per-Endre Bjørnevik 

Sekretær:  Bimbi Ollberg 

 

2. Eksekutivkomiteen 

 

2.1 Økonomi 

Økonomien har vært i balanse i 2003, men 

det pågår en diskusjon med GCFA  (General 

Council on Finance and Administration) om 

hvilket beløp som skal overføres til Oslo-

kontoret for 2003. Både Oslo-kontoret og 

Moskvakontoret er blitt informert om reduk-

sjoner i overføringene i budsjettet for 2004. 

Reduksjonene er blitt gjort ved en ensidig 

beslutning i GCFA uten noen dialog verken 

med biskopene eller med lederen av Bis-

kopskomiteen. Kuttene er blitt diskutert i 

Eksekutivkomiteen, og det er sendt brev 

med en klage til GCFA. Biskop Øystein 

Olsen og Per-Endre Bjørnevik kommer til å 

ha et møte med representanter for GCFA i 

løpet av Generalkonferansen og målet er 

både å få en økning i det beløpet som er 

overført for 2003 og å løfte budsjettet for 

2004 opp til det nivået som ble godkjent av 

Eksekutivkomiteen. Dersom klagen ikke 

skulle bli tatt til følge, må det forventes et 

underskudd i 2004. Budsjettet for 2005 vil 

gjenspeile den reduserte overføringen fra 

GCFA og kan komme til å inneholde forslag 

om en økning i det beløpet som må deles 

mellom årskonferansene. Det vil bli forbe-

redt en rapport om dette til Sentralkon-

feransen. 

 

Følgende regnskaper fra sentralkonferanse-

kasser er blitt godkjent, regnskapsavlut-

ningen tatt til følge og de involverte perso-

ner er innvilget ansvarsfrihet: 

Biskopskassen Moskva 2003 

Biskopskassen Oslo 2003 

Sentralkonferansekassen , Oslo 2003 

Sentralkonferansekassen, Sverige 2003 

Areakassen, 2003 

 

2.2 Utdelinger fra Sentralkonferansekas-

sens Fond. 

Søknader fra Seminarene i Tallinn, Oslo og 

Gøteborg er blitt diskutert.  

Søknad om å gi en garanti på 8.000 Euro fra 

Odd Hagen’s Fond for å utgi en bok om 

Metodismens historie i Europa er godkjent. 

 

2.3 Rapporter 

Ekeskutivkomiteen har mottatt rapporter fra 

Sentralkonferansens ulike råd, fra represen-

tantene som sitter i Generalkonferansens 

ulike styrer og fra representantene i Africa 

University, European Commission on 

Mission (ECOM), World Methodist Council 

(WMC), European Methodist Council, The 

Nordic Ecumenical Council og The Con-

ference of European Churches (CEC). 

 

2.4 Kontakt med Hovedstyrene 

Referatene fra møtene i Eksekutivkomiteen 

og Biskopskomiteen sendes til hovedstyrene 

i de ulike land. Det har ikke vært noe møte 

mellom lederne i hovedstyrene i 2003/2004. 
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2.5 Kontakter i Europa 

Komiteen mottar rapporter, nyhetsbrev og 

annen informasjon fra Teologikommisjonen 

for Sentral- og Syd-Europas Sentralkonfe-

ranse, Metodistkirkens Europaråd, Meto-

distkirkens Europaråds teologikomisjonan 

og ECOM ( European Commission on 

Mission). 

 

2.6 Økumeniske kontakter 

Komiteen mottar rapporter, nyhetsbrev og 

og annen informasjon fra  Conference of  

European Churches (CEC) og Leuenberg 

Church Fellowship. 

 

2.7 Sentralkonferansen 2004 

Komiteen er i dialog med planleggings-

komiteen for Sentralkonferansen i Voronezh 

i Russland i oktober 2004.  

 

2.8 The Northern Europe Book of 

Discipline 

Oversettelsen av Kirkeordningen er endelig 

godkjent av biskopene og er nå tilgjengelig 

på CD-rom og på vår hjemmeside: 

www.umc-northerneurope.org 

 

2.9 Reorganisering av the United 

Methodist Church 

Øyvind Helliesen er medlem i GCOM. Han 

har kontinuerlig informert Eksekutivkomi-

teen om prosessen som har pågått med å 

lage en ny organisasjonsplan for UMC. 

Titelen på forslaget er: ”Living into the 

future” og blir presentert på Generalkonfe-

ransen i april/mai 2004. 

 

3. Biskopskomiteen 

 

3.1 Den årlige konsultasjonen med 

biskopene 

 

3.1.1 Biskop Rüdiger Minor 

Bishop Rüdiger Minor presenterte sin per-

sonlige rapport i september-møtet 2003 og 

Biskopskomiteen hadde sitt årlige møte med 

ham  (BoD §653:3). Komiteen uttrykte sin 

tilfredshet med det voksende arbeid i Russ-

land, og gratulerte ham med vervet som pre-

sident for Biskopsrådet. 

 

3.1.2 Biskop Øystein Olsen 

Biskop Øystein Olsen la fram sin personlige 

rapport  i mars-møtet 2003, og deretter fulg-

te komiteens årlige møte med ham. Komite-

en godkjente ”Leave of renewal” (permisjon 

for fornyelse) for biskop Olsen i tiden 22. 

november 2003 til 11. januar 2004. 

 

3.2 Biskopskontorene 

 

3.2.1 Moskva 

Det nye bygget som skal romme Biskops-

kontoret og Seminaret har blitt forsinket, 

men planen er fremdeles å bli klar til inn-

flytting i 2004. Staben består av biskop 

Rüdiger Minor og sekretæren Lena 

Filippina. GCFA i USA har vedtatt å et lån 

til innkjøp av en leilighet i Moskva til den 

nye biskopen. 

 

3.2.2 Oslo 

Etter en innkjøringsperiode er Oslo-kontoret 

nå godt organisert. Staben er: Biskop 

Øystein Olsen, assistent Liv Berit Carlsen 

og sekretær/kasserer Karin Randsborg 

Thompson 

 

3.2.3 Valg av ny biskop i Russland 

(Eurasia) 

Ny biskop for Russland skal velges på Sen-

tralkonferansen i oktober 2004. Biskopsko-

miteen har vedtatt retningslinjer og prosedy-

rer for valget. 

 

Øystein Olsen  Rüdiger Minor  Per-Endre Bjørnevik  

Biskop  Biskop Leder av Biskopskomiteen  

Leder  Nestleder   
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Efter hjemkomsten fra Generalkonferencen har årskonferencerne modtaget følgende hilsen fra 

Lederen af Biskopskomiteen Per-Endre Bjørnevik. 

 
May 18, 2004 

THE ECONOMY AT NORTHERN EUROPE AND BALTIC BISHOPS OFFICE 

 

Dear friends. 

 

In the report from the Committee on Episcopacy and Executive Committee we informed 

about the discussion we have had with GCFA
1
 and The Episcopal Services Committee. 

During the General Conference, Bishop Øystein Olsen and I had a meeting with The 

Episcopal Services Committee.  

 

In that meeting we referred to a letter that we sent to GCFA March 1. 2004 and we informed 

them about the difficulties the reduction would give for our economy. The reduced amount 

for 2003 is NOK 124.437 (approx USD 17.700) and the reduction in the budget for 2004 is 

NOK 232.444 (approx USD 33.200). 

 

The Episcopal Services Committee informed us again about the difficult situation for the 

Episcopal Fund and could not give us any promises to cover the reduced amounts for 2003 

and 2004. They also informed us that Central Conferences in the future probably would have 

to cover even more of the costs related to the Bishops office.  

 

The annual conferences in the Northern Europe Central Conference already pay 2, 5 % of 

the pastor’s salary to the Episcopal Fund. In addition to that, the conferences pay 0, 5% of 

the pastor’s salary to the Central Conference Fund and also cover many other costs related to 

the office. 

 

On behalf of the Executive Committee and the Committee on Episcopacy I hereby inform 

you about the situation and that the challenges will be discussed at the meeting in the 

Executive Committee and the Committee on Episcopacy in September 2004. The questions 

that will be raised are: Is it possible to increase the payment from the annual conferences 

to Episcopal Fund or will we have to plan for a further reduction of costs and activity at 

The Bishops Office in Oslo? In that discussion we will develop a budget for the Bishops 

office that makes it possible to solve the responsibilities that belong to the Bishops office, 

and also taking into consideration the economical situation we have in the different annual 

conferences. 

 

Regards 

 

Per-Endre Bjørnevik 

Chair Committee on Episcopacy 

Northern Europe Central Conference 

                                              
1 General Council on Finance and Administration 
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Biskopkassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12  2003  2002 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2003: 100 NOK = 88,41 DKK)  

 

Inntekter 

Tilskudd fra GCFA   1.516.609  1.385.611 

Tilskudd fra Danmark   80.143  95.950 

Tilskudd fra Finland F   18.000  1.352 

Tilskudd fra Finland S   40.517  34.289 

Tilskudd fra Norge   324.498  267.094 

Tilskudd fra Sverige   214.000 120.000 

Andre inntekter   37.588  10.647 

Sum inntekter  2.231.355  1.914.943 

 

Kostnader 

Lønninger   1.368.933  1.239.997 

Sosiale kostnader   105.449  98.531 

Reisekostnader   322.192  324.638 

Revisjon og regnskapsbistand   18.600 91.600 

Kurs   4.800  0 

Husleie   141.500  203.000 

Telefon   118.128  75.026 

Bankgebyrer   2.642  1.329 

Kontorrekvisita   48.415  63.251 

Ordinære avskrivninger   0  83.479 

Andre kostnader   187.880  75.340 

Sum kostnader  2.318.539  2.256.192 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   38.530  33.722 

Valutagevinst   0  22.449 

Valutatap   -4.747  -32.042 

Sum finansielle poster   33.784 24.129 

 

 

Årets resultat  -53.401  -317.121 

 

Overføringer og disponeringer 

Overført fra annen egenkapital  -53.401  -317.121 

Sum overføringer og disponeringer  -53.401  317.121 
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Balanse pr. 31.12  2003 2002 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Andre langsiktige fordringer   0  200.000 

    

Sum anleggsmidler   0  200.000 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   10.278  148.317 

Forskuddsbetalinger og andre kortsiktige fordringer   347.905 461.577 

Sum fordringer  358.183  609.895 

 

Bankinnskudd og kontanter   1.135.912  335.199 

    

Sum omløpsmidler   1.494.095  945.094 

 

Sum eiendeler   1.494.095  1.145.094 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Reservefond   5.193  18.515 

Reservert for bosted   571.928  571.928 

Annen egenkapital   0  40.080 

Sum egenkapital   577.122  630.523 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  80.731  22.618 

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift   113.142 122.218 

Feriepenger   113.284 109.891 

Annen kortsiktig gjeld  609.816  259.844 

Sum kortsiktig gjeld   916.973  514.571 

 

Sum gjeld   916.973  514.571 

 

Sum egenkapital og gjeld   1.494.095  1.145.094 
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Areakassen 

Resultatregnskap 01.01-31.12   2003  2002 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2003 100 NOK = 88,41 DKK)  

 

Inntekter 

Estland, Pärnu   105.634 104.691 

Estland, diverse   1.401 0 

Latvia   85.856 137.279 

Danmark   49.287 0 

Narkotika-arbeid   485.320 576.514 

Baltiske støttekassen   0 63.527 

Andre inntekter   1.136 9.743 

Sum inntekter   728.633 891.753 

 

Kostnader 

Estland, diverse   76.778 128.699 

Latvia   99.008 137.298 

Narkotika-arbeid   289.308 582.583 

Baltiske støttekassen   14.207 22.978 

Administrasjon   120 1.200 

Sum kostnader   479.422 872.758 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter  12.036  18.275 

Sum finansielle poster   12.036 18.275 

 

Årets resultat   261.248 37.270 

 

Overføringer og disponeringer 

Overføring til annen egenkapital   261.248 37.270 

Sum overføringer og disponeringer   261.248 37.270 

 



 
 111 

Balanse pr. 31.12   2003  2002 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Finansielle anleggsmidler 

Langsiktige fordringer   0 200.000 

 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Forskuddsbetalinger   308.827 359.409 

Andre fordringer  429.983 0 

 

Bankinnskudd og kontanter   362.723 433.373 

    

Sum omløpsmidler   1.101.532 792.781 

 

Sum eiendeler   1.101.532 992.781 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Estland 

Tallinn   36.203  36.203 

Pärnu   23.207  23.207 

Diverse   -894  -894 

Sum Estland   58.516  58.516 

Latvia   74.770  74.770 

Danmark   -423  -423 

Narkotika-arbeid   76.234  76.234 

Nord-Europeiske Area   4.968  4.968 

Baltiske støttekassen   156.279  156.279 

Litteratur   22.445  22.445 

Annen egenkapital   295.767  34.520 

Sum annen egenkapital   630.039  368.791 

Sum egenkapital   688.556 427.308 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld   412.977  565.473 

 

Sum gjeld   412.977  565.473 

    

Sum egenkapital og gjeld   1.101.532  992.781 
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Centralkonferencekassen 

 

Resultatregnskap 01.01-31.12   2003 2002 

(beløp i NOK, kurs 31/12 2003: 100 NOK = 88,41 DKK)  

 

Inntekter 

Finland F   16.544 16.118 

Finland S   16.544 16.118 

Danmark   33.089 32.235 

Norge   49.633 48.353 

Sverige   49.633 48.353 

Russland   25.453 24.797 

Estland   6.363 1.539 

Litauen   3.182 770 

Latvia   3.182 770 

Andre inntekter   85.668          80 

Sum inntekter   289.290 189.133 

Kostnader 

Eksekutivkomitéen   107.875 108.734 

Nordiske Ekumeniske Råd   0 11.947 

World Methodist Council   9.205 16.539 

Europarådet   40.517 26.428 

Andre kostnader   23.199 29.132 

Council of European Churches   23.793 5.384 

Sum kostnader   204.589 198.164 

 

Finansielle poster 

Renteinntekter   5.166 10.598 

Valutatap   0 -288 

Sum finansielle poster   5.166 10.310 

 

Årets resultat, fond   89.867 1.279 

 

Kirkeordningen 

Kostnader   -48.958 0 

Årets resultat, Kirkeordningen   -48.958 0 

 

Årets resultat   40.909 1.279 

 

Overføringer og disponeringer 

Overføring til (fra) annen egenkapital  12.110  1.279 

Overføring til (fra) egenkapital Kirkeordningen  28.799  0 

Sum overføringer og disponeringer   40.909 1.279 
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Balanse pr. 31.12   2003  2002 

(beløp i NOK)  

 

Eiendeler 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordringer   381.817 122.857 

 

Bankinnskudd og kontanter  7.516  186.745 

 

Sum omløpsmidler  389.333  309.602 

  

Sum eiendeler  389.333  309.602 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Egenkapital, fond   343.836 331.726 

Egenkapital, Kirkeordningen   3.459 -25.340 

  

Sum egenkapital   347.295 306.386 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld   42.038 3.217 

 

Sum gjeld   42.038 3.217 

 

Sum egenkapital og gjeld   389.333 309.602 
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Fondskassen, Sverige 

Resultatregnskap 01.01 - 31.12  2003 2002 

(beløp I SEK, kurs 31/12 2003: 100 SEK = 82,02 DKK)  

 

Inntekter 

Utbytte  51.107  55.206 

Gevinst ved salg av aksjer og andeler   159 595.328 

Renteinntekter   1.895 4.766 

Sum inntekter   53.161 655.299 

 

Kostnader 

Forvaltningskostnader  4.875  5.491 

Tap ved salg av aksjer og andeler   0 445.594 

Nedskrivning på finansielle eiendeler   0 387.210 

Rentekostnader   0 1.860 

Andre kostnader   0 529 

Tilskudd  134.204  257.487 

Sum kostnader   139.079 1.098.170 

Årets resultat  -85.918  -442.871 

  

Overføringer og disponeringer 

Utdeling av tilskudd   0 -257.487 

Overført til annen egenkapital  0  -185.384 

Sum overføringer og disponeringer  0  -442.871 
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Balanse pr 31.12   2003  2002 

(beløp i svenske kroner)  

 

Eiendeler 

Anleggsmidler 

Finansielle anleggsmidler 

Aksjer og andeler  1.898.182  1.908.026 

Sum anleggsmidler  1.898.182  1.908.026 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Fordring på Biskopskassen   0 73.984 

Banksinnskudd   779 2.872 

Sum omløpsmidler   779 76.857 

Sum eiendeler  1.898.964  1.984.883 

 

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 

Sum bunden egenkapital  1.271.452  1.271.452 

Fri egenkapital 

Madsen's fond  429.093  429.093 

Wahlströms fond   45.593 45.593 

Unallocated profit/(loss) (auto)  -85.918 0 

Odd Hagen's fond   155.410 155.410 

Sum fri egenkapital   544.178 630.097 

Sum egenkapital  1.815.631  1.901.549 

 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Annen kortsiktig gjeld  83.333  83.333 

Sum egenkapital og gjeld  1.898.964  1.984.883 
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Metodistkirkens Nordiske Teologiske 

Seminarium - Överås 
 

Metodistkirkens teologiske seminarium har i 

år uddannet præster til vore årskonferencer i 

80 år. Det fejres ikke med festligheder, men 

er markeret ved en fin tilgang af studenter, 

som styrelsen noterer med stor glæde. Til 

forårsterminen var indskrevet 69 studenter 

til studier på de fem uddannelseslinier. 

Studiemiljøet er bedre end nogensinde. Men 

der er sket en forandring i studentertilgan-

gen. Tidligere var det næsten udelukkende 

kommende præster fra Metodistkirkens fem 

nordiske konferencer, der sad på skolebæn-

ken. I dag er tilgangen af studenter fra det 

økumeniske felt fra Stor-Gøteborgsområdet 

stabilt eller let stigende, hvorimod forbin-

delsen til de fire årskonferencer ser ud til at 

svækkes. 

 

Nyt studieår 2004 

Fra rektor Jørgen Thaarup’s rapport til sty-

relsens møde i marts citerer vi: ”Ved begyn-

delsen til det nye studieår viser situationen, 

hvordan det bliver flere år frem. Øverås har 

for andet år i træk få et nyt, godt kontingent 

studenter. Det betyder, at den nye Åk I 

(årskursus 1) har en god størrelse med et 

godt studie potentiale. Åk II/III er blevet en 

stor og betydeligt stærkere klasse, fordi et 

større antal studenter er tilgået klassen end 

de, der er rykket op. Den forøge styrke til 

Åk II/III vil have effekt i de næste 2 år. Åk 

IV er til gengæld lille, så det bliver få stu-

denter, der afslutter deres BD til juni 2004.  

I tillæg til de faste heltidsstudenter kommer 

et skiftende antal personer, som deltager i 

enkelt kurser i både Åk I og Åk II/III.   

 

Efter omlægningen af Master-studiet i sep-

tember 2003 kan vi se, at flere studenter er 

blevet mere aktive. Der er udsigt til, at der 

de kommende år er nogle, der bliver fær-

dige, måske allerede i juni 2004.  

 

Lokalpastorerne er en gruppe, hvoraf de fle-

ste startede studierne i 2002, nogle få starte-

de i 2003. På grund af tidligere meriter, 

samt en forøget studietakt ser det ud til, at 

de første studenter på dette program kan 

afslutte deres studier i juni 2004. Det er 

meget glædeligt.  

 

Med udviklingen på lokalpastor-studiet for-

venter vi, at mindst 1 person kan og vil på-

begynde det nye program for Lokal pastors 

videreuddannelse. Der er tale om et deltids-

studium, som skal kvalificere til Bachelor of 

Divinity.  

 

Studieprogrammet License for Pastoral Mi-

nistry, som blev godkendt i september 2003, 

har vi ingen ansøgere til. Konkret kursus 

tilbydes, når behovet viser sig. 

 

Web-page 

For nogle år siden fik Øverås sin egen hjem-

meside (web-page). Vi ved, at nogle studen-

ter har fundet vejen til studier på Øverås via 

den side. Men hjemmesiden har været rela-

tiv passiv siden oprettelsen. Ingvar Palmer, 

medlem af St. Mathæus kirke, er vores web-

master, som på vores initiativ foretager de 

nødvendige opdateringer. Det sidste nye er, 

at BD og MD opgaver for fremtiden kan 

lægges ud på hjemmesiden. Det kan synes 

som en lille ting. Men det er stort, at Øverås 

på en let og billig måde kan publicere teo-

logisk arbejde for offentligheden. I udvæl-

gelsen af, hvilke BD og MD opgaver, der 

skal publiceres, foretages en kvalitetsbe-

dømmelse, samt en vurdering af temaets in-

teresse udenfor Seminariet. Øverås har ikke 

tidligere initieret en spredning af studenter-

nes arbejder. De første opgaver er tilgænge-

lige.” 
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Studiedag for styrelsen 

Styrelsen holder sig naturligvis løbende ori-

enteret om livet på seminariet. I år beslut-

tede vi at tage en studiedag på Øverås, hvor 

vi var i samtale med eleverne, og hvor vi 

fulgte undervisningen i de tre klasser, som 

den dag blev undervist af de fuldtidsansatte 

lærere, Jørgen Thaarup, Solveig Högberg og 

Tord Ireblad. Denne onsdag, den 28. januar, 

blev en god oplevelse. I samtalen med ele-

verne hørte vi elevernes kritik, som både 

gav ros og ris. Enkelte emner er derefter 

fulgt op på vort møde i marts, og rektoratet 

og styrelsen arbejder videre med dette. Læ-

rernes undervisning var en god oplevelse. 

Kompetent og interessevækkende. Studen-

terne var aktivt med.  

 

Dette belyses også gennem rapporten fra se-

minariets censor, professor Rutger Lindahl 

fra Gøteborgs Universitet, hvorfra vi citerer: 

”Kursplanerna är i god ordning och ger de 

studerande tillfredsställande information om 

kursernes innehåall och de examinations-

former som tillämpas. Nivån på föreläs-

ningar, kurslitteratur och axamination fram-

står som väl anpassad til studiernes syfte 

och uppfyller de krav som kan ställas på 

högskoleutbildning.” 

 

Generelt 

Seminariets bibliotekar og kasserer, 

Suzanna Jaksic, er nu ansat i en fuldtids-

stilling. Foreløbig for en periode har hun til-

lige fået opgaven som kasserer for den sven-

ske metodistkirke, i hvilken forbindelse hun 

har ansvar over for P.G. Persson fra Sven-

ska Kyrkostyrelsen. 

 

Tak 

Vi udtrykker her en hjertelig tak til skolens 

ledelse, lærere og andre ansatte for deres 

engagement og deres tjeneste. En spænden-

de og udfordrende tid ligger foran os. Må 

Gud velsigne os også i denne tjeneste. 

 

Øystein Olsen  Henning Bjerno 

formand   næstformand 

 

Regnskab 

I svenske kroner (kurs 31/12 2003: 100 SEK = 82,02 DKK) 

Intäkter Budget 2003 Utfall 2003 Utfall 2002 

Bidrag SST 238,0 213,0 238,0 

Kollekt, anslag, och gåvor 15,0 10,7 13,9 

Administrations och kursavgifter 70,0 39,8 59,6 

Bidrag Årskonfrenserna 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

Intäkt för tjänst, lönebidrag 120,0 115,0 75,5 

Övriga intäkter 3,0 3,0 14,8 

Bidrag SKY, CK, fastighetsprojekt 400,0 489,5 411,3 

Matintäkter 40,0 31,4 35,2 

Försåld litteratur, mynttelefon 2,0 20,0 9,3 

Hyror 360,0 362,6 338,6 

Ränteintäkter 8,0 5,9 11,8 

Resultat från 2002 71,7 82,8   

SUMMA INTÄKTER 2.327,7 2.373,7 2.208,0 
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Kostnader Budget 2003 Utfall 2003 Utfall 2002 

Mat 35,0 33,1 34,7 

El och gas 45,0 56,5 21,4 

Värme, bränsle 160,0 158,6 132,9 

Vatten, avlopp 20,0 19,6 17,2 

Renhållning 35,0 30,1 24,8 

Diverse förbrukning 170,0 198,6 168,5 

Sotning 2,0 2,3 1,7 

Kontorsmaterial 100,0 48,0 61,9 

Representation 2,0 0,0 1,3 

Försäkringar 27,0 29,8 26,4 

Telefon 25,0 25,9 23,2 

Porto 10,0 4,7 5,8 

Bank- och postgirokostnader 5,0 4,2 4,4 

Elevsociala åtagärder, examen 10,0 0,2 10,0 

Kursverksamhet, Lekmanna utbildning 30,0 10,4 31,3 

Bibliotek 25,0 56,8 39,2 

Övriga kostnader 10,0 3,4 6,4 

Nordiska Seminariestyrelsen 2,0 3,3 2,3 

Löner, inkl pensioner 1..515,0 1.606,2 1.423,3 

Resekostnader, reseersättningar 40,0 36,4 34,0 

Grupplivförsäkring 10,0 4,4 10,8 

Övriga personalkost/Fortbildning 41,7 34,4 46,9 

Räntekostnader 8,0 6,8 7,9 

Revisionsarvoden 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat     71,7 

SUMMA KOSTNADER 2.327,7 2.373,7 2.208,0 

 

 

BALANSRÄKNING, räkenskapsåret 2003 

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

Överåsdialogen. 

 

Tillgångar (aktiva) 

Bygnader & mark 500.000 

Kortfristiga fordringar 72.331 

Omsättningstillgångar (kassa, postgiro, bank)         1.299.017  

Summa         1.871.348  

 

Skulder och eget kapital (passiva) 

Kortfristiga skulder 475.122  

Långfristiga skulder 128.950  

Fonder  637.032  

Eget kapital 130.244  

Andelskapital        500.000  

Summa                        1.871.348  
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Betaniaforeningen i Danmark 
 

Efter mange års godt samarbejde med Århus 

Kommune om driften af Betaniahjemmet 

accepterede bestyrelsen i 1994 at blive Lo-

kalcenter med plejehjem og hjemmepleje for 

Ø-Gadekvarteret i Århus. 

I 1998 ønskede Århus Kommune igen at 

ændre på driftsoverenskomsten, således at 

Betaniahjemmet blev sammenlagt med Lo-

kalcenter Møllestien. Denne løsning var ik-

ke mulig, da Betania er en Selvejende Insti-

tution, som ikke umiddelbart kan sammen-

lægges med et kommunal plejehjem. 

Løsningen dengang blev en midlertidig sam-

arbejdsaftale med udløb 31.12.2002, hvoref-

ter samarbejdet er fortsat, uden at bestyrel-

sen har kunnet få en ny driftsoverenskomst 

med kommunen, ligesom det ikke har været 

muligt at få aftalt vilkårene for den 

planlagte modernisering af vor bygning, 

med respekt for vor ejendomsret, selvom 

bestyrelsen på kommunens opfordring i 

2002 har indsendt tegninger for 

ombygningen, udarbejdet sammen med 

personalet og BST. 

Bestyrelsen har gennem de forløbne 6 år ar-

bejdet på at få en ny aftale med bevarelse af 

vor indflydelse på driften /omsorgen såvel 

som bevarelse af ejendomsretten. Allerede i 

1998 blev kommunen skriftligt gjort op-

mærksom på vore krav, men disse kunne 

ikke imødekommes. 

Som nævnt i sidste årsrapport har kommu-

nen påberåbt sig sin indsigelsesret vedr. 

bygningens anvendelse, dog har bestyrelses 

påpeget at kommunen tidligere har fraveget 

tinglysningerne, samt at kommunens ønske 

om at omdanne bygningen til en "almen bo-

ligforening" heller ikke opfylder tinglys-

ningerne. 

Efter en ny lovgivning om "Almene Boli-

ger" gives der nu mulighed for at Betania-

foreningen kan beholde sit bestyrelsesflertal 

i den moderniserede bygning.  Udnyttelse af 

denne dispensationsmulighed har kommu-

nen nu modvilligt accepteret at ansøge Er-

hvervs- og Boligstyrelsen om. I brev fra Er-

hvers- og Boligstyrelsen af 11. marts 2004 

har Styrelsen givet den omtalte dispensa-

tion, så det er nu op til Århus Kommune og 

bestyrelsen at forhandle en driftsoverens-

komst, der ikke forringer bestyrelsens/kir-

kens indflydelse på den daglige drift. Besty-

relsen fremlægger derfor en vedtægtsæn-

dring, der følger K.O. § 2552 om bestyrel-

sessammensætning for skoler, institutioner 

m.v. 

Århus Kommune er igen ved at omorgani-

sere ældreplejen, og vi ved ikke om dette vil 

få indflydelse på vore samarbejdsmulighe-

der. 

Bestyrelsen har således gennem 6 år svinget 

mellem optimisme for at bevare hjemmet 

for kirken og for vore ældre medborgere og 

pessimisme på grund af de vanskelige for-

handlinger. Vi glæder os over at optimismen 

igen er tilstede. 

 

Den daglige drift er begyndt at give proble-

mer p.g.a. de små værelser uden eget toilet, 

som kun få ældre vil acceptere, og mange 

vil  hellere vente på en bedre bolig i et nyere 

Lokalcenter. Det er derfor nødvendigt, at vi 

snarest får en ny driftsoverenskomst samt 

aftale om moderniseringen. 

 

Vi skylder vore ledere Anette Poulsen og 

Iben Brandenburg stor tak for deres loyale 

indsats i den vanskelige periode, og vi beder 

dem bringe takken videre til deres medar-

bejdere. 

I det forløbne år har bestyrelsen støttet ud-

flugter og ferieophold for beboere, og vi hå-

ber også at kunne støtte oprettelsen af en 

havekoloni for Lokalcenter Møllestien/Beta-

nia. Ligeledes har Ove Sørensen og Iben 

Brandenburg sammen med musikterapeut 

Svend Eeg deltaget i en gruppe for omsorgs-

samtaler/sjælesorg på hjemmet. 
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På Betaniahjemmet på Frederiksberg har 

året 2003 været præget af, at Frederiksberg 

kommune har vedtaget store nedskæringer 

på budgettet. Vi har været nødsaget til at 

spare 3 fuldtidsstillinger, og næsten ingen 

brug af vikarer har været økonomisk muligt. 

På trods af besparelserne har vi kunnet be-

vare optimismen og gennemført diverse fes-

ter, arrangementer og rejser med beboerne.  

Personalet har øvet en stor indsats for at 

give beboerne en så indholdsrig tilværelse 

som muligt. Bestyrelsen retter derfor en stor 

tak til den daglige ledelse og til et flittigt og 

fagligt dygtigt personale. 

Der skal også lyde en tak til den kreds af  

frivillige medarbejdere, som på forskellig 

vis er aktive blandt hjemmets beboere. 

Et af årets absolutte højdepunkter var at 

begge vore film om demens blev udtaget til 

dokumentarfilmfestivalen i Hot Springs, 

Arkansas, USA. En delegation på 5 var i 

USA og oplevede at filmene fik stor aner-

kendelse. 

 

Vi har også i 2003 ydet økonomisk bistand 

indenfor diakoni og sjælesorg på Dianalund 

indenfor vort 5 års sponsorat. Også i år skal 

der lyde en opfordring til menighederne om 

at være opmærksom på muligheden for ud-

dannelse og kurser på Dianalund. Der er 

endvidere bl.a. ydet tilskud til udflugter for 

beboerne på Marielund og tilskud til køb af 

køkkenudstyr i forbindelse med et demens-

projekt i Århus. 

 

For bestyrelsen 

Ove Sørensen 

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”. 

Bestyrelserne for de to Betaniahjem 

suppleres med to eksterne medlemmer, der 

er beboere i de to selvejende institutioner, 

hvor reglerne om beboerdemokrati i lov 

om almene boliger og privatstøttede 

andelsboliger m.v. kræver eller tilsiger 

dette. Disse bestyrelsesmedlemmer 

behøver ikke være medlemmer af 

Metodistkirken. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

Vedtaget på Metodistkirkens årskonference 

i Holstebro den 27. juni 2003 og justeret på 

Metodistkirkens årskonferencen i Køben-

havn den 25. juni 2004. 
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Vedtægter for 

"Den Selvejende Institution Betaniahjemmet, Frederiksberg" 

§  1. 

Betaniahjemmet, Frederiksberg  er en selve-

jende institution under Betaniaforeningen i 

Danmark, der er en selvejende institution, 

oprettet af Metodistkirken i Danmark. 

Institutionens hjemsted er Frederiksberg. 

 

§  2. 

Institutionen har til formål - i de lejede 

lokaler matr. nr. 12 ac, Frederiksberg, belig-

gende Kong Georgsvej 1-3, 2000 Frederiks-

berg - 

Blandt hjemmets beboere,  

at udøve socialt arbejde på kristen grund, 

at skabe et miljø med tryghed og trivsel 

samt at yde individuel pleje og omsorg. 

 

§  3. 

Betaniahjemmet i Frederiksberg ledes af en 

bestyrelse på 3 medlemmer, der er valgt af  

Betaniaforeningen i Danmark. Valgperioden 

er et år. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med for-

mand og sekretær. Bestyrelsen kan selv 

fastsætte sin forretningsorden. 

Ingen, ved Betaniahjemmet, Frederiksberg 

ansat, kan være medlem af Bestyrelsen. 

Normalt deltager lederen for Hjemmet i 

bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen kan vedtage, at en medarbejder-

repræsentant kan deltage i bestyrelsesmø-

derne, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen afholder  møde mindst 4 gange 

om året. Efter skriftlig anmodning fra 

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer afholdes 

ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen 

er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlem-

mer er tilstede. Beslutninger træffes med  

almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme af-

gørende. 

Over Bestyrelsens møder føres en protokol 

af sekretæren, protokollen underskrives af 

de i vedkommende møde tilstedeværende 

medlemmer. 

Bestyrelsens valgte medlemmer er ulønne-

de. 

 

§  4. 

Bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiks-

berg ansætter / afskediger en daglig leder, 

der skal godkendes af Bestyrelsen for Beta-

niaforeningen i Danmark, og hvis det frem-

går af en evt. driftsoverenskomst, af de 

bevilligende myndigheder, som i driftso-

verenskomsten  kan stille krav til ansættel-

sesprocedure. 

Den daglige leder har bemyndigelse til at 

ansætte og afskedige personale indenfor de i 

budgettet godkendte rammer. 

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der ræk-

ker ud over Institutionens daglige ledelse og 

drift, kræver Bestyrelsens tilslutning. 

 

§  5. 

Bestyrelsen og den daglige leder udarbejder 

budget og aflægger regnskab efter de ret-

ningslinier, der foreligger fra de bevilligen-

de myndigheder, Frederiksberg Kommunes 

Socialdirektorat og Betaniaforeningen i 

Danmark. 

Institutionens regnskab revideres af en 

statsautoriseret revisor, der er udpeget af 

bestyrelsen og godkendt af Frederiksberg 

Kommunes Socialdirektorat. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§  6. 

Bestyrelsen tegnes af formanden i forbindel-

se med et andet medlem af Bestyrelsen.  

 

§  7. 

Bestyrelsen afgiver årligt skriftlig indberet-

ning om Institutionens virksomhed og fore-

lægger revideret regnskab til Betaniafore-

ningen i Danmark. 
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§  8. 

I tilfælde af Institutionens nedlæggelse skal 

kapitalen med tilslutning fra samtlige Be-

styrelsesmedlemmer og Bestyrelsen for 

Betaniaforeningen i Danmark og med god-

kendelse fra såvel den kommunalbestyrelse, 

hvormed Institutionen har indgået overens-

komst som fra Socialstyrelsen, anvendes til 

et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt 

formål. 

 

§  9. 

Ændringer i nærværende vedtægter og 

vedtagelse af Institutionens opløsning kan 

kun finde sted efter forslag fra den samlede 

Bestyrelse og godkendelse af Betaniafore-

ningen i Danmark. 

 

 

 

NOTE: 

Der er oprettet ny overenskomst til afløs-

ning af den tidligere overenskomst dateret 

xx.xx.xxxx. 

Bestyrelsen for Betaniahjemmet,Frederiks-

berg har Driftsoverenskomst med: 

Frederiksberg Kommunes Socialdirektorat, 

dateret xx.xx.xxxx.. 

Overenskomsten er godkendt af Socialmini-

steriet iht. J nr., . 

Overenskomst: 

 

Vedtaget af bestyrelsen på Bestyrelsesmødet 

i Århus 22.03.1997. 

 

Thomas Hjorth, formand 

Michael Nielsen 

Gert Nielsen 
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 Vedtægter for 

"Den Selvejende Institution Betaniahjemmet i Århus" 

§  1. 

Betaniahjemmet i Århus er en selvejende 

institution under Betaniaforeningen i Dan-

mark, der er en selvejende institution, opret-

tet af Metodistkirken i Danmark. 

Institutionens hjemsted er Århus. 

 

§  2. 

Institutionen har til formål - i Betaniafore-

ningens ejendomme, matr.nr. 1780 av Århus 

Købstads Bygrunde, beliggende Hjarnøgade 

3 - 5, 8000 Århus C - Blandt hjemmets 

beboere 

at udøve socialt arbejde på kristen grund, 

at skabe et miljø med tryghed og trivsel 

samt at yde individuel pleje og omsorg. 

Hvis det fremgår af en evt. driftsoveren-

skomst, endvidere at arbejde i lokalområdet 

efter overenskomstens bestemmelser. 

 

§  3. 

Betaniahjemmet i Århus ledes af en 

bestyrelse på 3 medlemmer, der er valgt af  

Betaniaforeningen i Danmark. Valgperioden 

er et år. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med for-

mand og sekretær. Bestyrelsen kan selv 

fastsætte sin forretningsorden. 

Ingen, ved Betaniahjemmet i Århus ansat, 

kan være medlem af Bestyrelsen. Normalt 

deltager lederen for Hjemmet i Be-

styrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen kan vedtage, at en medarbejder-

repræsentant kan deltage  i bestyrelsesmø-

derne, dog uden stemmeret. 

Bestyrelsen afholder  møde mindst 4 gange 

om året. Efter skriftlig anmodning fra 

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer afholdes 

ekstraordinært Bestyrelsesmøde. Bestyrel-

sen er beslutningsdygtig, når mindst 2 med-

lemmer er tilstede. Beslutninger træffes med 

almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme af-

gørende. 

Over Bestyrelsens møder føres en protokol 

af sekretæren, protokollen underskrives af 

de i vedkommende møde tilstedeværende 

medlemmer. 

Bestyrelsens valgte medlemmer er ulønne-

de. 

 

§  4. 

Bestyrelsen for Betaniahjemmet i Århus 

ansætter / afskediger en daglig leder, der 

skal godkendes af Bestyrelsen for Betania-

foreningen i Danmark, og hvis det fremgår 

af en evt. driftsoverenskomst, af de bevilli-

gende myndigheder, som i driftsoveren-

skomsten  kan stille krav til ansættelsespro-

cedure. 

Den daglige leder har bemyndigelse til at 

ansætte og afskedige personale indenfor de i 

budgettet godkendte rammer. 

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der ræk-

ker ud over Institutionens daglige ledelse og 

drift, kræver Bestyrelsens tilslutning. 

 

§  5. 

Bestyrelsen og  den daglige leder udarbejder 

budget og aflægger regnskab efter de ret-

ningslinier, der foreligger fra de bevilligen-

de myndigheder og Betaniaforeningen i 

Danmark. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§  6. 

Bestyrelsen tegnes af formanden i forbindel-

se med et andet medlem af Bestyrelsen.  

 

§  7. 

Bestyrelsen afgiver årligt skriftlig indberet-

ning om Institutionens virksomhed og fore-

lægger revideret regnskab til Betaniafore-

ningen i Danmark. Bestyrelsen vælger selv 

statsautoriseret revisor. 
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§  8. 

I tilfælde af Institutionens nedlæggelse skal 

kapitalen med tilslutning fra samtlige Be-

styrelsesmedlemmer og Bestyrelsen for 

Betaniaforeningen i Danmark og med god-

kendelse fra såvel den kommunalbestyrelse, 

hvormed Institutionen har indgået overens-

komst som fra Socialstyrelsen, anvendes til 

et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt 

formål. 

 

§  9. 

Ændringer i nærværende vedtægter og 

vedtagelse af Institutionens opløsning kan 

kun finde sted efter forslag fra den samlede 

Bestyrelse og godkendelse af Betaniafore-

ningen i Danmark. 

 

 

NOTE: 

Der er oprettet ny overenskomst til afløs-

ning af den tidligere overenskomst dateret 

01.04.1978 og ændringen deraf dateret 

23.02.1981 for plejehjem og dagcenter 

 

Bestyrelsen for Betaniahjemmet i Århus har 

Driftsoverenskomst med: 

Århus Kommunes Social- og Sundhedsfor-

valtning, Ældresektoren, dateret 07.06.1994. 

Overenskomsten er godkendt af Socialmini-

steriet iht. J nr., 0512/751-1 11.03.1994. 

Overenskomst: 

Om driften af Betaniahjemmet under nav-

net” LOKALCENTER BETANIA Selvejen-

de Institution.” 

Den Selvejende Institutions varetagelse af 

visse kommunale beføjelser iht., § 9 stk. 2, i 

lov om social bistand og § 1 stk. 3, i lov om 

Hjemmesygeplejerskeordninger samt driften 

af den tilknyttede plejeafdeling iht. § 79, i 

lov om social bistand.” 

 

 

Vedtaget ved Bestyrelsesmødet i Århus, 

22.03.1997. 

 

Nils Marqversen, formand 

Lis Sørensen, sekretær 

Hanne Engberg 
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Regnskab 2003 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 3.059.105 

Finansielle indtægter 209.656 

 3.268.761 

Udgifter  

Ejendomsudgifter, Frederiksberg 692.718 

Finansielle udgifter 1.146.995 

Projekteringsarbejde vedrørende ombygning Århus 135.693 

Andre driftsudgifter 148.352 

Årets overskud 1.145.003 

 3.268.761 

  

Aktiver, bundne  

Ejendomme (Frederiksberg 27.000.000, Århus 11.000.000) 38.000.000 

Obligationer og investeringsforeningsbeviser 2.870.957 

Aktier (Danske Bank, 400 stk.) 55.512 

Udlån til Marielundfonden 306.012 

Mellemregning med disponible aktiver - 1.467.438 

Aktiver, disponible  

Mellemregning med bundne aktiver 1.467.438 

Udlån til Metodistkirkens Sociale Arbejde 136.000 

Periodiserede renter 9.490 

Likvide beholdninger 968.218 

 42.346.189 

  

Passiver  

Fondskapital (heraf disponibel 2.163.023) 23.808.957 

Prioritetsgæld 18.119.115 

Kortfristet gæld 418.117 

 42.346.189 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital) 1.202.375 

Årets uddelinger, øvrige  

Indkøb af køkkenudstyr, Betaniahjemmet Århus 2.500 

Demensfilm 2.225 

Indkøb af bøger (undervisningsdage) 7.840 

Undervisningsdage Frederiksberg og Århus 20.211 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 30.000 

Tilskud til Marielund Ældreboliger, 2 udflugter 5.225 

Tilskud til plads på diakoni- og sjælesorgsuddannelsen 15.000 

 1.285.376 
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus 

Indtægter   

Renteindtægter  1.145 

Landskassen vedrørende repræsentationsbilag  5.000 

Julehilsen beboere, 2003  - 1.190 

Porto  - 170 

Repræsentation, bestyrelsen  - 5.410 

Gebyrer, bank  - 620 

  - 1.245 

   

Aktiver   

Bankbeholdninger  229.586 

Tilgodehavende Århus Kommune vedr. tilskud til   

 beboernes velfærdskonto for 2003  25.000 

  254.586 

   

Passiver   

Skyldig til velfærdskontoen for 2003 og rest 220  37.000 

Egenkapital  217.586 

  254.586 

   

Specifikation af bygningsudgifter  Budget 03 

  t.kr 

   

Skatter, forsikringer, renovation 253.330 86 

Udvendig vedligeholdelse 18.137 0 

Anskaffelser og vedligeholdelse i øvrigt 299.948 91 

Opvarmning (inkl. refusion 2002) 55.446 88 

Vand * 187.049 27 

El  256.547 221 

 1.070.457 513 

 

* Budgetbeløbet vedrører kun servicearealerne, mens det realiserede beløb både dækker 

servicearealerne og plejehjemsdelen. 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  21.675.336 

Tilskud til SOS elever  145.000 

Tilskud renter og afdrag lån  85.601 

Servicepakke, beboere  2.193.857 

Renteindtægter  23.053 

  24.122.847 

   

Udgifter:   

Lønninger  18.734.737 

Øvrige omkostninger  6.081.256 

Renter og afdrag, Frederiksberg Kommune  85.601 

For lidt modtaget driftstilskud  - 778.747 

  24.122.847 

   

Aktiver:   

Anlægsudgifter  0 

Indretning/ombygning af lejede lokaler  199.312 

Tilgodehavender  1.074.450 

Likvider  2.493.662 

  3.767.424 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619 

Lån til energibesparende foranstaltninger m.v.  199.312 

Kortfristet gæld  3.542.493 

  3.767.424 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Bestyrelsen havde forventet, at retssagen 

mod bobestyreren ville have været afsluttet 

inden udgangen af 2003, hvilket desværre 

ikke skete. Årsagen hertil er, at den af skif-

teretten anviste ejendomsmægler til uvildig 

vurdering af de salg af ejerlejligheder, som 

retssagen bl.a. omhandler, intet foretog sig 

trods gentagne henvendelser. Skifteretten 

anviste en ny ejendomsmægler, der har ud-

arbejdet en syns- og skønsrapport. Herefter 

har fondets advokat kunnet nedlægge ende-

lig sagspåstand. Der er nedlagt krav om er-

statning med principalt  1.969.849,56 kr. og 

subsidiært  1.505.599,82 kr. Herudover er 

nedlagt påstand om tilkendelse af sags-

omkostninger samt renter fra sagens anlæg. 

Der er endnu ikke modtaget oplysning om, 

hvornår dom kan forventes afsagt. Bestyrel-

sen formoder, at dette vil ske i løbet af 

2004. 

 

Bestyrelsen har på grundlag af en vurdering 

af mulighederne for at opnå erstatning hos 

den tidligere bobestyrer fundet det nødven-

digt i 2003 at afholde yderligere advokatom-

kostninger på 52.113 kr. 

 

Bestyrelsen har været samlet til to møder i 

2003. Der er efter ansøgning uddelt til Beta-

niahjemmet på Frederiksberg kr. 175.312,50 

til et nyt vaskeri, samt restbeløb af købe-

summen for Mercedes bus kr. 151.875 og 

drift af røde bus kr. 42.608. 

 

Nils Marqversen 

Gert Nielsen 

Jørgen Thaarup 

  

 

Regnskab 2003 

Indtægter:    

Renter   425.645 

Kursregulering af obligationsbeholdning   -86.551 

   339.094 

Udgifter:    

Bestyrelseshonorar   0 

Administrationsomkostninger   2.581 

Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer   52.113 

Revision og regnskabsmæssig assistance   14.900 

Depotgebyr/formueforvaltning   9.464 

   79.058 

Årets resultat   260.036 

   339.094 
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Resultatsdisponering:    

Årets resultat   260.036 

Overførsel fra forrige år   185.419 

eller i alt til disposition   445.455 

    

er anvendt således:    

Henlagt til fondets bundne kapital   -86.551 

Uddelt til Bataniahjemmet   369.796 

Overført til næste år   162.210 

   445.455 

    

Aktiver:    

Bundne midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551400  1.037  

Obligationer  7.698.172 7.699.209 

Disponible midler:    

Danske Forvaltning, konto 7951551397  77.518  

Beregnede renter af obligationsbeholdning  107.737 185.255 

Aktiver i alt   7.884.464 

    

Passiver:    

Bundne midler:    

Egenkapital ved årets begyndelse   7.785.760 

Kursregulering af obligationer   -86.551 

Bunden kapital   7.699.209 

Disponible midler:    

Overført iht. resultatopgørelsen  162.210  

Skyldige omkostninger  23.045 185.255 

Passiver i alt   7.884.464 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Året der kommer 

Planer 

Som nævnt sidste år er vi ved at trække os 

ud af bestyrelsen for Hellerup Vuggestue og 

er i gang med at få skrevet nye vedtægter. 

 

Der arbejdes fortsat med alternative mulig-

heder for akutte overnatningstilbud. Vi un-

dersøger mulighederne for at benytte evaku-

eringsbunkers, som i nogle tilfælde i Køben-

havn stilles til rådighed for alternativ anven-

delse. 

 

Vi vil gøre brug af aftalen med tandlægen i 

nabolaget til at få flere af brugerne i gang 

med en tandbehandling, som kan øge deres 

livskvalitet. 

 

Det traditionelle arbejde med bespisninger 

og møder i Jerusalemskirkens krypt fortsæt-

ter som hidtil, dog med fortsat forsøg på 

forskellige interaktionsmuligheder menig-

hedsmedlemmer og brugere imellem. “Den 

normale Hjemløse”, d.v.s. kulturelle aktivi-

teter, fortsætter endnu en sæson. Familielej-

ren afvikles i uge 30, med direkte invitation 

til enlige forsørgere, som anbefales af nogle 

sundhedsplejersker. Juleuddelinger og jule-

arrangementer er der stadig et stort behov 

for, og vil blive arrangeret til glæde for 

brugere og hjælpere. Cafeen får muligvis 

tilført flere ressourcer på medarbejderområ-

det i en kommende sæson p.gr.a. forsøgsvis 

ansættelse af en medarbejder i aktivering 

med fuld løn betalt af kommunen. 

 

Vi vil fortsat gerne støtte lokale initiativer i 

menighederne med start af socialt arbejde - 

gerne som varmestuer på en eller anden må-

de. 

 

Som så mange andre organisationer afventer 

vi tilskudsmulighederne til at udsende vort 

blad med portostøtte, men påregner at ned-

sætte antallet af numre til tre, hvis der ikke 

opnås tilstrækkelig støtte. 

 

Ejendommene 

Flere istandsættelser er planlagt på Fjord-

bakken, Holbæk, Fremtidshåb, Frederiks-

havn og Rigensgade, København, ud fra de 

likvide midler der er frigjort ved låneom-

lægning. 

Året der gik 

Aktiviteterne 

Et karakteristisk forhold i den afvigte sæson 

har været en øget tilstrømning til madserve-

ringerne tirsdag og torsdag i Jerusalemskir-

kens krypt, hvor 20% flere kommer og får et 

måltid varmt mad med dessert og kaffe. Det 

skyldes dels kendskabet til den varierede 

kost, vi serverer er blevet mere udbredt og 

dels, at der generelt i Københavns Kommu-

ne er udsendt såkaldte nøglekort, hvor alle 

byens varmestuer og væresteder er skrevet 

op på små kort, som hjemløse kan bære i en 

nøglesnor om halsen. For tiden er der ikke 

mere overskudskød til uddeling til det 

sociale arbejde fra EU´s overskudsprodukti-

on. Vi håber dog, at muligheden for tilde-

ling af dette vil komme i gang igen, inden 

vintersæsonen starter. Styrke til det indre 

menneske har vi også forsøgt at give gen-

nem andagter og samtaler. Ofte skal samta-

len nok sættes i gang af medarbejderne, men 

så viser det sig også, at bibelkundskaben 

hos mange af brugerne er ganske rimelig og 

også en personlig styrke for den enkelte. Vi 

er derfor glade for den forbøn, som bliver os 

til del og ønsker også selv at være bevidst 

om, at forkyndelsen om Jesus Kristus som 

verdens og det enkelte menneskes frelser er 
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en vigtig del af vort arbejde - både i ord og 

gerning. 

 

At Varmestuen har optrådt et par gange på 

landsdækkende fjernsynskanaler i deres 

skildring af hjemløse, har også gjort vort 

arbejde mere kendt og har også vist, at vor 

indsats ikke er forgæves, men bliver bemær-

ket af andre end vore gæster og brugere. 

 

Meget af indsatsen er gået med hjælp til for-

skellige hjemløse, hvor vi har arbejdet med 

at skaffe bolig, dels i almindelige lejligheder 

og dels i alternative boformer. Gennem flere 

år har Varmestuen haft trofaste gæster, der 

har været uden for det offentlige systems 

hjælpemuligheder. Det lykkedes os i 2003 at 

hjælpe et par stykker af disse til en nye livs-

form med egen bolig. Den ene endda i vores 

eget kompleks i Rigensgade. Faktisk for-

tæller disse eksempler, at resultater i ar-

bejdet kræver en langvarig og tålmodig nær-

vær og indsats. 

 

Der har været brugt tid, kræfter og penge på 

at undersøge mulighederne for at få etable-

ret alternative boliger. Vi har fået udarbejdet 

arkitekttegninger til et lille kompleks med 6 

boliger til særligt udsatte og udstødte 

hjemløse. Projektet har ikke kunnet gen-

nemføres, da vi ikke har kunnet skaffe en 

byggegrund, til trods for at vi har været i 

forhandling med Københavns Kommune på 

embedsmandsniveau og har haft kontakt 

med privat konsulent på området. 

 

Via en tandlæge i nabolaget har vi aftalt 

mulighed for tandbehandling for hjemløse, 

idet dårlige tænder er et udpræget problem 

for de alkoholskadede hjemløse. 

 

Vi har haft glæden af mange frivillige med-

arbejdere til vore arrangementer og har også 

ønsket en større interaktion med Jerusalems-

kirkens menighed, som lægger lokaler til 

meget af vort arbejde. Bl.a. har vi vist film  

til vore lørdagsmøder. Noget som vi vil fort-

sætte med og også lave lidt mere reklame 

for. Som sædvanlig har vi haft megen glæde 

af folk i samfundstjeneste, men i 2003/2004 

har vi også haft ganske stor nytte af en mili-

tærnægter, der er blevet vellidt af brugerne. 

 

Juleuddelinger, julearrangementer, familie-

lejr for enlige forsørgere og diverse udflug-

ter for “den normale hjemløse” har vi fort-

sat. Der har været afholdt en sommerminde-

aften for deltagerne i familielejren i efteråret 

2003, fordi vi ønsker fremdeles at holde 

kontakt til disse småbørnsfamilier for at de 

også kan se, at kirken og menigheden kan 

være et tilbud til øget social stabilitet.  

 

IgenBrug har igen sat nye rekorder i 2003 

med en ganske stor omsætning. Desværre 

har vi måttet tiltræde en større huslejestig-

ning, som har mere end spist den store for-

tjeneste på det brugte tøj. En stor nidkærhed 

og ønske om at hjælpe de svage er bevæg-

grunden for en stor indsats fra medarbejder-

ne i genbrugsbutikken. 

 

I foråret 2004 afholdt bestyrelsen en agita-

tionsaften som særligt rettede sig til de to 

københavnske menigheders medlemmer 

mellem 60 og 70 år for at skaffe flere fri-

villige. 7 personer meldte sig til nyt arbejde. 

Ikke mindst ser vi gerne at der kan være fle-

re berøringspunkter mellem vore brugere og 

menighedens medlemmer. 

 

Ejendommene 

Fjordbakken i Holbæk gennemgik en stor 

renovering i 2003. Økonomien til dette er 

taget over driften. Flere af lånene i vore 

bygninger er konverteret til billigere rente, 

hvilket har givet os mulighed for flere til-

trængte istandsættelser. Køkkenet i Hellerup 

Vuggestue er istandsat efter mange forhand-

linger og institutionen og Metodistkirkens 

Sociale Arbejde, som udlejer har delt ud-

giften. 

 

Bjarne Tønnesen            Finn Uth 
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Regnskab 2003 

Sociale aktiviteter   

Indsamlet til fællesspisninger, juleuddelinger og andre 

uddelinger 149.513  

Overskud IgenBrug  77.683  

Tipsmidler 389.430  

Københavns Kommune  5.000  

Socialministeriet til cafe, varmestue og rådgivning 400.000  

Forårsblomsten 25.000  

Varmestue, salg 5.300  

Deltagerbetaling for ophold i lejre 5.000 1.056.926 

Udgifter til sociale aktiviteter:   

Fællesspisninger, juleuddelinger og andre uddelinger -283.806  

Cafe, varmestue og rådgivning -642.466  

Husleje og varme -23.347  

Bostøtte -12.749  

Afholdelse af lejre -64.490  

Kursus -2.574  

Andel i fælles administrations- og lønudgifter -335.423  

Udgivelse af MSA´s blad -48.708  

Arkitekt vedr. Projekt Det skæve Hus -50.000  

Arbejdslejren -1.119  

Diverse -42.264  

Revision -18.750 -1.525.696 

Sociale aktiviteter i alt  -468.770 

Drift af udlejningsejendomme   

Rigensgade 21 og 21A 929.156  

Solborgen 151.833  

Gersonsvej 1 og 3 512.236  

Sofievej 26 199.167  

Fjordbakken, Holbæk -248.611  

H. C. Lumbyesgade 57 80.326  

Fremtidshåb, Frederikshavn 281.661 1.905.768 

Hensættelser til vedligehold ejendomme  -190.577 

Administration   

Fælles administrations- og lønudgifter 538.011  

Sociale aktiviteters, ejendommes og institutioners andel -569.935 -31.924 

Finansielle poster   

Renter af prioritetsgæld incl. omprioriterings omkostn. -856.518  

Afdrag på prioritetsgæld -339.456  

Renter 19.678 -1.176.296 

ÅRETS RESULTAT  38.201 
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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 8.124  

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 28.512.163 

Bundne fondsmidler  8.693 

Obligationer  13.134 

Likvid beholdning  2.961.230 

Periodeafgrænsningsposter  388.610 

Tilgodehavender, andre debitorer  170.310 

Aktiver i alt  32.054.140 

   

Passiver, angivet i kr.   

Egenkapital 1/1 2003 (heraf bundne fondsmidler kr. 8.693) 18.228.981  

Årets resultat 38.201  

Årets afdrag på prioritetsgæld 339.456  

Kursregulering obligationer -549 18.606.089 

Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi) 6.371.030  

Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi) 1.983.785  

Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi) 582.003  

Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi) 1.296.325  

Fremtidshåb (nom.værdi) 1.235.019  

H. C. Lumbyesgade (nom.værdi) 551.868 12.020.030 

Andre kreditorer ( ATP, skat, feriepenge)  160.739 

Forudbetalt husleje  75.848 

Huslejedepositum  369.292 

Forudmodtaget tilskud  25.000 

Betaniaforeningen  136.000 

Skyldige omkostninger  317.086 

Hensat til vedligeholdelse  344.056 

Passiver i alt  32.054.140 
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Forårsblomsten 

Året der kommer 

Bestyrelsen i Forårsblomsten opfordrer her-

med kredsene til at tænke i nye baner, vi er 

åbne for nye ideer. Vi har opfordret kreds-

lederne til at arrangere koncerter, eller ind-

samle kollekt specielt til Forårsblomstens 

arbejde.   

 

Vi ved godt det er meget svært at indsamle 

penge, og det er lige så svært at få folk til at 

sælge den lille blomst. Vi søger hvert år alle 

de fonde, som vi har kendskab til, men her 

bliver det også sværere og sværere, da der 

bliver flere og flere ansøgere. 

 

De fleste velgørende organisationer har 

kendte personer, til at stå frem og tale deres 

sag i radio og tv, samt en stor professionelt 

stab bag sig, det har vi desværre ikke, alt 

vores arbejde er på frivillig basis, vi har 

derfor en meget lille administration.  

 

Derfor er det stadigvæk vores håb at flere 

metodister vil gøre en indsats, ved for ek-

sempel at være med til at bruge et par timer 

på at sælge mærket, eller give et økonomisk 

tilskud, som derved kunne forbedre tilværel-

sen for de dårligst stillede børn i vores sam-

fund. 

 

Der vil blive arrangeret en Letlandslejr på 

Solborgen, som Jon Frydensberg står for i 

år. Vi vil 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 Forårsblomstmær-

ket denne dag. I år er en undtagelse da den 

1. maj falder på en lørdag, den er derfor 

flyttet til den 4. maj. 

 

Vi vil gerne takke alle, som har støttet For-

årsblomsten med deres arbejdskraft eller 

økonomisk.

Året der gik 

Forårsblomsten havde en tilbagegang på 

indtægtssiden igen i 2003 på salg af mærket. 

Det skyldes primært det dårlige vejr 1. maj, 

men det opvejes med de penge vi har fået 

fra fondsansøgninger og tipsmidler. Vi kom 

derfor ud med ca. kr. 13.000 mere, end i 

2002.  

 

Vi må konstatere, at flere kredse slet ikke 

samler noget ind, eller lade høre fra sig. 

Hvis alle ville gøre en indsats den 4. maj 

ville en lille å blive til en stor bæk. 

Vi afholdt ingen Letlandslejr i år 2003. Da 

vi skal bruge tipsmidlerne i det år, hvor vi 

får dem bevilget, støttede vi Tjernobyl-

lejren på Bornholm med kr. 28.500,00. 

  

I lighed med tidligere år gav vi et tilskud på 

kr. 40.000,00 til uddeling af julepakker og 

familielejren som MSA Centralmissionen 

står for. 

 

Alland Holm 
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Regnskab 2003 

  2003 2002 

Indtægter 

Indtægt ved koncert samt salg af blomster   53.822 58.652 

Tipsmidler  61.772 48.480 

Andre tilskud  30.000 25.000 

Renteindtægter bank og giro  65 73 

  145.659 132.205 

 

Udgifter 

Administrationsandel  2.200 2.200 

Porto og gebyr  463 439 

Revisor  5.200 3.000 

Annoncer og reklame  5.744 4.193 

Diverse  4.960 1.000 

  18.567 10.832 

 

Årets resultat  127.092 121.372 

 

Overført fra sidste år  46.914 142.860 

I alt til disposition  174.006 264.232 

 

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  -500 - 133.818 

Overført til næste år  173.506 46.914 

 

 

Aktiver 

Girobank konto.nr. 505-4303   94.934 49.914 

Tilgode, Hempel  25.000 

Tilgode, tipsmidler  61.772  

  181.706 49.914 

 

Passiver 

Saldo 1. januar  46.914 142.860 

Årets overskud  127.092 121.372 

  174.006 264.232 

Uddeling  -500 - 217.318 

Egenkapital i alt  173.506 46.914 

Skyldige omkostninger  8.200      3.000 

  181.706 49.914
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Marielund, Vejle 

Året der kommer 

Der opleves generelt et godt fællesskab i 

området og ved aktiviteterne i hovedhuset. 

En del af ansvaret herfor deler bestyrelsen 

med glæde med aktivitetsudvalg og vice-

værten.

Året der gik 

Hovedindtrykket er gode og velfungerende 

boliger med et godt miljø og gode fysiske 

rammer.  

Efter en serie indbrud, som bl.a. har ramt 

ældreboligerne, har vi drøftet mulighederne 

for ved enkle forbedringer eller ændringer at 

opnå større sikkerhed. Viceværten indgår i 

sikringstiltag, montering af ekstra sikker-

heds-hasper (materialet er på beboernes 

regning) m.v. 

Der har været ændring i antenne-anlægget, 

og der er til boligerne nu valgt en mellem-

løsning, der prismæssigt svarer til det tidli-

gere. Endvidere kan vælges en lille eller en 

stor pakke med hhv. lavere og højere abon-

nement. Ved pakkeskift betaler lejer et fast 

gebyr på kr. 500 til fællesantenneforenin-

gen. Nye lejere må acceptere pakken til før-

ste mulige skiftedato 

Årets overskud på kr. 18.325 overføres til 

egenkapitalen. 

 

Knud Kristensen 
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Regnskab 2003 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.293.573 

Andre driftsindtægter 100 

 1.293.673 

  

Udgifter  

Administrationsomkostninger 111.747 

Lokaleleje 82.068 

Ejendomsomkostninger 288.882 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom 102.000 

 584.697 

Resultat før finansielle poster 708.976 

  

Finansielle indtægter 5.249 

Finansielle udgifter 695.900 

Resultat 18.325 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Indretning af lejede lokaler 23.000 

Driftsmidler 8.700 

Tilgodehavender 70.504 

Likvide beholdninger 380.477 

 18.647.541 

Passiver  

Egenkapital 79.759 

Hensættelser 1.399.896 

Langfristet gæld 16.635.405 

Kortfristet gæld 532.481 

 18.647.541 
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Marielundfonden 

Året der kommer 

Bestyrelsen glæder sig fortsat over den vel-

fungerende hovedbygning, der  som tidlige-

re nævnt trænger til en udvendig reparation. 

Til orientering opridses kort bygningsanven-

delsen, da lejemålet i overetagen er opsagt:  

Underetagen er udlejet til Ældreboligerne til 

vaskefaciliteter og viceværtlokaler, og der 

er derudover 2 værelser til udlejning for be-

boernes overnattende gæster. 

Mellemetagen i højt stueniveau med en lift 

anvendes til aktiviteter for beboerne samt  

mødelokaler til udlejning. Udlejning af mel-

lemetagen er begrænset til ældreaktiviteter, 

idet udlejning til dagplejemødre i området er 

ophørt 

Overetagen er pt. udlejet til hjemmehjælpen 

ved Vejle kommune, som har opsagt aftalen 

senest med udgangen af januar 2005. Mulig-

heden for den fremtidige drift og anvendelse 

evt. ved indretning af 2 boliglejemål under-

søges af bestyrelsen i samarbejde med Beta-

niaforeningen og MSA.  

  

Et aktivitetsudvalg med Poul Guldfeldt og 

Hanne From planlægger de ugentlige aktivi-

teter sammen med Knut Bjarne Jørgensen. 

Vi retter en varm tak til de, der har gjort og 

fortsat udfører en stor og kærlig indsats, og 

til de, der viderefører funktionerne på hver 

sin måde. Også en tak til Betaniaforeningen 

for bidrag til udflugt m.v. 

Vi  glæder os over at det fortsat er muligt at 

gennemføre beboeraktiviteterne, herunder 

også støtten fra K. B. Jørgensen, der med-

virker 2 gange månedligt. Aktiviteterne er 

med til at skabe en god ramme, og der delta-

ger beboere også udenfor ældre-boligområ-

det.  

Som beboerrepræsentant til bestyrelsen er 

valgt Egon Hviid. 

Året der gik 

Vi glæder os over at have en  stabil vicevært 

til de 17 timer pr. uge. Jens Daugaards an-

sættelsen er nu ændret til en ansættelse i 

flex-job med støtte fra Jelling Kommune. 

Økonomien i ansættelsen er neutral for 

Marielund i forhold til tidligere. Han  virker 

meget stabil og tillidsvækkende og er velan-

skreven hos beboerne. Derudover holder 

han området i en god og indbydende stand 

med få omkostninger til fremmed hjælp. 

 

Knud Kristensen 
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Regnskab 2003 

Indtægter  

Husleje hovedbygning 111.824 

Husleje viceværtlokaler 64.652 

 176.476 

  

Udgifter  

Vedligeholdelse, bygninger, elevator 2.131 

Rengøring 1.303 

Revision 2.500 

Forsikringer 8.265 

Ejendomsskat 3.889 

Vicevært 22.600 

El 800 

Varme 8.246 

Administrationsomkostninger 432 

Renter, Betaniaforeningen 12.534 

Diverse 795 

 63.495 

Resultat før hensættelser 112.981 

Hensat til vedligeholdelse  82.000 

Resultat 30.981 

  

Aktiver  

Ejendom 919.052 

Tilgodehavender 0 

Danske Bank 255.736 

 1.174.788 

Passiver  

Egenkapital 563.381 

Hensat til vedligeholdelse 302.896 

Gæld, Betaniaforeningen 306.011 

Skyldige omkostninger 2.500 

 1.174.788 
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Den selvejende institution Willeruplund 

Året der gik 

Aktiviteterne, primært udlejningsvirksom-

heden til Odense Kommune har fungeret 

ganske tilfredsstillende i år 2003. Således er 

der skabt baggrund for et ganske tilfredsstil-

lende resultat selv med en øget uddeling af 

midler. 

 

Vi har ydet betydelige tilskud til børne- og 

ungdomsarbejdet, hvor især musikarbejdet 

har kunnet nyde godt af midlerne. Selv om 

vedtægterne anfører, at midlerne skal an-

vendes på Fyn, har vi vurderet, at specifikke 

aktiviteter i andre dele af landet har ligget 

inden for de angivne rammer. 

 

Vi har stadig ikke fået en aftale med kom-

munen om evt. betaling af den grund, kom-

munen i sin tid stillede til rådighed. Vi vur-

derer, at kommunens stilling i sagen er så 

svag, at de ønsker en udskydelse i håb om 

en nye forhold afdækkes. 

 

Bestyrelsen  
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Regnskab 2003 

Indtægter:   

Husleje  263.490,00 

Indtægter i alt  263.490,00 

    

Udgifter:   

Administration og revision  12.500,00 

Gaver  228.503,60 

Udgifter i alt  241.003,60 

    

Finansiering:   

Renter  49.163,93 

Terminsrenter  -2.961,37 

Kursreguleringer  -9.760,37 

Finansiering i alt  36.442,19 

    

Driftsresultat/overskud 2003  58.928,59 

   

    

Aktiver:   

Kontanter  57,10 

BG Bank  21.790,54 

Værdipapirer nom. 771.594  973.774,85 

Tilgodehavende husleje  133.050,00 

Ejendom  4.800.000,00 

Inventar  200.000,00 

Aktiver i alt  6.128.672,49 

    

Passiver:   

Prioritetsgæld   64.986,24 

Skyldige omkostninger  42.000,00 

Egenkapital 31.12.2002  6.021.686,25 

Passiver i alt  6.128.672,49 
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Generalkonferencen 

”WATER WASHED SPIRIT BORN” 

Pittsburgh 27 april – 7 maj 2004 

Temat för generalkonferensen riktade upp-

märksamheten på dopets betydelse. Det 

betonades framförallt i förkunnelse men 

också i många av de frågor som konferensen 

arbetade med. Den process som inleddes 

med antagandet av rapporten ”By water and 

spirit” 1996 har nu fått fullt genomslag i 

kyrkoordningens formuleringar. Varje 

gudstjänst under konferensen inleddes med 

en påminnelse av dopets betydelse för vårt 

liv i nådens förbund.    

 

Att vi tillhör en kyrka som är global och vill 

innesluta människor från olika kulturer och 

raser kom till starkt uttryck i den gudstjänst 

som inledde konferensen. Nästan 1000 

delegater från fyra kontinenter var på plats. I 

gudstjänsten användes engelska, spanska, 

swahili, franska och koreanska. Per Harlings 

sång ”Du är helig du är hel” sjöngs översatt 

till engelska. Ordförande i biskopsrådet 

Ruediger Minor, biskop i Moskva 

predikade. En koreansk kör sjöng liksom en 

grupp ur den amerikanska ursprungsbefolk-

ningen. Generalkonferensen präglades av en 

strävan av att vara global även om 80% av 

kyrkans medlemmar fortfarande finns i 

USA. Detta trots en kraftig ökning av 

medlemsantalet i de afrikanska länderna - 

framförallt i Kongo. Viljan fanns att tänka 

och agera globalt även om det för många av 

våra amerikanska syskon kräver träning. 

Ungefär 25 stycken av delegaterna från 

Filippinerna och Afrika hade inte lyckats få 

visum och flera stolar på konferensen 

förblev tomma under hela konferensen. 

Detta beklagades av arrangörerna. Skarp 

kritik med anledning av detta hade framförts 

till berörda myndigheter.  

 

Under konferensens första dagar framfördes 

två olika budskap. Biskoparnas budskap 

presenterades av Kenneth L. Carder från 

Mississippi och avslutades med att ange fyra 

områden som kyrkans ledarskap vill betona 

under de kommande fyra åren: 

1. ”Nyskapelse och kyrkans uppgift”: 

Gud nyskapar våra hjärtan/våra liv, nya 

sociala strukturer och hela kosmos. Vår 

relation till jorden och de mest sårbara 

ska särskilt uppmärksamma som uttryck 

för vårt hopp om Guds nya skapelse. 

2. ”En sund lära och en allmänkyrklig 

anda”: Kärnan i vår lära och det ton-

givande i metodismen satt i ett 

sammanhang av dess betydelse och 

relevans för den framväxande 

vetenskapliga världsbilden samt Guds 

vision av ett samhälle präglat av kärlek 

mitt i mångfalden. 

3. ”Personlig social helighet”: De wesley-

anska principerna för personlig och 

social etik med tyngdpunkt på hur vår 

personliga och sociala ekonomi bör och 

måste återspegla gudomlig kärlek och 

bidra till en ny skapelse och verklig 

säkerhet. 

4. ”Vakandet över varandra i kärlek”: 

Lärjungaskap i den metodistiska 

traditionen med betoning av att vi är 

ansvariga inför varandra och inför de 

”minsta av dessa” genom ett liv som 

återspeglar ett samhälle präglat av 

kärlek. 

Budskapet mottogs med stor entusiasm av 

konferensen. 

 

Lekmannabudskapet framfördes av Gloria 

Holt lekmannaledare från Alabama. Hon 

talade om behovet av att lekmän och 

pastorer arbetar tillsammans i 

församlingarna. Vi ska vara eniga i anden 

och alla vara i tjänst. Hon betonade behovet 
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av kulturell relevans och förnyelse av 

kyrkans strukturer, former och gemenskap. 

 

Frågan om kyrkans förhållande till homo-

sexualitet var den fråga som skapade mest 

diskussion under konferensen. De 

homosexuellas position i samhället och 

deras rättigheter är ett mycket 

kontroversiellt och politiserat ämne inom 

kyrkan i USA vilket också avspeglade sig i 

konferensen med många, långa och laddade 

debatter. Förslag om förändringar i de 

sociala principerna om att kyrkan skulle 

erkänna att vi i denna fråga har olika 

uppfattning avslogs. Den nuvarande 

formuleringen förtydligades något men 

ingen ändring av sakinnehållet gjordes. 

Likaså avslogs förslag som skulle 

möjliggöra för homosexuella att vara 

pastorer. Kyrkoordningens formuleringar 

om omoraliskt beteende som grund för 

anklagelser mot pastorer i kyrkan 

förtydligades avseende omoraliskt beteende 

där praktiserad homosexualitet numera är 

inskrivet i kyrkoordningens text liksom ett 

förbud för pastorer att medverka i akter för 

att välsigna homosexuella förhållanden. 

Andra beslut med anknytning till denna 

fråga var att kyrkan ska uppmärksamma 

homosexuella tonåringar som begår 

självmord, en av generalkonferensens råd 

(General Board of Church and Society) 

uppmanades att stimulera och stödja 

kyrkans möte med homosexuella människor 

och att inget ekonomiskt stöd får ges till 

organisationer som uppmuntrar till 

homosexualitet. Under hela konferensen 

pågick olika aktiviteter i anslutning till 

konferensanläggningens entré för att 

påverka delegaterna. Vattenflaskor och 

flygblad delades ut. Personer stod i bön och 

lovsång för att visa påverka kyrkan mot att 

innesluta homosexuella i sin gemenskap. 

Under konferensens näst sista dag 

genomförde förespråkarna för en liberal 

inställning till homosexualitet en planerad 

och i förväg annonserad manifestation. 

Under sång vandrade man runt i 

konferenssalen med olika plakat. Ett stort 

antal av delegaterna anslöt sig till dem eller 

visade sitt stöd genom att stå upp under 

manifestationen som pågick under cirka 

15minuter. Bland dem flera av biskoparna. 

Under dagen uppstod också ett rykte om att 

ett förslag om delning av kyrkan höll på att 

utarbetas. Genom massmedia spreds 

information om att Metodistkyrkan skulle 

delas i en liberal och konservativ riktning 

vilket skapade oro. Konferensens sista dag 

inleddes med att konferensen antog ett 

tydligt uttalande om att kyrkans enhet ska 

bevaras.  

 

Ett av de viktigaste besluten under konfe-

rensen var beslutet om en ny struktur för 

kyrkans organisation. Ambitionen var att 

knyta samman alla de olika verksamhets-

grenarna på ett bättre sätt, utöka samverkan 

mellan årskonferenserna och att verksamhet 

och ekonomi skulle beslutas i samma organ. 

Frågan har föregåtts av ett arbete kallat 

”Living into the future” som i sin tur byggde 

på arbetet i den utredning som kallades 

”The connectional process team”. Åtta års 

förarbetet ledde fram till beslut om införan-

de av det ”konnektionala bordet” (Connec-

tional table) där samtliga ordförande i råd 

och utskott ska finnas liksom representanter 

från kyrkan i USA och en representant från 

varje centralkonferens. Det ursprungliga 

förslaget innehöll 131 ledamöter men ban-

tades under konferensen till 47. Det råd in-

om kyrkan som ansvarar för ekonomin 

(General Council on Finance and Admini-

stration) kommer att finnas kvar men ska 

samarbeta med ”Connectional Table”. Det 

tidigare rådet ”General Council on Mini-

stry” kommer att upplösas. 

 

Generalkonferensen fattade beslut utifrån de 

sammanlagt 1400 förslag som lämnats. Det 

är naturligtvis omöjligt att redogöra för ens 

en bråkdel av dessa. Bland de frågor som 

uppmärksammades fanns: 

 Fortsatt stöd till Africa University i 

Zimbabwe som redovisade sin fram-
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gångsrika verksamhet inför generalkon-

ferensen. 

 Fortsatt stöd till marknadsföring genom 

”Igniting Ministry” som bl a arbetar 

genom reklaminslag i TV och radio lo-

kalt och nationellt i USA. Marknads-

föringen sker under rubriken ”Open 

heart, open mind, open doors”.  

 Bildandet av en sektion inom ”General 

board of Discipleship” med inriktning på 

ungdomar vilket innebär att General-

konferensen för första gången har en 

organiserad ungdomsverksamhet. 

 Möjligheten till associerat medlemskap 

i årskonferensen återinfördes. 

 Beslut om utökad representation i gene-

ralkonferensens organ från centralkonfe-

renserna. 

 Tillsättandet av en studie kring 

biskopsämbetet inom Metodistkyrkan 

infattande bland annat möjligheten att 

utse en arbetande ordförande i biskops-

rådet för fyra år i taget, en översyn över 

antalet biskopar och fördelning av dessa. 

 Beslut fattades som kommer att möjlig-

göra en anslutning av Metodistkyrkan i 

Elfenbenskusten till ”The United Me-

thodist Church”.  

 Antagandet av en studierapport över 

nattvarden – ”This holy mystery: A 

United Methodist Understanding of 

Holy Communion” 

 Fortsatt stöd till de teologiska semina-

rierna i Östeuropa ingår inte i den an-

tagna budgeten utan kommer att för-

medlas utanför denna. 

 

Generalkonferensens arbete kommer att föl-

ja oss under de fyra år som kommer. I 

mängder av olika sammanhang kommer 

konsekvenser av allt det arbete som lades 

ner inför och under generalkonferensen att 

få betydelse. Närmast vid det arbete som 

Centralkonferensen i oktober kommer att 

utföra för att anpassa kyrkoordningen till 

våra förhållanden i Norra Europa. 

 

Håkan Englund Ingmar Ångman 
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Revisionsudvalget 
 

Eet af udvalgets medlemmer, Vagn Birch, 

deltog ikke i arbejdet grundet sygdom. 

 

De modtagne regnskaber har været fordelt 

mellem udvalgets øvrige medlemmer for 

granskning, hvorunder der fra flere kasser er 

indhentet yderligere oplysninger, ligesom 

der er foretaget nogle rettelser til konferen-

cehåndbogens regnskabsoplysninger. 

 

Udvalget mødtes den 17. 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 Ungdomsskolen Lægården 

med tilhørende fonde. Vi har dog bemærket 

sammendraget i konferencehåndbogen, 

hvortil vi ikke har andre bemærkninger end, 

at regnskabet for Odd Hagens Fond mang-

ler. 

Bestyrelsens og revisionens underskrift 

mangler på MBUFs interne regnskab og på 

regnskab og revisionsprotokol for Sonja og 

Henry Sandvangs Fond. Sidstnævnte under-

skrives under Årskonferencen. 

 

Som tidligere år er to regnskaber revideret 

af interne revisorer og eet af ekstern, ikke 

statsaut. revisor, mens alle andre regnskaber 

er revideret af statsaut.revisor. 

 

Alle gennemgåede regnskaber er forsynet 

med revisionspåtegning uden forbehold. 

 

Andre bemærkninger 

Der er konstateret flere fejl i regnskabet for 

Metodistkirkens Verdensmission. Verdens-

missionen vil foretage de fornødne rettelser 

til årbogen. 

 

På revisionsudvalgets vegne 

Niels J. Ramsing 
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Ungdomsskolen Lægården 

Generalforsamling fredag den 25. juni 2004 kl.  10.00-11.00 

INDKALDELSE 

 
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Ungdomsskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling i Jerusalemskirken , Stokhusgade 2 , 1317 København K.  : 

 

Dagsorden 

1. Konstituering. 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 

     Knud Kristensen på valg 

Richard Tolstrup på valg. Ønsker ikke genvalg. 

Værende suppleant: Finn Bræstrup Karlsen 

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. Af praktiske redaktionelle årsager bedes 

evt. forslag fremsendt til formanden snarest belejligt. 

Indkomne forslag bekendtgøres i bladet Himmel & Jord senest 2 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. 

 

På bestyrelsens vegne: Knud Kristensen, formand, Bøgomvej 39, 7100 Vejle. (knud@bhutho.dk) 
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Bestyrelsens beretning  
 

Først vil jeg glæde mig over, at vi har ende-

ligt godkendt den vedtægtsændring, der 

præciserer det værdigrundlag vi sammen 

med skolens medarbejdere ønsker at drive 

skolen efter. Det er altid rart at have tingene 

på plads. Skolen gennemfører en afgrænset 

selvevaluering af  værdigrundlaget. Resulta-

tet forelægges bestyrelsen, som godkender 

den videre plan. 

 

Trusler- /muligheder 

Der sker mange ændringer i samfundet – og 

især indenfor efterskoleområdet. Som på 

mange skoler  oplever vi også på Lægården, 

at det kan være svært at tiltrække elever, og 

siden at fastholde dem, fordi de som andre 

unge er en del af zapper-kulturen.  

I Holstebro starter en ny orkesterefterskole 

med et direkte tilskud på kr. 700.000 fra 

Kulturministeriet samt støtte fra Holstebro 

Kommune. Hvordan påvirker det vor situa-

tion? 

P.t. ser vi skolelukninger, mens nogle af de 

veletablerede og velprofilerede udvider for 

at få bedre totaløkonomi.  

Holder betegnelsen Ungdomsskolen  nogen 

mulige elever tilbage ? – eller virker det 

måske bare lidt gammeldags? 

Hvordan får vi  bestyrelsesarbejdet og ud-

valgsfunktioner til at blive velfungerende – 

når vi samtidig er bevidst om den store 

bopælsafstand? – og hvordan opmuntrer vi 

nye til at indgå i bestyrelsen? 

Hvordan får vi fokus på de ting, vi gør godt 

– og får offentligheden kendskab til det?     

 

5 års-visionsdag 

Skolen har fået værdigrundlaget beskrevet i 

vedtægterne og gennemført de fleste af de 

prioriterede bygningsforbedringer. Derfor 

fandt bestyrelsen at dette var et passende 

tidspunkt sammen med personalet at se 5 år 

frem i tiden. En udbytterig debat gav over-

blik over ønsker fra medarbejderne til byg-

ninger m.v. som et nyttigt bidrag til en sam-

let vedligeholdelses- og investeringsplan. 

Endvidere indgik i debatten hvordan vi til-

trækker og fastholder elever, og markerer 

skolens profil.  

 

Profilering 

Hvilken profil har vi reelt? – og hvilken kan 

vi forestille os/ønske os. Vi og omgivelserne 

ved konkret, at vi har gjort det godt med 

gymnastik og idræt. I den løbende debat i 

bestyrelsen er indgået, om vi skulle være 

generel efterskole eller markere os med 

noget af det, vi er gode til. Overvejelsen har 

gennem flere år ligget i luften, og bestyrel-

sen fandt det nu nødvendigt at klargøre vo-

res profil.  

 

Beslutningen blev, at vi vil præcisere, at vi 

er en idrætsefterskole, og det er drøftet med 

medarbejderne. Dette bør også fremgå af 

betegnelsen. Beskrivelsen Idrætsefterskolen 

Lægården vil sammen med  et moderniseret 

Logo og adressen OPTUR.NU blive an-

vendt i markedsføringsaktiviteter.  

Bestyrelsen har som nævnt i indledningen 

været nødsaget til alvorligt at overveje, 

hvordan vi tiltrækker flere elever, og hvor-

dan vi får mere gennemslagskraft i markeds-

føringen, og har søgt professionel bistand 

hertil. 

  

Udover præciseringen af at vi dyrker idræt 

er ikke tænkt nogen væsentlig ændring af 

aktiviteterne eller ensretning af  linierne. 

Bestyrelsen foreslår som én konkret præci-

sering, at navnet i vedtægterne ændres fra 

Ungdomsskolen til Idrætsefterskolen Læ-

gården. 

 

Skolen har problemer med tilmelding til 

det nye skoleår (den 27. maj. 2004 er der 

under 60 tilmeldte), og har hos revisor fået 

udarbejdet et alternativt budget for det 

kommende år. Dette kan samtidig bruges i 

forbindelse med omprioritering af gælden til 
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lavere forrentede lån. Som modvægt til det 

forventet lavere elevtal forventer skolen 2 

blinde elever og en svagtseende. Dette kræ-

ver ekstra personale og giver højere elevtil-

skud.  

Heldigvis ser rekrutteringsmulighederne (år-

gangsstørrelserne) for de kommende år lyse-

re ud. Vi kan tage os af svage og pressede – 

og gør det (ofte endda meget godt) – men vi 

vil også gerne tiltrække flere ressourcestær-

ke elever. Men hvordan får vi dem til at 

vælge Lægården?  

 

Hjemmesiden har haft funktions-

problemer og det er uheldigt når der i for-

vejen er svigtende elevtal – og hård konkur-

rence i området. Problemerne er løst, og der 

er iværksat en opdatering for at være på for-

kant også her, og på en tiltrækkende måde at 

vise de værdier Lægården står for. 

Disse markedsføringsaktiviteter er valgt 

som en måde at komme videre på. (PR, 

hjemmeside, image, konkurrencer m.v.?) 

Bestyrelsen modtager gerne ideer fra skole-

kreds og ansatte. 

 

Planer om ny hal  

En af vore gode samarbejdspartnere og leje-

re fremførte ønske om at etablere en spring-

grav i hallens gulv. Bestyrelsen ønskede ik-

ke  at lave et indgreb i hallen, som kunne 

medføre utilsigtede følger! Derimod så vi 

muligheder i at etablere en ny hal med 

springgrav, klatrevæg m.v. også for at have 

disse funktioner. Den primære overvejelse 

kunne på flere områder give mere fleksibili-

tet og en bedre lokaleanvendelse, men pro-

jektet løb ind i forhindringer. Bestyrelsen 

har valgt at begrænse planerne til en mindre 

udvidelse ved den værende hal - af økono-

miske årsager, også set i lyset af situationen. 

 

Vi ønsker en ren efterskole 

Endvidere har skolen fået bestyrelsens til-

slutning til at gennemføre misbrugstest for 

de elever, skolen fandt i fare for at have el-

ler få et misbrug. Vi støtter, at skolen hånd-

fast søger at imødegå misbrug, hvis noget 

sådant opdages. 

 

Året, der gik  

Den hidtidige linie med renovering af sko-

len og forbedringer er fortsat, men vi har på 

grund af for svag elevtilslutning og udskift-

ninger måttet se et underskud på driften i 

2003 på kr. 211.000 samt en ekstraordinær 

omkostning på kr. 157.000 på grund af en 

omlægning af lån til lavere forrentning.  

Bestyrelsen vil også i det kommende år ar-

bejde for at sikre bedst mulige rammer for 

skolens virksomhed. Samtidig vil vi takke 

ledelse og medarbejdere for en god og hel-

hjertet indsats. Vi er klar over, at det er me-

get krævende med de mange udskiftninger 

og de store udfordringer, dagligdagen har 

budt på. 

  

Som det fremgår,  er der store og væsentlige 

problemer eller udfordringer at behandle i 

bestyrelsen. Nogle kan vi behandle ud fra 

fakta, men mange har flere elementer af 

skøn, forventning og tro på hvad fremtiden 

vil bringe. Dette gør ikke mulighederne 

færre, og heller ikke beslutningsprocessen 

lettere. Men det er nødvendigt, at vi vælger 

at gøre noget, så Lægården også fremover 

kan stå med et godt tilbud til de kommende 

elever.  

For jeg er Herren, din Gud, der griber din 

højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, jeg 

hjælper dig   (Esajas kap.41 v.13) 

Når tingene kan se svære ud for os og vore 

elever, er det godt at vide at der er en, der 

står bag. 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne  

Knud Kristensen 
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Vedtægter for Ungdomsskolen Lægården 

§ 1.  Hjemsted og formål. 

 

stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en 

uafhængig selvejende undervisningsinsti-

tution. 

stk. 2. Institutionen er oprettet i 1968 af 

Metodistkirken i Danmark, og har hjem-

sted i Holstebro kommune. 

stk. 3. Skolen ejer ejendommen matr. nr. 

44 a af Holstebro Markjorder og 1 a af 

Lægården, Holstebro, med bygninger, bo-

have og beplantning. 

stk. 4. Institutionens formål er at drive 

efterskole inden for rammerne af gæl-

dende regler om frie kostskoler, i meto-

dismens ånd på kristeligt og folkeligt 

grundlag. Skolen skal søge at bibringe 

eleverne en almen uddannelse og op-

dragelse. 

stk. 5. Værdigrundlag. 

Mennesket er skabt med mange mulighe-

der 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 ele-

vernes ansvarlighed. 

Livet på skolen er præget af vores ønske 

om at give eleverne glæde ved fællesska-

bet. Vi ønsker at udvikle den enkeltes re-

spekt og omsorg for andre, styrke deres 

evne til aktivt at engagere sig i fælles akti-

viteter og oplevelser samt at fremme ele-

vernes ansvarlighed. Vi vægter, at alle ele-

ver trives bedst muligt. 

Viden og færdigheder er vigtige for ele-

vernes udvikling indenfor det boglige, mu-

siske, 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 vide-

re som en livsmulighed til vore elever. Vi 

har en tro på, at Guds kærlighed og tilgi-

velse 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.  

 

§ 2.  Skolekreds. 

 

stk. 1. Ethvert medlem* af Metodistkirken 

i Danmark er medlem af skolekredsen, og 

har som sådan stemmeret ved skolens ge-

neralforsamling.  

stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen der ikke 

er medlem af Metodistkirken i Danmark, 

er automatisk medlem af skolekredsen. 

stk. 3. Medlemmernes evt. bidrag til sko-

lekredsen giver ikke ret til andel i skolens 

overskud. Medlemmerne hæfter ikke per-

sonligt for skolens gæld. 

stk. 4. Medlemskab giver adgang til på 

generalforsamlingen at afgive én stemme. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

stk. 5. Skolens årsregnskab udleveres/sen-

des fra skolen senest 14 dage før den ge-

neralforsamling, hvor regnskabet skal be-

handles. Medlemmerne har endvidere ret 

til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditets-

budgetter, byggeregnskaber og oplysnin-

ger til brug for tilskudsberegning, der sen-

des til offentlig myndighed. 

 

§ 3.  Skolens drift. 

 

stk. 1. Skolens drift finansieres ved offent-

lige tilskud, elevbetaling, evt. bidrag fra 

skolekredsen, bidrag fra Metodistkirken, 

organisationer eller private personer. 

                                              
* Som “medlem af Metodistkirken i Danmark” 

forstås det bekendende medlem, som ved et særligt 

optageritual under gudstjenesten - eller i vidners 

nærvær - personligt tilslutter sig kirken og er 

indskrevet i kirkens medlemsprotokol.  
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stk. 2. Skolens midler må alene komme 

skolens skole- og undervisningsvirksom-

hed til gode. 

stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder 

institutionen og skal i passende omfang 

anvendes til tilvejebringelse af kapital til 

imødegåelse af underskud og i øvrigt til 

størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbed-

ring af undervisningsmateriale, byggefor-

anstaltninger og lignende. Anbringelse af 

likvide midler kan ikke ske på konti m.v. 

som andre end skolen disponerer over. 

Værdipapirer skal stedse være noteret på 

skolens navn. 

 

§ 4.  Generalforsamling. 

 

stk. 1. Generalforsamlingen består af sko-

lekredsens medlemmer, samt 5 repræsen-

tanter fra en evt. forening for tidligere 

elever. Elevforeningens bestyrelse med-

deler skolens bestyrelsesformand navnene 

på de personer, der er udpeget som repræ-

sentanter ved generalforsamlingen. Dette 

skal ske senest 14 dage før dens afholdel-

se. 

stk. 2. Generalforsamlingen vedtager æn-

dringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer 

beslutning om institutionens nedlæggelse, 

jf. § 13. 

stk. 3. Ordinær generalforsamling afhol-

des hvert år i forbindelse med Metodist-

kirkens danske Årskonference, der afhol-

des inden udgangen af juli måned. 

Bestyrelsen indkalder med angivelse af 

dagsorden for ordinær generalforsamling 

ved meddelelse i Metodistkirkens presse. 

Det skal ske senest 9 uger før dens afhol-

delse. 

Generalforsamlingens dagsorden skal 

mindst indeholde: 

 Valg af dirigent, sekretær og stemme-

tællere. 

 Bestyrelsens beretning. 

 Forstanderens beretning. 

 Godkendelse af det reviderede regn-

skab. 

 Indkomne forslag. 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. 

 Valg af revisor. 

 Eventuelt. 

stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være be-

styrelsen skriftligt i hænde senest 7 uger 

før generalforsamlingen. Forslag 

bekendtgøres for medlemmerne gennem 

Metodistkirkens presse, senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling 

afholdes, når et flertal af bestyrelsens 

medlemmer eller mindst 10 % af skole-

kredsens medlemmer ønsker det. Den ind-

kaldes som ordinær generalforsamling 

sammen med dagsorden. 

stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig 

stemmeflerhed. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uden hensyn til antal 

mødte medlemmer. Jf. dog § 13. 

stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig af-

stemning. 

stk. 8. De ved skolen ansatte medarbejde-

re, der ikke er medlemmer af skolekred-

sen, har taleret ved generalforsamlingen. 

stk. 9. Der føres protokol over det, der 

foretages og vedtages på generalforsam-

lingen. Protokollen underskrives af diri-

genten og opbevares på skolen. 

 

§ 5.  Bestyrelsens sammensætning. 

 

stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 

5 medlemmer vælges af skolekredsens 

generalforsamling. Alle deltagere i gene-

ralforsamlingen kan fremsætte forslag til 

bestyrelsesemner. 

1 medlem vælges af Holstebro Byråd. 

stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 

4 år ad gangen, genvalg kan finde sted. 

Valgperioden fordeles, så et à to medlem-

mer afgår hvert år. Det af Holstebro Byråd 

valgte medlem følger byrådets valgperio-

de. 

stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem i 

valgperioden bliver generelt inhabil kan 

vedkommende ikke længere være medlem 
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af  bestyrelsen, men skal udtræde øjeblik-

keligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hur-

tigst muligt. 

stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen 

kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 

eller deltage i valg af medlemmer. Dog har 

skolekredsmedlemmer, der er ansat ved 

skolen,  begrænset valgret til bestyrelsen. 

Deres stemmer medregnes med højst 10% 

af de stemmeberettigede medlemmer af 

skolekredsen og højst 25% af de afgivne 

stemmer. Disses stemmesedler skal derfor 

mærkes. 

stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være 

myndige og skal have fast bopæl i Dan-

mark eller tilhøre det danske mindretal i 

Sydslesvig. 

stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig ved 

førstkommende bestyrelsesmøde med 

formand og næstformand. 

 

§ 6.  Bestyrelsens opgaver og ansvar. 

 

stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede 

ledelse af skolen og er herunder ansvarlig 

for dens økonomi. Bestyrelsen skal forval-

te skolens midler, så de bliver til størst 

mulig gavn for skolen og sørge for, at der 

tages skyldige økonomiske hensyn. Besty-

relsen er ansvarlig over for skolekredsen. 

Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for 

undervisningsministeren,  herunder for at 

betingelser og vilkår for ydelse af tilskud 

overholdes, samt at skolen ledes i over-

ensstemmelse med sit formål. 

stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger 

forstanderen, lærerne og medarbejderne i 

øvrigt. Ansættelse og afskedigelse af læ-

rerne og medarbejdere i øvrigt sker efter 

indstilling fra forstanderen. 

stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om 

køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbeta-

lingen. 

stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for 

skolens overordnede kursusvirksomhed og 

en undervisningsplan for det enkelte 

kursus. 

stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udar-

bejdelse af korrekt driftsregnskab og sta-

tus, jf. § 10, stk. 1. 

stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervis-

ningsministeriet om institutionens nedlæg-

gelse. 

stk. 8. Bestyrelsen godkender en plan for 

skolens årlige evaluering af dens virksom-

hed i forhold til skolens værdigrundlag. 

 

§ 7.  Bestyrelsens arbejde m.v. 

 

stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når for-

manden eller 3 medlemmer finder det nød-

vendigt. 

stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mø-

dedeltagerne til møde og meddeler sam-

tidig hvilke sager, der skal behandles. 

stk. 3. Formanden, eller i dennes fravær 

næstformanden, leder forhandlinger og 

afstemninger og sørger for, at beslutninger 

herunder eventuelt afstemningsresultat 

indføres i en beslutningsprotokol. Efter 

hvert møde underskrives protokollen af 

mødets deltagere. Enhver af disse er beret-

tiget til kort at få sin afvigende mening 

indført i protokollen, som opbevares på 

skolen. Formanden sørger for, at de trufne 

beslutninger udføres. 

stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når mindst 4 medlemmer er til stede og 

deltager i afstemningen. Beslutninger træf-

fes ved almindelig stemmeflerhed. Ved 

stemmelighed er formandens stemme af-

gørende. Beslutninger om køb, salg og 

pantsætning af fast ejendom træffes dog 

ved kvalificeret stemmeflertal. (2/3 

flertal). 

stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i 

sager, hvori vedkommende eller dennes 

nærmeste har økonomisk eller særlig per-

sonlig interesse. I øvrigt gælder bestem-

melserne i forvaltningslovens kap. 2 om 

inhabilitet. I tilfælde af konstateret inha-

bilitet skal det fremgå af protokollen, at 

vedkommende har trukket sig fra forhand-

lingerne og afstemninger. 
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stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i 

sager, hvori væsentlige hensyn til perso-

ners eller skolens interesser gør det nød-

vendigt at hemmeligholde oplysninger om 

personlige eller interne, herunder økono-

miske forhold. I øvrigt gælder bestemmel-

serne i forvaltningslovens kap. 8 om tavs-

hedspligt. 

stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte at holde 

møde alene for medlemmer. 

stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 

personligt for skolens gæld og kan ikke 

modtage honorar af skolens midler. Dansk 

rets almindelige erstatningsregler gælder 

for medlemmerne. 

stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forret-

ningsorden. 

 

§ 8.  Skolens daglige ledelse. 

 

stk. 1. Den daglige ledelse af skolen vare-

tages af forstanderen, som tillige har det 

pædagogiske ansvar. 

stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 

en måned skal der konstitueres en forstan-

der. 

stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en 

stedfortræder til at foretage retshandler, 

der ligger inden for den daglige ledelse af 

skolen. 

stk. 4. Forstanderen foretager indstilling 

til bestyrelsen om ansættelse og afskedi-

gelse af lærerne og øvrige medarbejdere. 

stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestem-

melserne i forvaltningslovens kap. 2 om 

inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt 

m.v. 

stk. 6. Forstanderen deltager almindeligvis 

i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

 

§ 9.  Medarbejderråd. 

 

stk. 1. Medarbejderrådet består af forstan-

deren og de faste medarbejdere. 

stk. 2. Medarbejderne er omfattet af be-

stemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 

om inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt 

m.v. 

stk. 3. Medarbejderrådet har ret til indsigt 

i regnskabet, drifts-, anlægs- og likvidi-

tetsbudgetter, byggeregnskaber og oplys-

ninger til brug for tilskudsberegning, der 

sendes til offentlig myndighed. 

stk. 4. Medarbejderrådets udtalelse ind-

hentes i følgende sager: 

 ændring af skolens formålsparagraf og 

vedtægter. 

 skolens læseplan. 

 det samlede budgetforslag. 

I øvrigt henvises til den til enhver tid gæl-

dende samarbejdsaftale. 

stk. 5. Medarbejderrådet udpeger en re-

præsentant, der almindeligvis deltager i 

bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

 

§ 10.  Regnskab og revision. 

 

stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes 

hvert år inden den 1. april. Regnskabet 

opstilles og revideres i overensstemmelse 

med gældende regler om regnskab for og 

revision af frie kostskoler. 

stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert 

år inden den 1. maj, hvorefter det revidere-

de regnskab, bilagt revisionsprotokollat, 

sendes til bestyrelsens formand til fore-

læggelse på førstkommende ordinære ge-

neralforsamling. Alle bestyrelsens med-

lemmer samt forstanderen skal 

underskrive det reviderede regnskab inden 

forelæggelse for generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal samtidig af-

give en erklæring på tro og love om, at de 

opfylder betingelserne for medlemskab af 

bestyrelsen, jf. § 5. 

stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

§ 11.  Tegningsretten. 

 

stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens 

formand i forening med 2 medlemmer af 

bestyrelsen. 

stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af 

fast ejendom kræves et kvalificeret flertal 

(2/3) af bestyrelsesmedlemmerne, herun-

der formandens underskrift. 
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§ 12.  Vedtægtsændringer. 

 

stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændrin-

ger heri skal godkendes af ministeriet, før 

disse har gyldighed. 

stk. 2. Ændring af vedtægterne kan kun 

foretages, når de vedtages med kvalificeret 

flertal (2/3) af de fremmødte stemmeberet-

tigede ved en ordinær generalforsamling. 

stk. 3. Til formålsændringer kræves ved-

tagelse på 2 generalforsamlinger med 

mindst 14 dages mellemrum. Den ene af 

disse generalforsamlinger skal være ordi-

nær. 

 

§ 13.  Nedlæggelse. 

 

stk. 1. Beslutning om institutionens ned-

læggelse træffes på en generalforsamling, 

hvor mindst 2/3 af alle skolekredsmedlem-

mer stemmer for. Opnås sådant flertal ik-

ke, kan beslutning om nedlæggelse træffes 

efter mindst 14 dage på en ny generalfor-

samling med kvalificeret flertal (2/3) af de 

mødte skolekredsmedlemmer. 

stk. 2. Ophører institutionen med at drive 

skolevirksomhed i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen, skal den 

nedlægges. 

stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den 

siddende bestyrelse fungere, indtil den 

økonomiske opgørelse af aktiver og pas-

siver er gennemført eller overgået til be-

handling i skifteretten eller ved likvidation 

godkendt af Undervisningsministeriet. 

stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for beva-

relse af institutionens aktiver, og for at den 

økonomiske opgørelse foretages efter gæl-

dende bestemmelser, og for at nettoformu-

en anvendes i overensstemmelse med stk. 

5. 

stk. 5. Overskydende midler anvendes i 

Metodismens ånd, med Undervisnings-

ministeriets godkendelse til skoleformål, 

der støttes i henhold til gældende regler 

om frie kostskoler. 

 

Vedtaget af Ungdomsskolen Lægårdens 

generalforsamling den 01. juli 2000, med 

efterfølgende lovbaseret tilretning i hen-

hold til ministerielt påbud i brev af 20. 

november  2000 til Ungdomsskolen Læ-

gården. 

Efterfølgende justeret i 2003 og 2004. 
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Forstanderens beretning  

Året der kommer 

Sådan ser verden ud for øjeblikket. 

Det er altid spændende at være med til at 

drive efterskole. De sidste par år, har det 

været lige lovlig spændende her i det vest-

jyske. Selv om vi i nogle år er i en stigende 

kurve, hvad den potentielle elevgruppe an-

går, så er der flere skoler, der i de senere år 

ikke har fået de elever, som de tidliger fik. 

Der er allerede for mange efterskoler i vort 

område i forhold til det antal elever, der 

tager på efterskole. De senere år er der hvert 

år blevet oprettet 1 eller 2 skoler, der alle 

satser på, at skulle få 60 – 100 elever, sam-

tidig er der skoler, som tager 10-15 ekstra 

elever ind, da det tilbud de har til eleverne i 

tiden sælger bedre, end bare at være en gan-

ske almindelig efterskole. Konkurrencen er 

ved at være hård. Vi ser ikke ud til at få de 

100 elever, vi gerne skulle have i det kom-

mende år.  Det er ikke let på nuværende 

tidspunkt at sige, nøjagtig hvor mange ele-

ver vi kommer til at starte med, men det kan 

meget vel blive 70 – 75. Det bliver vi 

selvfølgelig nødt til at gøre noget ved, da vi 

jo som efterskole udelukkende får indtægter 

på baggrund af det antal elever, vi har haft 

gennem året. Vi er nødt til at sikre os, at vi i 

de kommende år får flere elever. Vi får 

desuden 2 blinde elever til 9. kl. og en 

svagtseende til 8. kl. 

Der er en generel tendens til, at de skoler, 

der ikke har svært ved at blive fyldt op, er 

skoler med en noget markant profil. Det er 

ofte idrætsefterskoler, musikefterskoler, 

special-efterskoler eller skoler med et andet 

specielt tilbud til elverne.  

Vi har gennem de senere år arbejdet en del 

med at udviklens profil gennem vore 5 li-

nier, og de gennemarbejdede læseplaner, der 

er blevet udarbejdet, sidst men ikke mindst 

har vi arbejdet med vores værdigrundlag, 

men det er alt sammen noget, der går på en 

almen efterskole. 

Hvad har vi tænkt os, der skal ske på 

Lægården? 

Vi har i foråret i personalegruppen og med 

bestyrelsen drøftet mulighederne for at vi 

kan gøre vort tilbud til eleverne mere mar-

kant. Efter at have drøftet de forskellige mu-

ligheder, er vi kommet frem til, at det ligger 

bedst for skolen, at vi betoner den idrætslige 

del af vort tilbud mere og på den måde ar-

bejder frem mod at være en kristen idræts-

efterskole. Vi har i alle årene haft et godt og 

bredt tilbud af idræt til eleverne, så de hos 

os i flere år har kunnet få lige så meget 

idræt, som de kan få på nogle af de idrætsef-

terskoler, der bliver oprettet i dag.  

Vi vil gerne i gang med et samarbejde med 

nogle af de lokale idrætsklubber for at kun-

ne give kommende elever det bedst mulige 

tilbud. Vi har allerede gennem nogle år haft 

et godt samarbejde med Holstebro Gymna-

stikforeneing, som  gennem mange år har 

lejet haltimer hos os. Da man fra HG´s side 

har et ønske om at leje sig ind i langt flere 

timer, har dette givet mulighed for at bygge 

en springsal for enden af vor nuværende hal. 

Vi håber at kunne starte dette byggeri i 

efteråret. Samtidig med, at det kommer til at 

give øgede lejeindtægter giver det bedre 

faciliteter til vore elever. Det håber vi vil 

være med til at tiltrække elever til skolen, 

som kommer, fordi de vil noget specielt 

med deres efterskoleophold. 

Vi har desuden fået lavet en ny hjemmeside 

hos et firma, der er kendt for at levere et 

godt produkt. Samtidig har vi startet en 

kampagne for at gøre opmærksom på os 

som skole, og vort tilbud til de unge. Vi hå-

ber og arbejder på og beder til, at disse for-

skellige tiltag vil være med til at vi kan fyl-

de skole op igen i de kommende år. 
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Bygningningerne 

Planerne om opførelse af en springsal kan 

også medføre, at vi flytter vor foredragssal 

over i en del af den nuværende gymnastik-

sal, da der bliver brug for den til redskabs-

rum og evt. motionsrum.  

Der er stadigvæk brug for at renovere værel-

ser i 76-bygningen og for at arbejde med 

undervisningsmiljøet gennem renovering af 

de resterende lokaler. Her har fysiklokalet 

en høj prioritet. 

Vi har gennem ministeriets puljeordning 

fået tilskud til at oprette et trådløst netværk 

på skolen, som vi kan tage i brug i det 

kommende skoleår. Vi håber, det kan være 

med til at gøre brugen af computere lettere i 

undervisningen. 

Det ser ud til, at vi som efterskole går en 

spændende og måske også vanskelig tid i 

møde. Vi arbejder engageret og positivt på 

at det må lykkes for os, så Lægården fortsat 

må være en gos skole at komme på. 

Året der gik 

Vi begyndte skoleåret med at tage de nye 

værelser i brug på Gl. Pigegang. Eleverne 

har været meget glade for denne sidste reno-

vering af disse værelser,  baderum og toilet-

ter. Vi har også lavet nyt baderum for 

drengene i Tilbygningen, så de ikke længere 

skal bade nede i stueetagen, og endelig har 

vi istandsat toiletterne og forgangen til gym-

nastiksalen, så det ser meget mere indbyden-

de ud. Ved skolestarten kunne vi også tage 

det nyistandsatte H-lokale i brug. Her har vi 

lagt et mindre undervinsningslokale sam-

men med det gamle vaskerum, og fået et 

stort lyst undervinsningslokale.  

 

Elever 

Vi startede skoleåret med 92 elever og 

optog nogle stykker hen over efteråret. På et 

tidspunkt var vi oppe på 97 elever. Vi 

afslutter året med 82 elever, hvilket giver et 

årselevtal ud fra antal uger, de har været her 

på ca. 90 årselever. Desværre var der som 

sidste år også nogle, der rejste hejm, fordi 

tingene ikke lige passede dem. Det er noget, 

man for øjeblikket ser på mange skoler. 

Zapper-kultuern er over os. Hvis man ikke 

lige føler sig tilpas, zapper man videre, og 

forældrene og vi står som tilskurere. Det er 

bare så vigtigt, at vi klart kan informere 

kommende elever om, hvad det er de kan 

vente dem af et ophold på Lægården. 

Der har på mange måder været rigeligt af 

pædagogiske udfordringer for personalet, 

som vedholdende og fast har arbejdet på at 

vi kunne nå de mål, vi har sat os.  De har y-

det en stor indsats, det er vigtigt for mig, at 

udtrykke min tak og beundring for deres 

arbejde. 

Personalegruppen har været engegerede i 

udarbejdelsen af skolen værdigrundlag, og 

der har været afholdt møder med bestyrel-

sen, hvor man har arbejdet med det og med 

skolens fremtidige profil. 

Heldigvis har der bestemt også været mange 

lyspunkter både med mange af de arrange-

menter, der har været og med elever, der har 

overrasket positivt. 

Vi startede året med en god introtur, hvor 

eleverne overnattede i bivuakker, det var 

med til at give  en god start for mange. I ef-

teråret havde vi bla. Gospeldag med efter-

følgende koncert og Musicaluge. Vi har 

været på skolens fælles skitur til Østrig, 

Miljø- og Friluft har været på oplevelsestur 

til Norge og Europalinien har været i Lon-

don. Vi har desuden haft forskellige fore-

dragsholdere til at tale til eleverne om em-

ner, der har relevans for dem. 

På grund af vedvarende rygter i foråret om, 

at der var elever, der indtog feststoffer på 

skolen, har vi i samarbejde med de enkelte 

elevernes forældre for første gang  testet  e-

lever for det. Der var heldigvis ingen af tes-

tene, der var positive.  

Året, der gik har givet os arbejde nok og en 

del at tænke på. Forhåbentlig vil disse erfa-

ringer være med til at gøre fremtiden lettere.
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Niels Urup Nielsen 

forstander 

 

Regnskab 2003 

Indtægter  

Statstilskud 6.043.311 

Skolepenge m.m. 5.266.908 

Andre indtægter og tilskud 1.123.612 

 12.433.831 

Omkostninger  

Lønomkostninger vedr. undervisning 5.055.396 

Andre omkostninger vedr. undervisning 1.187.326 

Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift 1.228.633 

Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 1.635.380 

Kostafdeling 1.714.728 

Administration 1.247.369 

Finansielle poster 575.990 

Ekstraordinære poster 156.256 

 12.801.078 

Årets resultat  -367.247 

  

Aktiver  

Grunde og bygninger 22.306.573 

Inventar, undervisning 178.747 

Inventar, kostafdeling 306.547 

Inventar, administration 79.348 

Køretøjer m.v. 62.500 

Tilgodehavender m.v. 487.998 

Værdipapirer 624.950 

Likvide beholdninger 1.576.253 

 25.622.916 

Passiver  

Egenkapital 12.152.211 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 10.573.537 

Kortfristet gæld 1.810.192 

Forud modtagne indtægter 1.086.976 

 25.622.916 
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Legat for Metodistkirkens Højskoles Elevforening af 1915 

 

Aktiver 

Beholdning, Vestjysk Bank   3.995 

 

Passiver 

Legatkapital, saldo 1. januar 2003   3.975 

+ renter   20 

   3.995 
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Referat fra generalforsamling 

fredag den 25. juni 2004 
 

Til stede fra bestyrelsen: Knud Kristensen, 

Bente Thaarup, Henrik Carlsen. Forstander, 

Niels Urup Nielsen. 

Formand for bestyrelsen Knud Kristensen 

bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Konstituering 

Dirigent: Karen Anette Nielsen. 

Stemmetællere: Shanti Digebjerg, Gitte 

Stolberg. 

Referent: Tine Gjessø. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Knud Kristensen fremlagde bestyrelsens be-

retning. Han sagde, at beretningen har haft 

en tendens til at svulme op over de sidste år. 

Derfor har han gennemgået, hvad der er 

nødvendigt at tage med. Han glædede sig 

over at præsentere en vedtægtsændring. 

Han fremhævede den nye webadresse 

OPTUR.NU og tilføjede, at bestyrelsen 

ellers gerne modtager gode ideer fra skole-

kredsen til profilering og markedsføring. 

Knut Bjarne Jørgensen havde inviteret Jo-

han Damgaard Jensen, der er generalsekre-

tær i Alkoholpolitisk Landsforbund samt 

forstander for Midtjyllands Ungdomsskole 

og opfordrede til dialog skolerne i mellem. 

Ove Sørensen spurgte til ændring af skolens 

navn. Han spurgte, om der gøres noget for at 

styrke samarbejdet med andre idrætsefter-

skoler. Niels Urup Nielsen svarede, at man 

gerne vil styrke den idrætslige del over åre-

ne uden nødvendigvis at ændre på den 

faglige profil. Den faglige profil påvirkes i 

øvrigt altid af elevernes valg af fag. 

Anders Strand spurgte, hvorvidt man stadig 

satser på frilufts- og musiklinierne. Niels 

Urup Nielsen svarede, at der fortsat skal 

være et tilbud for de elever, der gerne vil 

spille musik, og friluftslinien er sport i 

naturen. Nils Marqversen spurgte, hvorvidt 

rygtet om, at Lægården har misbrug, har 

noget på sig. Han håbede, at holdningen er, 

at misbrug er noget, som kan opstå, men 

som bør bekæmpes. Knud Kristensen sva-

rede, at bestyrelsen har støttet skolens ledel-

se i at gennemføre en test i foråret, som 

heldigvis ikke var positiv. Rygter er en 

væmmelig ting, derfor bør profilen også 

styrkes. Man vil arbejde på at skrive presse-

meddelelser, der giver positive historier om 

skolen. Niels Urup Nielsen svarede, at ryg-

ter er svære at fjerne. Også andre skoler 

oplever sådanne rygter. I løbet af skoleåret 

har man aktivt forholdt sig til rygterne ved 

at tale med forældrene og gennemføre denne 

test. Misbrug er desværre et almindeligt pro-

blem blandt nutidens unge. Henrik Carlsen 

mente, at der altid er to sider af denne sag. 

Skolens politik har været konsekvent at 

bortvise elever med misbrug. En sådan kon-

sekvens har negative virkninger økonomisk 

men også personlige problemer for de ele-

ver, der er impliceret. Knut Bjarne Jørgen-

sen tilbød hjælp fra Metodistkirkens Råd for 

Folkesundhed, der har netværk og eksper-

tise. Jørgen Thaarup udtalte støtte til at stå i 

det dilemma mellem konsekvens og socialt 

ansvar, som Henrik Carlsen ridsede op. 

Vibeke Brogaard syntes, at det er rigtigt at 

ændre navnet, fordi indholdet er idræt, men 

hun opfordrede også til at inddrage frilufts-

elementet i navnet, fordi det ikke er en så 

almindelig profil for en efterskole. 

 

3. Forstanderens beretning 

Niels Urup Nielsen fremlagde beretningen. 

Han anførte, at skolen før har oplevet op-og 

nedgange. Han mente, at de skoler, der har 

en markant profil – især indenfor idræt og 

musik, har nemmest ved at fylde skolerne 

op. 

 

4. Godkendelse af det reviderede 

regnskab 

Knud Kristensen fremlagde regnskabet og 

beklagede underskuddet på Kr. 367.000. 
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Vigtigt for skolearbejdet er at have en ka-

pital. Skolen har en egenkapital på 12 mio. 

og en god likviditet på Kr. 15070. Den 

afgørende indtægt er statstilskud og elevbe-

taling. En årselev indebærer en årlig indtægt 

på Kr.100000. 

 

5. Vedtægtsændring 

Ændring af paragraf 1, stk. 1 til: ”Idræts-

efterskolen Lægården er en uafhængig 

selvejende undervisningsinstitution.” 

Knud Kristensen svarede på Vibeke Bro-

gaards forslag om også at omtale frilufts-

linien i navnet, at man ikke kan udelukke, at 

en undertitel kan komme til. Men det er 

også vigtigt at tilstræbe enkelhed. Finn Bræ-

strup Karlsen satte spørgsmålstegn ved, om 

skolens profil er friluftsliv. Han nævnte end-

videre, at navnet efterskole er en mere kor-

rekt betegnelse for det arbejde, skolen dri-

ver, end ungdomsskole. Jørgen Thaarup 

mente, at når man går fra en neutral titel til 

et navn, der indeholder en indikation af en 

bestemt faglig retning, så har man også 

udelukket noget andet. Han håbede fortsat 

på, at skolen vil have et bredt fagtilbud og 

bibeholde en sammenhæng med kirken som 

bagland. 

Forslaget med vedtaget med 3/4 majoritet.  

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

Jørgen Thaarup fremlagde forslag på vegne 

af Landsledelsen og MBUF, der fungerer 

som forslagskomite for bestyrelsen. 

Knud Kristensen og Benedicte Owens blev 

valgt for fire år. 

Finn Bræstrup Karlsen blev valgt til sup-

pleant. 

 

8. Valg af revisor 

Statsautoriseret revisor Krøyer Petersen blev 

valgt. 

 

9. Eventuelt 

Niels Urup Nielsen takkede Richard Tol-

strup for hans deltagelse i bestyrelsen. 

Knud Kristensen afsluttede generalforsam-

lingen med tak til skolekredsen og opfor-

drede til bøn for skolens arbejde. 

 

Karen Anette Nielsen 

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 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen. 

 

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. 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.  

 

5. Forretningsfører for Kurér-Forlaget 

Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996. 

 

6. Redaktører 

Himmel & Jord  

Denne (disse) udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 

1996. 
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Dagens Ord 

Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996. 

 

7. Salmebogsudvalget 

Blev oprindeligt valgt af årskonferencen. Har siden suppleret sig selv efter behov. 

 

8. 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. 

 

9. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg 

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 Råd. 

Valgprocedure er endnu ikke afklaret. 

 

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. 

  

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. 
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10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Ungdomsskolen Lægården 

Vælges af skolekredsens generalforsamling. 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, valgperiode 4 

år. Metodistkirkens Landsledelse og MBUF-styrelsen er forslagsstillere til Lægårdens gene-

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

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

 

15. 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. 

 

16. 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. 
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17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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  

 

20. Undersøgelsesudvalg 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. KO § 2625 pkt. 3a 

 

21. Udvalg for administrativ lokalisering 

Vælges af præsternes session for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen.  

 

22. Distriktskomite, Øerne 

Denne komite skal være sammensat af 2 lægfolk, deraf en kvinde, en præst og et medlem for 

at sikre repræsentation af de unge, og desuden en udpeget af distriktsforstanderen. Af disse 

fem skal mindst 2 være præster. Biskoppen eller en repræsentant godkendt af biskoppen skal 

være medlem af komiteen. 

I praksis vælges den ene præst af biskoppen og den anden præst af distriktsforstanderen. 

Årskonferencen vælger efter forslag fra Forslagskomiteen en lægmand, en lægkvinde og en 

ung. De valgte skal være bosidende i distriktet. 

 

23. 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. 

 

24. Forslagskomité 

Består af formand og 5 medlemmer samt 1 distriktsforstander og konferencelæglederen. 
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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. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 26. Bestyrel-

sesmøder i Eksekutiv- & Biskopskomiteen og i Överås' styrelse er som regel planlagt i 

direkte forlængelse af hinanden og finder sted i Göteborg. 

 

27. Delegater til Generalkonferencen  

Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 

absolut majoritet for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer. 

1 præst vælges. Valgbare er præster, der har fuldt medlemskab af den vælgende 

årskonference.  

1 lægperson vælges. Valgbare er medlemmer af kirken, som har været medlemmer i mindst 

2 år og aktive deltagere i kirken i mindst 4 år forud for valget. Se Lære- og Kirkeordning § 

30. 

Anbefaling fra Centralkonferencens eksekutivkomite: Det anbefales, at mindst en af de 

valgte har erfaring med Generalkonferencens arbejde.  

Samme krav gælder suppleanter. 

Ved valg af den præstelige delegat har kun de præster stemmeret, som er i fuld forening med 

Årskonference.  

Ved valg af den læge delegat har kun de læge medlemmer af Årskonferencen stemmeret. 

Se Lære- og Kirkeordning § 33 og 34.   

 

28. 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. 
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Se Lære- og Kirkeordning § 33 og 34. 

Derudover vælges 6 suppleanter (3 præster og 3 lægfolk). 

 

29. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

30. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og Socialt 

Arbejde 

Indstilles af Landsledelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

31. 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.   

 

32. 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.  

 

33. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd 

Indstilles af MK. Vælges af Centralkonferencen. 

 

34. 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.  

 

35. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd 

Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen. 

 

36. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra Rådet for Ordineret Tjeneste. Vælges af Cen-

tralkonferencen. 

 

37. 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. 

 

38. 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 
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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 
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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 
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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 

2004 Øystein Olsen København Mogens Hansen 24. juni 
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Årskonferencens pastorale medlemmer 

Præster 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i pensioneret forhold: 

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 

 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i aktivt forhold: 

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 

Bræstrup, Elina 26.02.1972 2000 2004 

Bræstrup, Mikkel 27.06.1974 2000 2004 

 

Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  

 

Prøvemedlemmer - indviede: 

Thompson, Anne 09.03.1981 2004 

Thompson, Duncan 16.08.1980 2004 

 

Lokalpræster - indviede: 

Joshua Kyeremeh, 30.01.1949 
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Diakoner 

Prøvemedlemmer - indviede: 

Carsten Bjerno 21.07.1961 
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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. E-mail: hans.vaxby@metodistkyrkan.fi 

 

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: kalundborg@metodistkirken.dk 

Jørgensen, Knut Bjarne, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf 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, Søndervej 24, 9970 Strandby. Tlf 98 48 07 06.  

 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 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 98 48 10 98. 

E-mail: thaarup@worldonline.dk 

Thompson, Anne, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Thompson, Duncan, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.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 

 

Diakoner: 

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

 E-mail: cbjerno@worldonline.dk 

 

Missionærer: 

Nielsen, Claus Kofoed, United Methodist Church, D. R. Congo, PO Box 20219, Kitwe, 

 Zambia, E-mail: claus.kofoed@vip.cybercity.dk 

 

Præsteenker : 

Bhutho, Ellen, Skovgade 28, 1., 7100 Vejle. Tlf 75 83 25 97. 

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

 E-mail: bjerno@worldonline.dk 

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 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: Kirsten Meyer, Svenskervej 3, Nordby, 6720 Fanø.  

  E-mail: kirsten.meyer@privat.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 

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@webspeed.dk 

MKa: Anders Clausen, Frejasvej 11, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 14 50. 

  E-mail: beermannclausen@webspeed.dk 

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

  E-mail: anders.loevig@privat.dk 

MK: Karen Marie Thomsen, Schmidtsvej 7, 9981 Jerup. Tlf 98 48 32 50. 
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  E-mail: km@thomsen.mail.dk 

 

Gladsaxe: Wesleykirken, Gammelmosevej 226, 2800 Lyngby. 

Præst: Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. 

 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 

 Tommy Faxholm, Højgårdsvænge 23, 2880 Bagsværd. Tlf 44 44 09 09. 

  E-mail: faxholm@post9.tele.dk 

 Geord Kronborg Christensen, Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73. 

  E-mail: gkc@mek.dtu.dk 

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

  E-mail: mp_ras@post.tele.dk 

 Peter Michael Nielsen, Christipher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf  39 69 40 37. 

  E-mail: pmn@fuga.nu 

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: t-laursen@mail.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  

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 
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Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 

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

 E-mail: holstebro@metodistkirken.dk 

Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: duncan.thompson@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 

 

 

Horsens: Getsemanekirken, Houmannsgade 41, 8700 Horsens. 

Præst: Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf 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 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, Munkebakken 20, 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, Munkebakken 20, 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: fredsby@kabelnettet.dk 

 Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 

  E-mail: tvilling@vip.cybercity.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 36 77 44 25. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Birthe Tang, Strandgade 57, 1. tv. bolig 117, 1401 København K. Tlf 36 77 44 25. 

  E-mail: tang@tdcspace.dk 

MFinans:Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. 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. 

 E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk 

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

   Mob 26 47 26 08. 

ML:  

MF: Lawrence Ashung, Sveasvej 5A, 3., 1917 Frederiksberg C. 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 Giro 5 43 90 86. 
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Løkken: Skt. Peters Kirke, Kirkegade 9, 9480 Løkken. 

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

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

 E-mail: loekken@metodistkirken.dk 

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

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

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

 E-mail: loekken@metodistkirken.dk 

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 

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

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

 Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. 

  E-mail: gladsaxe@metodistkirken.dk 

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

ML:  

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

MKa: Poul Larsen, Smålandsvej 22, 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-odense.dk 

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. 

 E-mail: hm@munk-it.dk 

ML:  

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

  E-mail: soren@digebjerg.dk   

MKa: Kjeld Mogensen, Skt. Jørgens Gade 35, 5000 Odense C.  

MKv: Clyde Jensen, Herluf Trolles Vej 183, 5220 Odense SØ. Tlf 66 15 40 80. 

  

 



 
 184 

Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.  

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

 E-mail: roenne@metodistkirken.dk 

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

  E-mail: jesskan@ka-net.dk 

 Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. 

  E-mail: gladsaxe@metodistkirken.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 

 Henning Nielsen, Kapelvej 45, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 37. 

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: Jens Christian Kofoed, Blykobbevej 45, 3700 Rønne. Tlf 56 95 40 56. 

  E-mail: anniekofoed@mail.dk 

MK: Lis Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41. 

  E-mail: lispoul@image.dk  
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Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.  

  www.metodistkirken.dk/strandby  

Præster: Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

 E-mail: strandby@metodistkirken.dk 

Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

 E-mail: thaarup@worldonline.dk 

Carsten Morsbøl, Søndervej 24, 9970 Strandby. Tlf 98 48 07 06. 

 E-mail: morsbol@tiscali.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 98 48 06 89. 

   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 

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

  E-mail: trofast@post.tele.dk 

 Benedicte Owens, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85. 

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

  E-mail: st@frederikshavn.dk 

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. 

 

 

Svendborg: Vestergade 165C, 2., 5700 Svendborg. Tlf 62 80 01 03 

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

  E-mail: odense@metodistkirken.dk 

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. 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/


 
 186 

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

 

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

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

 E-mail: vejle@metodistkirken.dk 

Anne Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: duncan.thompson@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 24, 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 

 

 

Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C. 

  www.betlehemskirken.dk 

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

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

Anne Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 36 94 67 45. 

 E-mail: duncan.thompson@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: Mikkel Gaarde, Edouard Suensons Gade 4, 5. F, 8200 Århus N. Tlf 86 78 66 99.  

  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: Jørgen Marqversen, L. A. Rings Vej  34, 8270 Højbjerg. Tlf 86 27 20 73.  

 E-mail: farmen@webspeed.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 

Udlejning: Marie Hjørne, Udegårdsvej 20, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 71. 

 

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

 E-mail: knud@bhutho.dk 
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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@metodistikirik.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, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland. 

 Tlf 00358 0 628 135. Fax 00358 9 622 4558. 

 E-mail: soumen.metodistikirkko@kolumbus.fi 

Distriktsforstander: 

Timo Virtanen, Kohmankaari 26 C, 18., FIN-33310 Tampere, Finland.  

 Tlf 00358 3 43 14 20. 

 E-mail: metodistikirkko@koti.soon.fi 

 

 

Finland S 

Finlands Svenska Metodistkyrka, Apollogatan 5, FIN-00100 Helsingfors, Finland. 

 Tlf 00358 9 449 874. Fax 00358 9 406 098. 

 E-mail: tom.hellsten@kolumbus.fi 

 www.metodistkyrkan.fi 

Distriktsforstandere: 

Fredrik Wegelius, Kvarnbackgatan 10 A 1, 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 (tolk) 
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Lithauen 

Jungtiné Metodistu Baznycia, Naugardo g-ve 8, LT-3000 Kaunas, Litauen. 

 Tlf 00370 7 323 588. Fax 00370 7 323 819. 

 E-mail: cwc@kaunas.omnitel.net 

 www.gbgm-umc.org/lithuania 

 www.hassel.lt 

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 

 

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. 

 E-mail: hovedkontoret@metodistkirken.no 

 www.metodistkirken.no 

Distriktsforstandere: 

Vidar Sten Bjerkseth, Ove Skades Vei 2, N-4823 Nedenes, Norge.  

 Tlf 0047 37 09 67 88. E-mail: vidar.bjerkseth@c2i.net 

Ole Westad, Grønnesveien 29, N-4400 Flekkefjord, Norge. Tlf/fax (kontor) 0047 38 32 10 63.  

 Mobil 0047 41 41 58 02. 

 

 

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.  

 Mobil 0046 70 92 66 434. E-mail: pastoranders@metodistkyrkan.se 

Bimbi Ollberg, Ammunde, S-620-13 Stånga, Sverige. Tlf 0046 49 82 19 544. 

 Mobil 0046 70 72 18 956. E-mail: bimbi.olberg@metodistkyrkan.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 2004 
 

September 

5. Kollekt til menighedernes egne indkøb af den ny salmebog 

20. - 23.  Præsternes efterårsmøde. 

24. - 25.  Metodistkirkens Landsledelse i Århus. 

 

Oktober 

1. - 3. MM Copenhagen Gospel Festival 

8. - 14.  MS Patruljeførertræning på Elleshøj. 

20. - 24. Centralkonference i Rusland (udsat). 

 

November 

7.  Kollekt til præsteuddannelsen. 

19. - 21.  MU Refill  

27. - 28. MS Seniornatløb 

 

December 

28. - 1/1 MU Nytårslejr 
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Konferencekalender 1. halvår 2005 
 

Januar 

Evangelisk Alliance. 

21. - 22. Metodistkirkens Landsledelse i København. 

 

Februar 

6.    Kollekt til aflønning af præster i Letland. 

 

Marts 

4. MK Kvindernes Internationale Bededag. 

 MM Young Copenhagen Gospel Festival. 

24. - 27.  MU Påskestævne. 

 

April 

15. - 17. Missionsstævne og MK's delegeretmøde 

21. - 24. MBUF Delegeretmøde. 

29. - 30. Metodistkirkens Landsledelse i Århus.  

 

Maj 

7. - 8.   MK Fællesskabets Dag 

   Missionssøndag. 

 

Juni 

29. - 3/7  Årskonference i Rønne. 

 

Juli 

 MS Landslejr på Farmen. 

  

August 

19. - 21. MS Old Scout. 

26. - 28. MS Seniorweekend. 
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