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Konferencens bestillingsmænd
Biskop:
Kontor:

Øystein Olsen
Besøgsadresse: Akersbakken 35A, N-0172 Oslo, Norge.
Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60 (fra 15/10 2005: 0047 23 33 27 35).
Fax 0047 23 20 14 10 (fra 15/10 2005: 0047 23 33 27 36).
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
www.umc-northerneurope.org
Privat : Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22.
Fax 0047 64 80 11 23. E-mail: oystein.olsen@umc-northerneurope.org
Assistent: Knut Refsdal
Ørelunden 8 B, N-1523 Moss. Tlf 0047 69 20 49 45. Mobil 0047 99 63 89 69.
E-mail: knut.refsdal@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:
Distrikt 1 : Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Distrikt 2: Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06,
Fax 33 12 96 04. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk
Landsledelsens formand:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Missionssekretær:
Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: mission@metodistkirken.dk
Konferencelægleder:
Henning Clausen, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laegleder@metodistkirken.dk
Hovedkasserer:
Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk
Giro: 5 43 90 86 (Metodistkirkens Hovedkasse)
Statistisk sekretær:
Varetages af årskonferencens sekretær.
Årskonferencens sekretær:
Mogens Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16.
Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
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Bestyrelser og udvalg
* efter nr. = valg sker på Årskonferencen
( ) efter bestyrelsens/udvalgets navn = bestyrelsens/udvalgets valgperiode
( ) efter personnavne = antal år af valgperioden

1. * Metodistkirkens Landsledelse (3)
Formand: Jørgen Thaarup (1), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf 98 48 10 98. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Næstformand: Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C.
Tlf/fax 86 13 54 25. E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Udvalg vedrørende evangelisation m.v.:
Susanne Thaarup (3), Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66.
E-mail: st@frederikshavn.dk
Finn Bræstrup Karlsen (1), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Udvalg vedrørende administration m.v.:
Ole Birch (2), Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Mogens Hansen (2) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N.
Tlf 86 16 69 16. Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
Gurli Brinch Andersen (1), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: gurli.brinch@esenet.dk
Ex officio:
Biskop Øystein Olsen (ex off.), Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10. E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.
Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Finn Uth (ex off.), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K.
Tlf 33 93 02 90. E-mail: distrikt1@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.).
Konferencelægleder Henning Clausen (ex off.), Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 76 32. E-mail: laegleder@ metodistkirken.dk
Suppleanter til udvalg vedrørende evangelisation m.v.: (1):
Lars Ulrik Jensen (1), Jan Thaarup (1).
Suppleanter til udvalg vedrørende administration m.v. (1):
Lars Ulrik Jensen (1), Jan Thaarup (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 (4), Midtpunkt 56, 4., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 11 59.
E-mail: fredsby@privat.dk
Jette Flinck (4), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.
E-mail: j-flinck@webspeed.dk
Lawrence Ashong (4), Frederikssundsvej 74 D, 6., 2400 København NV. Tlf 33 93 63 04.
E-mail: larryashong@yahoo.com
Suppleant (4): Kirsten Nygaard (4), Bente Thaarup Skov (4),
Valgt af MK's delegeretmøde og godkendt af årskonferencen:
MK-formand: Anni Pedersen (1), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98 97 76 85.
E-mail: avp@tiscali.dk
Lene Bræstrup (1), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
Vibeke Brogaard (3), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: vbrogaard@hotmail.com
Suppleant: Kirsten Nygaard.
Kasserer: Vibeke Brogaard (3), 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.
E-mail: avp@tiscali.dk
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.
E-mail: minnank@ofir.dk
Rita Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk

7

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: Stine Triel, Vandværksvej 10, 3250 Gilleleje.
MB-landsleder: Susanne Thomsen, Dronningensgade 22, 7000 Fredericia.
Tlf 75 56 44 66.
MB-vicelandsleder: vakant.
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: Karen Brogaard, Alexandragade 8, 5000 Odense C
E-mail: mu@metodistkirken.dk
MU-vicelandsleder: vakant.
MM-leder: Helene Bom, Sølvgade 5, 5. th., 1307 København K. Tlf. 33 14 02 10.
E-mail: gospel@metodistkirken.dk
MM-viceleder: Ulrik Thirup, Stjernevej 7, 1. th. 7100 Vejle.
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 (1), Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
Karen Marie Thomsen (2) (sekretær), Schmidtsvej 7, 9981 Jerup. Tlf 98 48 32 50.
E-mail: km@thomsen.mail.dk
Teddy Thomsen (2) (næstformand), Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06.
Mogens Hougesen (1), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91.
E-mail: moghou@c.dk
Kasserer: Mogens Hougesen, Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91.
E-mail: moghou@c.dk
Jyske Bank Regnr. 7845, Kontonr. 1070136.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 129.

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
Carsten Morsbøl (ansvarshavende redaktør), Søndervej 24, 9970 Strandby. Tlf 98 48 07 06.
E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk
"Dagens Ord"
Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: dagensord@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), Lundsgade 10, 3. tv., 2100 København Ø. 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, Ørstedvej 36B, Ørsted, 4622 Havdrup. 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: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Tekstudvalg: Formand: Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96.
Mobiltlf 21 73 37 54. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36.
Fax 33 12 96 04. E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.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: finn.uth@metodistkirken.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: christian.alsted@metodistkirken.dk
Finn Bræstrup Karlsen (4), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Birgit Jensen (3), Konvalvej 25, 2770 Kastrup. Tlf 32 51 01 30.
Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Christian Mølgaard (1), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K. tlf 23 67 38 10,
E-mail: cm_hb@hotmail.com
Gunhild Mechta (1), Baltorpvej 257, st. th., 2750 Ballerup, tlf. 44 68 03 39.
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: christian.alsted@metodistkirken.dk
Suppleant (4): Dorte Bhutho (4).
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
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Mellemkirkeligt Arbejdsforum:
Henning Bjerno (næstformand), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Repr. til Danske Kirkedage: Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens.
Tlf 75 64 20 19. E-mail: knut.bjarne.joergensen@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: keld.munk@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: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Evangelisk Alliance (1):
Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.
Fax 33 12 96 04. E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk
Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):
Ove Sørensen (4), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Suppleant: Lars Ulrik Jensen (4).
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10. * Betaniaforeningen i Danmark (3)
Formand: Ove Sørensen (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: betania@metodistkirken.dk
Thomas Hjorth (3), Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.
E-mail: thomas.hjorth@mail.tele.dk
Helge Olesen (2), Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97.
E-mail: hbohome@mail.tele.dk
Michael Nielsen (2), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn@fuga.nu
Nils Marqversen (1), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.
Fax 86 21 43 01. E-mail: nils@marqversen.dk
Ingrid Dupont Andersen, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07
11.
E-mail: rebusch@get2net.dk
Forretningsfører: Susanne Hansen, Brunhøjvej 6, 8881 Thorsø. Tlf 86 96 65 66.
Fax 86 96 68 66. E-mail: bdc6631@vip.cybercity.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 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@marqversen.dk
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@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
Ingrid Dupont Andersen, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07
11.
E-mail: rebusch@get2net.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: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg og godkendt af årskonferencen:
Thomas Hjorth, Ved Lindelund 323, 2650 Hvidovre. Tlf 36 75 98 44.
E-mail: thomas.hjorth@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@marqversen.dk
Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.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: finn.uth@metodistkirken.dk
Bestyrelse:
Formand: Bjarne Tønnesen (3), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.
E-mail: bjarne@b-toennesen.dk
Frank Kronborg Christensen (2) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.
Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk
Karna Bræstrup (2), Ved Bellahøj 6, 2. lejl. 4, 2700 Brønshøj. Tlf 38 60 16 85.
Alland Holm (1), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43.
E-mail: a-holm@tdcadsl.dk
Marianne Depner (1), Rigensgade 21, lejl. 11, 1316 København K. Tlf 32 55 11 30.
Mobil: 26 73 16 30. E-mail: marianne.depner@tele2adsl.dk
Anders Thorsager (1), Præstebakken 51, 2830 Virum, tlf 45 85 16 86.
E-mail: atr@dk.ibm.com
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, 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: finn.uth@metodistkirken.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.
Idrætsefterskolen Lægården (4)
Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 42 10 84. Fax 97 40 65 11.
E-mail: laegaarden@metodistkirken.dk Giro 2 11 67 90. www.laegaarden.dk
Forstander: Niels Urup Nielsen.
Bestyrelse:
Bente Aalbæk (3), Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 27 41.
Knud Kristensen (2), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: knud@bhutho.dk
Benedicte Owens (2), Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85.
Inge-Lise Kofoed Beck (1), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47.
E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk
Eivind Triel (1), Mågegade 4, 7673 Harboør. Tlf 86 61 31 50.
E-mail: eivind@triel.net
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" 2005 side 140ff.
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15. * Willeruplund, Odense (2)
Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:
Formand: Søren Digebjerg (1), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
Fax 66 19 25 14. E-mail: soren@digebjerg.dk
Helge Munk (2), Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90.
E-mail: hm@munk-it.dk
Lene Bræstrup (1), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: l.braestrup@post.tele.dk
Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:
Thomas Risager (2), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Anders Flinck (1), Rollosvej 20, 5200 Odense V. Tlf 66 16 96 64.
E-mail: jflinck@image.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 61f med ændring i 2002 side 121.

16. * Marielundfonden (3)
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Ove Sørensen (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Walther Jensen (2), Lærkevej 20, 7080 Børkop. Tlf 75 86 84 07.
E-mail: w-jensen@get2net.dk
Anders Strand Pedersen (1), Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47.
E-mail: strand@tunet.dk
Suppleanter (3): For Ove Sørensen: Gert Nielsen (3). For Walther Jensen: Frank Kronborg
Christensen (2). For Anders Strand Pedersen: Lili Strand Petersen (1).
Vedtægter (fundats) findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 126.

17. * Den selvejende Institution "Marielunds Ældreboliger", Vejle
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:
Anders Strand Pedersen (1), Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47.
E-mail: strand@tunet.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: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Suppleant: vakant.
Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen:
Walther Jensen, Lærkevej 20, 7080 Børkop. Tlf 75 86 84 07.
E-mail: w-jensen@get2net.dk
Suppleant: Finn Uth, Bjarne Tønnesen..
Beboerrepræsentant: Poul Guldfeldt, Søndermarksvej 97C, 7100 Vejle.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123.
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18. * 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: rot@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: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.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: keld.munk@metodistkirken.dk
Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Udvalgets opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 632.

19. * 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@metodistkirken.dk
Knut Bjarne Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
Karen Anette Nielsen, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: karen.anette.nielsen@metodistkirken.dk

20. * Udvalg for administrativ lokalisering (Kvadrienniet)
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Freddy Johansen, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.
E-mail: freddy.johansen@metodistkirken.dk
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21. * Distriktskomite, Distrikt 1 (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: thomas.risager@metodistkirken.dk
Valgt af distriktsforstanderen:
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Komiteens opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 663

22. * Distriktskomite, Distrikt 2 (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: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Valgt af distriktsforstanderen:
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Komiteens opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 § 663
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23. * Forslagskomité (4)
Elina Bræstrup (3), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: elina.braestrup@metodistkirken.dk
Gurli Brinch Andersen (2), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: gurli.brinch@esenet.dk
Bettina Pedersen (2), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
Anne Thompson (2), Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Lawrance Ashong (1), Frederikssundsvej 74 D, 6., 2400 København NV. Tlf 33 93 63 04.
E-mail: larryashong@yahoo.com
Distriktsforstander Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.
Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk
Konferencelæglederen Henning Clausen (ex off.), Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 76 32. E-mail: laegleder@ metodistkirken.dk

24. *

Medlemmer af Centralkonferencens Eksekutivkomité
og Biskopskomité (4)
Finn Uth (2), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Henning Bjerno (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Suppleanter: Ole Birch (2), Finn Bræstrup Karlsen (2).
Udvalgets opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church in Northern Europe 2001 §
537.stk. 33-34.

25. *

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: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Vicerektor: Solveig Högberg, Nonnensg. 3A, S-412 72 Göteborg. Tlf. 0046 31 40 44 09.
Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Henning Bjerno (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Suppleanter: Ole Birch (2), Finn Bræstrup Karlsen (2).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 95ff.
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26. * Delegater til Generalkonferencen
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@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.

27. * Delegater til Centralkonferencen
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Christian Alsted, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06, Fax 33 12 96 04.
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.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.

28.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: mikkel.braestrup@metodistkirken.dk

29.

Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og
Socialt Arbejde
Ikke afklaret.

30.
Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk

31.
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
Suppleant: Mikkel Bræstrup, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 03 24. E-mail: mikkel.braestrup@metodistkirken.dk
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32.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Rita Jørgensen, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf/fax 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk

33.
Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite
Ikke afklaret.

34.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: mission@metodistkirken.dk

35.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd
Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk

36.
Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité
Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26.
E-mail: mkh@loa-fonden.dk

37.

Medlem af Centralkonferencens komité for arbejdet med narkotika- og
alkoholmisbrug.
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk

Udvalg 28 - 37 er valgt på Centralkonferencen 2005.
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Referat
Nærmere Gud til dig
Årskonferencen indledtes med gudstjeneste
under ledelse af distriktsforstander Christian
Alsted og Karen Anette Nielsen var prædikant.
Ole Birch holdt sin morgenundervisning ud
fra temaet for konferencen Nærmere Gud til
Dig med undertemaet: Om kaldet og troen
og meningen. Han talte om tre billeder på
troen; en fæstning, der skal forsvares, en
funktion, der skal virke, og en relation.
Uden den sidste dimension, bliver tro let
stiv. Han fortalte historien om det svenske
krigsskib, Gustav Vasa, der sank, fordi dets
tyngde lå over havets overfalde. Modbilledet er mælkebøtten, der klarer sig ved hjælp
af en kraftig rod, som den altid kan skyde
fra på ny. Sådan bør vores tro være båret af
det, der ikke kan ses.
Torsdag aften havde konferencen besøg af
sognepræst og salmedigter Holger Lissner.
27 af hans salmer vil være repræsenteret i
Metodistkirkens nye salmebog. Han fortalte
om at skrive salmer og om historien bag en
række salmer, og ikke mindst ledte han forsamlingen i sangen. Det blev en aften med
masser af sang og store grin.
Mark Lewis sluttede aftenen af med en
andagt om at være landflygtig og på vej.
Han sammenlignede kirkens situation lige
nu med en cirkusartist, der hænger i luften
mellem den ene og anden trapez. Han understregede, at Gud aldrig vil svigte os.
Fredag morgen var undertitlen for andagten
Om viljen, bønnen og gudsbilledet. John
Wesley mente, at mennesket kan vokse i
troen ved nådemidlerne; fx bøn. Mennesket
har en vilje, der skal findes frem for at møde
Guds vilje med os, men der findes måske
flere viljer i os. Der er den umiddelbare
reaktion og så den reaktion, der kommer er
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eftertanke jvf. lignelsen om de to sønner og
arbejdet i vingården. Mange har måske vanskelighed med bøn, hvilket kan skyldes ens
billede af Gud. Føles bøn ligesom, da man
var barn og blev tvunget til at sidde stille i
sit pæne tøj, mens det handlede om de
voksne? Det er afgørende at finde den hele
Gud og finde vores dybeste vilje.
Fredag aften var der koncert i Musikhuzet i
Rønne. Tomas Boström sang sine og andres
sange og fortalte med varme og kærlighed
om Guds kærlighed, som er os nær i naturen
og andre mennesker. Gospelkoret Noiz sang
glad og varieret gospel.
Lørdag morgen var undertitlen for andagten
Fremmede og Udlændinge, om kirken, Gud
og verden. Luksuslineren Titanic er blevet
et ikon på denne verden og dens undergang.
Myten går, at skibsorkesteret spillede Nærmere Gud til dig, mens skibet gik ned. Verden er egentligt et teologisk begreb; det er
navnet på Guds skabning, men i det Nye
Testamente er verden blevet synonym for
menneskets bortvendthed fra Gud, men den
er fortsat også Guds gode skabning. Kirken
er kaldede til at have en anden identitet end
den verden, de lever i; derfor er kirken af
forstå som herboende fremmede med en ny
identitet i Gud.
Lørdag eftermiddag drog konferencen ud på
det
solbeskinnede
og
sommerlige
Bornholm.
Lørdag aften var der arrangeret en festaften
med god bornholmsk mad, sang ved Randi
Langskov og en festtale ved sognepræst
Anders Carlsson, der fortalte om vækkelsestiden på Bornholm og Bornholms særpræg
med mange kirkeretning samlet på et lille
sted. Aftenen sluttede med andagt ved
Freddy Johansen.

Konferencen sluttede med gudstjeneste
søndag formiddag under ledelse af Bettina

Pedersen og med biskop Øystein Olsen som
prædikant.

Forhandlinger
Referatet fra forhandlingerne følger
dagsordenen uden hensyntagen til, at
forhandlingerne
ikke
altid
fulgte
dagsordenens rækkefølge.

Pedersen, Vibeke Brogaard. Århus: Nils
Marqversen, Rigmor Laulund.
Landsledelsen: Gurli Brinch Andersen,
Henning Bjerno, Finn Bræstrup Karlsen,
Susanne Thaarup, Mogens Hansen.

A: Konstituering
A1: Indledning
Biskop Øystein Olsen indledte konferencen
med at nævne, at temaet Nærmere Gud til
Dig er en mulighed og en bøn. Gud er
mulighedernes og bønhørelsen Gud. Han
udtrykte håb om en positiv indstilling til
konferencens arbejde.
A2: Navneopråb
Følgende var til stede:
Biskop Øystein Olsen.
Præster: Lilly Thomsen, Fletcher Thaarup,
Poul Rasmussen, Knut Bjarne Jørgensen,
Freddy Johansen, Finn Uth, Charlotte
Thaarup, Jørgen Thaarup, Keld Munk,
Mark Lewis, Christian Alsted, Ove
Sørensen, Ole Birch, Carsten Morsbøl, Lars
Ulrik Jensen (ikke lørdag), Karen Anette
Nielsen, Thomas Risager, Elina Bræstrup,
Mikkel Bræstrup, Joshua Kyeremeh, Anne
Thompson, Duncan Thompson.
Diakon: Carsten Bjerno.
Menighedens repræsentanter: Esbjerg:
Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn:
Henning Clausen, Bjørn Thomsen.
Gladsaxe: Mai Rasmussen, Kirsten
Faxholm. Holstebro: Inge-Lise Kofoed
Beck. Horsens: Mogens Hougesen.
Kalundborg: Gitte Stolberg. København:
Gunhild Mechta, Louise Aaen, Peter Uth.
København, Int.: Lawrence Ashong. Nexø:
William Bræstrup. Odense: Sussi Lindberg,
Karen Brogaard. Rønne: Jørn Bech.
Strandby: Susanne Thaarup, Lars Henning
Clausen, Henrik Carlsen. Svendborg: Lene
Koch Bræstrup. Vejle: Anders Strand

Missionssekretær: Laila Hørby (fra fredag
eftermiddag)
MK´s formand: Anni Pedersen.
Ungdomsrepræsentanter:
Christina
Sørensen, Kathrine Holm.
Medlemmer uden stemmeret:
MU-leder: Karen Brogaard.
Betaniaforeningens
formand:
Ove
Sørensen.
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth.
Gæster: Tomas Boström, Sverige
Ikke til stede: Præster: Eigil Carlsen, Erik
Kristoffersen, Claus Kofoed Nielsen, Ejler
Busch Andersen.
Menighedens repræsentanter: Hjørring,
Løkken.
Landsledelsen: Lilli Uth.
MBUF´s formand: Mads Kamp Hansen.
Ungdomsrepræsentant: Rebekka Steinvig.
MB-leder: Susanne Thomsen.
MS-leder: Louise Just Johansen.
MM-leder: Helene Bom.
A3: Organisering af konferencens arbejde
Justeringsudvalg: Nils Marqversen, Thomas
Risager.
Hjælpesekretær: Tine Gjessø.
Stemmetællere: Anne Thompson, Carsten
Bjerno, Bjørn Thomsen, Mai Rasmussen.
A4: Hilsner
Keld Munk bragte en hilsen fra Eigil
Carlsen, der ikke kunne være til stede.
Christian Alsted havde en hilsen med fra
Erik Kristoffersen, der ikke har mange
kræfter, men vil følge konferencen i forbøn.
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Gunhild Mechta refererede til Ruth
Sørensen, Ålestrup, der sendte hilsner; hun
kunne ikke være til stede i år. Mogens
Hansen foreslog, at der blev sendt en hilsen
til de pensionerede præster, der ikke var til
stede. Christian Alsted foreslog, at der blev
sendt en hilsen til Claus Kofoed Nielsen.
Henning Bjerno foreslog, at der blev sendt
en hilsen til Ejler Busch Andersen. Keld
Munk ledte konferencen i forbøn for de
syge. Sekretariatet sørger for at hilsnerne
sendes.
Mogens Hansen oplæste en frisk e-mailhilsen fra Claus Kofoed Nielsen, der fortalte, at de er ved at forberede årskonference
i Congo. Biskop Katembo har 25 års jubilæum som biskop.
A5: Eventuelt
B: Året der gik
B1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og
Landsledelse)
Jørgen Thaarup fremlagde Landsledelsens
beretning. Han kommenterede forslaget om
at nedlægge revisionsudvalget. De få
regnskaber, der ikke bliver revideret af
statsautoriserede revisorer, hører nu under
de enkelte bestyrelsers ansvar. Han
kommenterede endvidere strukturdebatten.
Landsledelsen har fundet det vanskeligt at
finde hoved og hale i debatten fra tidligere
konferencer, samtidigt med, at man tager
behovet for ændringer alvorligt. Angående
kirkebidraget, sagde han, at man har forsøgt
at holde temaet varmt, da det fortsat er
aktuelt, selvom der ikke foregår en
landskampagne. Nils Marqversen fandt det
vigtigt at afklare, hvem det er, der har
påtaleret, hvis et regnskab eller en
forvaltning ikke er korrekt. Hvem skal
afgøre, om et regnskab er ført ud fra kirkens
intentioner, hvis det blot bliver revideret af
udenforstående revisorer. Jørgen Thaarup
svarede, at regnskabet i første omgang skal
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godkendes af den konkrete bestyrelse. Lars
Henning Clausen mente, at han som
medlem af årskonferencen ikke havde
mulighed for at overskue, hvorvidt et givent
regnskab er ført korrekt. Nils Marqversen
mente, at der burde være instanser, man kan
henvende sig til, hvis der forekommer dårlig
forvaltningsskik, så det ikke skal tages op
ved selve konferencen. Jørgen Thaarup
mente, at man altid kunne henvende sig til
den pågældende bestyrelse eller til
Landsledelsen, som så ville være forpligtet
til at undersøge dette nærmere forud for
Årskonferencen. Han mente endvidere, at
forslaget ikke indebærer en svækkelse af
revisionen, men at det er udtryk for en
højere kvalitet, at den foretages af
statsautoriserede revisorer. Anders Strand
Pedersen spurgte til, hvorvidt kampagnen
for kirkebidrag har givet resultater. Jørgen
Thaarup svarede, at rapporten angiver
stigningen i kirkebidrag. Det er ikke et
homogent billede, da det varierer fra
menighed til menighed, hvad resultaterne
er.
B2: Statistikken
B3: Rådet for Ordineret Tjeneste
B4: Metodistkirkens Verdensmission
B5: Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Thomas Risager anførte, at man arbejder
meget med, hvordan man som forbund kan
beskytte sig mod overgreb mod børn eller
anklager herom. I den forbindelse har man
udarbejdet en folder, der skal præsentere
forbundet og dets forholdsregler for samvær
med børn og unge for forældre.
B6: Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
-

B7: Kurér-Forlaget
Knut Bjarne Jørgensen refererede til den
nyligt afholdte konference for den europæiske del af The Upper Room (Dagens Ord) i
Vejle.
B8: Metodistkirkens Salmebogsudvalg
Christian Alsted fortalte, at man på konferencen ville kunne se et eksempel på den
kommende salmebog. Lars Ulrik Jensen har
spurgt til, om der er læst korrektur på
salmerne. Christian Alsted svarede, at man
ikke er nået dertil endnu. Carsten Bjerno
sagde, at det var glædeligt, at kirkens
kontaktflade var øget og foreslog, at der
blev sunget en af de nye salmer.
B9: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv
og Bibliotek
B10: Metodistkirkens repræsentation i
Økumeniske Udvalg
Henning Bjerno tilføjede om Danske
Kirkers Råd, at det er kommet godt i gang
med en nyansat generalsekretær, der har
arbejdet i trekvart år. Det er et lille udvalg
med få ressourcer, som håber på
fondsmidler i fremtiden. Biskop Øystein
Olsen tilføjede, at Henning Bjerno er
næstformand.
B11: Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopskomite
Mikkel Bræstrup anførte, at rapporten burde
være oversat til dansk. Mogens Hansen
spurgte, om det ville være tilstrækkeligt,
hvis man brugte de norske oversættelser,
som foreligger, hvilket blev accepteret.
Henning Bjerno refererede til Centralkonferencen i Rusland, hvor man bl.a.
valgte Hans Växby til ny biskop for
Eurasia. Han er kommet godt i gang. Liv
Berit Carlsen fratræder som biskopassistent;
Knut Refsdal er ansat i stedet. Knut Bjarne
Jørgensen efterlyste informationer om
biskopkontorets arbejde i det danske blad.

Biskop Øystein Olsen svarede, at man har
fået økonomien i balance efter meget
vanskelige problemer, der har optaget
meget tid.
B12: Styrelsen for Metodistkirkens
Nordiske Teologiske Seminarium
Ove Sørensen fortalte, at der er sat et arbejde i gang dels om det akademiske
niveau, dels om de økonomiske forhold,
herunder ejerforhold mellem Danmark,
Sverige og Finland. Man fører også en
dialog med andre teologiske uddannelser i
Danmark og Sverige. Anne Thompson
spurgte, om der ville foreligge en plan til
næste årskonference. Ove Sørensen svarede,
at man er indstillet på at komme med en
rapport til næste år. Mikkel Bræstrup fandt
det glædeligt, at man nu gør noget
konstruktivt for at bevare Överås.
B13: Eventuelt
C: Regnskaber
C1: Metodistkirkens Hovedkasse
Henning Bjerno anførte et underskud på lidt
under det budgetterede. Peter Uth spurgte til
indtægtsposterne. Han fandt det svært at
danne sig et overblik over, hvad der er
indsamlede midler og hvad, der er huslejer
og andet. Henning Bjerno gennemgik kort
de enkelte indtægtsposter. Septemberkollekten gik til indkøb af salmebøger, men
den er ikke opført, fordi denne kollekt blev i
menighederne. Finn Uth spurgte til, om det
kan bevidnes, at det er revideret. Henning
Bjerno svarede, at det er revideret uden
anmærkninger. Vibeke Brogaard spurgte til
den høje pris for revisorarbejde. Henning
Bjerno svarede, at det er et meget minutiøst
arbejde, idet revisionen omfatter alle
forpligtelseserklæringer i de lokale
menigheder.
Regnskabet blev godkendt.
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C2: Metodistkirkens Verdensmission
Vibeke Brogaard takkede for støtten fra
MBUF; de unges engagement lover godt for
fremtiden. Hun opfordrede i forbindelse
med indbetalingerne til mere tydelighed i,
hvilke konkrete projekter, som man ønsker
at støtte. Freddy Johansen spurgte, om man
har overvejet at være med i Betalings
Service for at kunne lave en fast overførsel.
Vibeke Brogaard svarede, at der er en del
omkostninger ved brug af Betalings
Service. Mogens Hansen svarede, at man
kan etablere faste overførelser uden brug af
Betalings Service. Laila Hørby gav en
hilsen fra Emanuel og Valborg Bitch
Larsen; der har medvirket i en artikel i
Information den 1. juli 2005.
Regnskaberne blev godkendt.

svarede, at de komplette regnskaber er
tilsendt årskonferencen. Ole Birch anførte,
at den anførte værdi af Överås ikke er et
realistisk tal. Henning Bjerno forelagde det
detaljerede regnskab på storskærm, og
svarede, at man nok kan lave et lidt mere
detaljeret regnskab. Han svarede, at der ikke
foreligger en realitetsvurdering af Överås,
men at det formentligt ville være noget
mere værd end det angivne. Finn Bræstrup
Karlsen er i mod, at man taler om
nedlæggelse og salgssum, før der ligger en
rapport.
Regnskabet blev godkendt.
C8: Eventuelt
D: Året der kommer

C3: Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Regnskabet blev modtaget.
C4: Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Regnskabet blev godkendt.
C5: Kurér-Forlaget
Freddy Johansen spurgte til sammenhængen
mellem beløbet fra MBUF til KurérForlaget vedrørende Himmel og Jord. Det
ser ud til, at MBUF betaler mere, end
Kurér-Forlaget modtager. Alf Hansen
svarede, at Kurér-Forlaget skal betale moms
af det modtagne beløb, og at KurérForlagets regnskab er eksklusiv moms.
Regnskabet blev godkendt.
C6: Biskopskassen, Areakassen og Centralkonferencekassen
Regnskaberne blev modtaget.
C7: Styrelsen for Metodistkirkens
Nordiske Teologiske Seminarium
Christian Alsted anførte, at de økonomiske
opstillinger i konferencehåndbogen er for
overfladiske til at foretage nogen rimelig
godkendelse. Biskop Øystein Olsen
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D1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og
Landsledelse)(Herunder budget)
Distriktsforstanderne Christian Alsted og
Keld Munk læste punkt 2 Vision i
beretningen højt. Knut Bjarne Jørgensen
spurgte, hvorfor det skal hedde Solrød
Frikirke og ikke Solrød Metodistkirke. Han
udtrykte endvidere tvivl om beretningens
positive kommentarer til de nye ansættelser
i Vejle, når en stor familie har meldt sig ud
af menigheden. Lars Ulrik Jensen svarede,
at Folkekirken er den eneste anden kirke i
Solrød; derfor har det været naturligt at
betegne sig selv som Frikirken. For
kirkefremmede er det lettere at forholde sig
til ordet frikirke. På menighedens hjemmeside fremgår det tydeligt, at det er en
Metodistkirke. Christian Alsted svarede
angående Vejle, at udmeldelsen ikke er
forbundet med ansættelserne og bemærkede
endvidere, at det var et internt emne i
menigheden, der ikke var til yderligere
debat på konferencen. Han henviste til Vejle
menigheds repræsentanter, som var velkomne til at besvare konkrete spørgsmål, hvis de
selv ønskede det. Karen Anette Nielsen
undrede sig over, at når man tænker i
regioner, at man så ikke har medtænkt

Horsens i samarbejdet mellem Vejle og
Århus. Christian Alsted svarede, at ledelsen
har ønsket at koncentrere sig om de
menigheder, hvor udbyttet vil være størst.
Keld Munk svarede endvidere, at det havde
drejet sig om at lede nye kollegaer stille og
roligt ind i arbejdet. Karen Anette Nielsen
opfordrede til at tænke regionalt uden at
udelukke nogle menigheder. Christian
Alsted svarede, at fordi en menighed har
100 medlemmer, så er det ikke umiddelbart
udtryk for mange ressourcer. Han udtrykte
forståelse for, at den øgede støtte til de
større menigheder kunne virke frustrerende
for de små menigheder, men han mente, at
det ville være til gavn også for dem i
længden, hvis de større menigheder bliver
styrket. Mogens Hougesen ønskede også
distriktsforstandernes forklaring på at
Horsens ikke var med i det østjyske
præstesamarbejde. Christian Alsted svarede,
at distriktsforstanderne var overbeviste om,
at de havde prioriteret korrekt, og at dette
vil give de bedste muligheder for såvel
menighederne og de ansatte.
Konferencen blev delt i grupper, der skulle
diskutere den oplæste del af beretningen
samt glæder og vanskeligheder lokalt og på
landsplan.
Karen Anette Nielsen fandt det i orden, at
man satser på to store menigheder, men at
det er uheldigt, at man altid talte om de små
menigheder som nogle, der bare suger
ressourcer. Der findes rent faktisk ressourcer, som bare er svære at få udnyttet i
de små sammenhænge. Hun opfordrede til
at tænke denne dimension med. Hun lagde
vægt på betydningen af forpligtende fællesskaber. Knut Bjarne Jørgensen fandt det
vigtigt, at det bliver sagt præcist, hvad man
vil. Sidste år talte man om at sende flere
ressourcer til Midtjylland, men det drejede
sig reelt kun om Århus og Vejle.
Jørgen Thaarup præsenterede Himmel og
Jords redaktion for konferencen og kaldte
Henning Bjerno, Lars Ulrik Jensen, Finn

Bræstrup Karlsen, Finn Uth, Rigmor
Laulund og Alf Hansen op. Henning Bjerno
har været en overgangsfigur, mens man
ledte efter en ansvarshavende redaktør. Han
vil fortsætte som medlem af redaktionen.
Carsten Morsbøl blev præsenteret som den
nye ansvarshavende redaktør. Bladet laves i
samarbejde med MBUF, der er i gang med
at evaluere hele deres kommunikation.
MBUF er endvidere i gang med at ansætte
en person til at varetage bl.a.
kommunikation. Man har fået lavet en
kommunikationsanalyse, og Landsledelsen
vil debattere bladet i første omgang på deres
næste møde, dernæst med MBUF. Dette vil
i længden nok føre til en fornyelse af bladet.
Han takkede redaktionen for deres arbejde,
hvilket blev efterfulgt af klapsalver fra
konferencen. Henning Bjerno takkede for
samarbejdet med redaktionen og takkede for
opgaven. Han takkede personligt Rigmor
Laulund for hendes arbejde som
redaktionssekretær. Han gav hende Holger
Lissners bog Du fylder mig med glæde.
Carsten Bjerno spurgte til, hvorvidt man
som fx spejder får et introduktionsbrev
medfølgende det første blad. Alf Hansen
svarede, at han får en mangelfuld information om ændringer i lokale medlemslister. Der findes intet centralt informationsbrev. Biskop Øystein Olsen udtrykte
glæde over, at Carsten Morsbøl tiltræder
som ansvarshavende redaktør.
Jørgen Thaarup anførte, at en række
menigheder stadig ikke følger de nye
procedurer med at ansøge om tilskud til det
lokale arbejde. Keld Munk orienterede om
udvidelsen og renoveringen af Strandby
Metodistkirke. Der har været afholdt
licitation, og det kommer til at koste kr. 5,8
mio., hvoraf Hovedkassen vil bidrage med
kr. 2 mio. som en gave. Resten af beløbet
skal finansieres af Strandby menighed ved
indsamling og lån.
Jørgen Thaarup orienterede om Leuenberg
konkordien, der er en aftale mellem
lutherske og reformerte kirker; en kirkeunion. Metodistkirken har haft for-
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handlinger med de kirker, der allerede er
med i Luenbergfællesskabet. Dette indebærer, at man har sakramente- og embedsfællesskab. Den danske Folkekirke har
nu også tilsluttet sig Leuenbergfællesskabet
og udgivet en dansk oversættelse af
konkordien. Man opfordrer til, at der tages
kontakt til Folkekirken lokalt for at skabe et
samarbejde. En udgave af bogen er på vej til
præsterne. Freddy Johansen spurgte, om
lovgivningen for Folkekirken, der foreskriver universitetsuddannelse, ikke er i
konflikt med konkordien. Jørgen Thaarup
svarede, at der findes konkrete eksempler
på, at det ikke er et problem. Knut Bjarne
Jørgensen spurgte, om konkordien også
omtaler fællesskab om dåb. Jørgen Thaarup
svarede bekræftende.
Angående salg af kirken i Hjørring, anførte
Jørgen Thaarup, at det er årskonferencen,
der ejer bygningen, og denne skal tage
stilling til køb og salg. Nils Marqversen
udtrykte tvivl om, hvorvidt kirkeværgerne
generelt er klar over dette. Årskonferencen
ejer alle kirkebygninger, selv om de
forvaltes af de lokale menigheder, men
andre bygninger tilhører den lokale
pastoratskonference.
Danmark skal være vært for Centralkonferencen i efteråret 2008. Landsledelsen
har valgt at opfordre lokale menigheder til
at påtage sig opgaven. Tidspunktet er ikke
nærmere fastlagt. Sidste frist for tilbagemelding fra menighederne er 1. september,
hvorefter Landsledelsen afgør, hvor det skal
være.
Gurli Brinch Andersen fremlagde en ny
brochure, der vejleder om udarbejdelse af
testamente i forbindelse med bidrag til
kirken. Hun anførte vigtigheden af at
udarbejde et testamente, så de efterladte ved
klart besked om, hvad der skal ske med ens
ejendele. Biskop Øystein Olsen anførte, at
han var imponeret over de mange, der
testamenterer til kirken.
Angående forslag til forhøjelse af
præstelønnen, spurgte Mikkel Bræstrup til
reglerne for taksering af embedsbolig.
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Jørgen Thaarup svarede, at der er tre
muligheder at vælge imellem. Thomas
Risager spurgte til pensionen, om det var
normal procedure, at prøvemedlemmer ikke
får pensionsindbetaling. Jørgen Thaarup
svarede, at prøvetiden, som den er beskrevet
i disciplinen, er forandret, således at man
ikke er i en fast stilling, hvor halvdelen af
ansættelsestiden betragtes som studietid.
Thomas Risager svarede, at det ved evt.
barsel kan blive en lang prøvetid. Freddy
Johansen spurgte til forsikringsforholdet.
Thomas Risager bad Landsledelsen om at
overveje ordningen igen. Anne Thompson
anførte, at det er et valg for den enkelte,
hvorvidt man ønsker pensionsopsparing
eller fuldtidsløn. Ole Birch støttede
Landsledelsen forslag, men bad om en
overvejelse angående invalideforsikring.
Jørgen Thaarup anførte, at det vedrørende
taksering af præstebolig står frit for, hvilken
model man vil bruge til sin personlige
selvangivelse. Finn Uth spurgte, hvorfor
tilskud til missionærløn stiger, og indtægterne falder, nu hvor man ikke længere
vil støtte Claus Kofoed Nielsen. Henning
Bjerno svarede, at dette skyldes et nedslag i
tilskud fra General Board of Global
Mission. Det drejer sig også om et ekstra
tilskud til den internationale menighed.
Forslag 1, 2 og 3 blev vedtaget.
Peter Uth ønskede at vide mere om
overvejelserne bag budgettet. Han spurgte
til horisonten på 5 år for tilskud til menigheder; hvorvidt man havde tænkt sig at
bruge pengene op på de 5 år og så vente på
et mirakel. Jørgen Thaarup svarede, at
Landsledelsens økonomiske politik bygger
på den overvejelse, at væksten skal ske.
Derfor er det livet i de enkelte menigheder,
der skal afgøre driften fremover. Man
opfatter det som en gunstig situation, at man
for nærværende overhovedet har penge at
give tilskud af. Dette har ikke altid været en
selvfølge, heller ikke i andre kirker. Man er
påpasselige med at give penge til steder og
arbejde, hvor man mener, at situationen er
håbløs. I vejledningen fra sidste år er der

endvidere sat en procentgrænse for tilskud.
Senest 2011 skal der være balance i
Hovedkassen. Man kan vælge at se det
negativt, at man bruger af formuen, men det
er regnskaberne fra de enkelte menigheder,
der er afgørende for den fremtidige drift.
Derfor er det afgørende, at menighederne
får hævet medlemsbidragene. Henrik
Carlsen fandt, at det var en vigtig besked til
menighederne om at finde balance i
regnskaberne. Han fandt det rigtigt, at man
bruger penge og fandt, at 5 år var en dejlig
lang periode. Finn Bræstrup Karlsen
anførte, at der allerede er aftalt en
nedtrapningsordning. Christian Alsted
anførte de ansattes perspektiv; hvad er deres
situation, hvis Hovedkassen er tom. Er det
tiden for, at man overvejer muligheden for
at gå på halvtid. Der er fortsat menigheder,
der er langt fra at kunne betale deres
præsteløn. Dette er ikke kun et
menighedsanliggende, men et anliggende
for alle, at der kommer til at mangle en halv
mio. kr. om fem år. Finn Bræstrup Karlsen
bad Landsledelsen om at komme med et
sidste årstal for, hvornår tilskuddet ophører.
Jørgen
Thaarup
anførte,
at
femårsperspektivet er udtryk for, hvordan
det ser ud nu. Det er vanskeligt at forudse
kommende store projekter. Det er afgørende
ikke at låse kirken som levende organisation
for fast. Knut Bjarne Jørgensen
sammenlignede med sin kollega i den
apostolske kirke, der ikke har haft en fast
ansættelse, og spurgte til, hvorvidt man
måske skulle påbegynde projektansættelser.
Mogens Hansen opfordrede til, at udbrede
brochuren om testamentering. Finn
Bræstrup Karlsen anførte, at det væsentlige
er, at de enkelte menigheder er
selvbærende. Peter Uth mente, at der burde
være klare linier om, hvorvidt kirken skal
leve af medlemsbidrag eller arv. Henrik
Carlsen mente, at man er ved at indføre
nogle helt andre principper, hvis man
mener, at alle menigheder selv skal lønne
deres præster. Dette vil kræve en helt anden
diskussion.

Beretningen blev modtaget.
Budget og forslag 4 blev godkendt.
D2: Metodistkirkens Verdensmission
Laila Hørby kommenterede det nyligt
overståede missionsstævne, der foregik i
kirkens regi og ikke MK. Antallet af
deltagere, og her især mænd, kunne godt
have været større. Hun så deltagerantallet
som et udtryk for det lave engagement. Der
bliver færre medlemmer af kvindekredsene,
og nogle missionskredse har lukket. Der
kommer endvidere færre indtægter ind. Hun
udtrykte beklagelse over denne situation. I
Århus Menighed har man nedlagt
missionskredsen, men for at gøre det til en
aktiv del af hele menighedens arbejde. Der
blev holdt en debat om situationen til
missionsstævnet. Man besluttede at lave en
strukturdebat for at give medlemmerne af
kirken større ejerskab af missionsarbejdet.
Anders Flinck og Jørgen Thaarup var sidste
år i Mulungwishi. Denne by er en god
historie i et ellers krigsplaget og forhutlet
land. Her er der muligheder for fremtiden.
Der er seks afrikanske professorer på
universitetet. Næste etape af Den gode
forbindelse er at renovere vandforsyningen.
Anders Flinck har projekteret dette.
Samtidigt var Jørgen Thaarup med til en
rundbordssamtale på universitetet. Han
underviste også. En af lærerne kommer til
Danmark i efteråret. Man vil ansøge om
midler hos Dansk Missionsråd; hvis det
bevilges, vil der blive organiseret en
arbejdslejr til næste år. Vi er forbundet med
menneskerne i Congo i Kristus, og de lever
hver dag af Guds nåde og ved ikke, hvor
maden skal komme i morgen. Laila Hørby
efterlyste de penge, som danskerne havde
fået i skattelettelse sidste år; de er ikke gået
i Missionsrådets kasse. Hun uddelte billeder
fra Mulungwishi, taget af Camilla Fredsby,
og hun opfordrede til, at man brugte
billederne som bogmærke i sin Bibel og
dermed jævnligt bliver mindet om mission
Peter Uth omtalte MBUFs involvering i
projekt Den gode forbindelse, hvilket han
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glædede sig over. Han spurgte, hvad det er
for en type mennesker, som de leder efter til
den næste arbejdslejr. Han mente, at det var
dyrt at sende mennesker fra Danmark til
Congo som arbejdsmænd. Laila Hørby
svarede, at der er brug for folk, der kan lave
håndværksmæssige ting. Det vigtigste er, at
der bliver knyttet forbindelse, at der bliver
skabt personlige relationer og sat ansigt på
missionen. Congolesernes forhold til Gud er
også inspirerende for os. Anni Pedersen
fortalte, at den internationale menighed har
dannet en ny MK med 20 medlemmer.
Christian Alsted fandt det rigtigt, at
missionsengagementet har været faldende
sammen med aktiviteterne. Han mangler et
udspil om, hvordan menighederne kan
skabe engagement og indsamling og hjælp
dertil. Laila Hørby svarede, at grunden til at
man har søgt penge andre steder, skyldes
netop det manglende engagement. Inge-Lise
Kofoed Beck fortalte at hendes rejse til
Congo har haft en kolossal indflydelse på
hendes engagement i mission. Karen
Brogaard påpegede, at der var for mange
forkortelser i indberetningen i konferencehåndbogen. Vibeke Brogaard refererede
til den dårlige indsamling i forbindelse med
projekt Den gode forbindelse. Ole Birch
anførte, at fattigdomsproblemet heldigvis er
kommet på den internationale politiske
dagsorden. Han opfordrede i den
forbindelse til forbøn for G8-topmødet. Han
spurgte, hvorfor man ikke har opfordret til
endnu en julekollekt som en del af
fattigdomskollekten, da den sidste år
indsamlede pænt mange penge. Laila Hørby
svarede, at julekollekten ikke har indsamlet
ret meget, da tallet i regnskabet afspejler en
enkelt stor gave. Missionsrådet vil gerne
bakke op om fattigdomskollekten. Rigmor
Laulund udtrykte glæde over, at missionsarbejdet i Århus er lagt ind under
menighedens arbejde. Hun vil tage imod
opfordringen med at være brevven med en i
Letland. Hun glædede sig over de mange
artikler i Himmel og Jord om mission.
Karen Anette Nielsen udtrykte, at det var
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vanskeligt at have et overblik over indsamlingerne ude i menighederne. Laila
Hørby svarede, at der ikke var kommet
nogen reaktion på konkrete udspil. Mikkel
Bræstrup fortalte, at man i Frederikshavn
har gjort lidt mere ud af indsamlingerne
med positiv effekt. Henning Clausen
opfordrede til at udvide sin horisont i
forhold til mission, der har ændret sig i dag.
Den gode forbindelse har sendt gode
signaler rundt til USA og Europa om
engagementet i Afrika. Mogens Hansen
fortalte om et overskueligt projekt med
støtte til skolebøger, som man er i gang med
i Århus. Han fortalte endvidere, at han ved
at ophænge missionskalenderen på sit
arbejde har fået interessante samtaler med
kollegaer om mission og kirke. Der blev
indsamlet en kollekt på kr. 4.355,50,- til en
ny vandpumpe. Nils Marqversen udtrykte
stolthed over, at nogle vil tage til Afrika.
Han omtalte sin rejse for Betaniaforeningen
til Litauen, som har ændret hans syn på
Baltikum og på mission. Han spurgte til
frivillige, der ville brevveksle med en
familie i Litauen. Man har fra Baltikum
ønsket en personlig forbindelse i forbindelse
med hjælpen. Mikkel Bræstrup spurgte til
mission den modsatte vej; f. eks. at ansatte
en afrikansk præst i konferencen. Laila
Hørby henviste til Dr. Munenes besøg i
efteråret. Kathrine Holm spurgte til alternative indsamlinger. F. eks. ved at forbinde
indsamlinger med køb af varer. Biskop
Øystein Olsen fortalte, at man i Norge har
afholdt to ungdomslejre i henholdsvis
Afrika og Indien. Laila Hørby takkede for
input og udtrykte forventning i forhold til
fremtiden.
Forslag 1, 2 og 3 blev godkendt.
Der blev foreslået, at indsamle en
julekollekt til fordel for verdens fattige.
Dette blev vedtaget.
Beretningen blev modtaget.
D3: Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund

Freddy Johansen bad om at en forklaring af
baggrunden for Strandbys ansøgning om
tilskud til en misbrugskonsulent. Carsten
Morsbøl fortalte, at ønsket om en sådan
ansættelse kommer fra et MBUR-møde,
hvor nogle unge ærgrede sig over, at det er
så let at komme til stoffer i Strandby.
Samtidig har man i menigheden Benedicte
Owens, der er misbrugskonsulent. Freddy
Johansen henviste også til, at Rådet for
Folkesundhed kunne støtte med midler.
Mai Rasmussen spurgte til forslaget om
fælleslejr. Thomas Risager svarede, at
Delegeretmødets holdning var usikker over
for at gennemføre en fælleslejr. Inge-Lise
Kofoed Beck spurgte, hvor mange af de
delegerede på MBUF's delegeretmøde, der
havde været med på forrige fælleslejr, som
f.eks. havde været en stor oplevelse for
hendes børn. Henning Bjerno spurgte
hvorvidt MBUF kunne sende en opdateret
indberetning, der er revideret efter
delegeretmødet.
Bettina
Pedersen
beklagede, at MBUF-formanden ikke var til
stede ved årskonferencen, og at man ikke
har
sendt
mere
end
to
ungdomsrepræsentanter.
Peter
Uth
forklarede, at fælleslejrkonceptet blev
diskuteret på Delegeretmødet. MBUFstyrelsen ser gerne, at kirkens Landsledelse
bliver inddraget i diskussionen.
Beretningen blev modtaget.
D4:
Metodistkirkens
Råd
for
Folkesundhed
Knut Bjarne Jørgensen reklamerede for
regionale kurser. Man har sat et
oversættelsesarbejde af de sociale
principper i gang. Han takkede for Bjørn
Thomsens arbejde med hjemmesiden.
Beretningen blev modtaget.
D5: Kurér-Forlaget
Alf Hansen håbede på, at MBUF får
ajourført medlemslisterne i forhold til at
modtage Himmel og Jord. Han opfordrede
til at agitere for nye abonnementer af
Dagens Ord, da man ikke modtager

portostøtte. Angående dåbsklubben kan der
være problemer i forbindelser med
adresseændringer. Inge-Lise Kofoed Beck
spurgte til, hvorvidt man vil kunne abonnere
på en netudgave Himmel og Jord og Dagens
Ord. Ole Birch ytrede håb om, at
netudgaver vil blive drøftet i de før omtalte
drøftelser mellem Landsledelsen og
MBUF´s styrelse om kommunikation. Knut
Bjarne Jørgensen opfordrede til, at man
sender indlæg til Dagens Ord.
D6: Metodistkirkens Salmebogsudvalg
Christian Alsted måtte erkende, at udvalget
ikke kunne holde det tidligere løfte om en
udgivelse til første søndag i Advent 2005.
Salmebogen vil komme til næste Årskonference. Alt tekstmateriale er nu klar til
at blive indlæst elektronisk og skal så
korrekturlæses. Der foreligger en klar
tidsplan for det næste års arbejde. Der vil
forventeligt sendes bestillingslister ud til
menighederne i efteråret. Der vil være to
udgaver; en til menigheder og en til private.
Det er Landsledelsens beslutning, hvor
mange eksemplarer, man ønsker, menighederne skal anskaffe sig. Anders Strand
Pedersen foreslog, at man trykker
menighedens navn på salmebogen inden
levering.
Anne Thompson fandt, at det er et stort
antal for de menigheder, der ikke bruger
salmebogen til dagligt. Mogens Hansen
spurgte til CD-rom-udgaven. Christian
Alsted svarede, at det ikke er fastlagt endnu.
Kathrine Holm anførte, at det er et
uhyggeligt stort antal, man forventer købt.
Pengene kunne have været bedre brugt
bedre, selvom hun generelt fandt det
positivt, at der kommer en ny salmebog.
Nils Marqversen spurgte til, hvorfor den vil
udkomme i to eksemplarer, og hvad det
koster mere. Christian Alsted svarede, at
merprisen finansieres af eventuelle købere,
og at man forventer, at der vil være
interesse for at anskaffe sig den privat. Ole
Birch fandt beslutningen om en bog vigtigt,
fordi den kan tages med hjem og bruges til
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andagt. Mogens Hansen anførte, at Århus
menighed selvfølgelig ville købe trykte
salmebøger, men at det foreslåede antal var
for stort i forhold til gudstjenestedeltagelsen. Knut Bjarne Jørgensen anførte,
at det var afgørende, at der foreligger en
trykt udgave for mennesker, der ikke er i
stand til se teksten på storskærm. Peter Uth
spurgte til oplaget, og Christian Alsted
svarede, at det bliver på 3000.
Beretningen blev modtaget.
D7: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv
og Bibliotek
Beretningen blev modtaget.
D8: Metodistkirkens Repræsentation i
Økumeniske Udvalg
Christian Alsted reklamerede for Willow
Creek lederkonferencen den 30. september
til 1. oktober i Københavns Kristne
Kulturcenter. Mark Lewis fortalte om
Lousannebevægelsens møde i Thailand
sidste år i september og oktober med 1600
deltagere fra 130 lande. Han spurgte om,
hvorvidt der er planer om fra dansk hold at
bearbejde rapporterne fra dette møde.
Christian Alsted svarede, at der ved sidste
repræsentantskabsmøde ikke forelå skriftlige referater af mødet. Der foreligger nogle
kommentarer på Evangelisk Alliances
hjemmeside. Lars Ulrik Jensen spurgte til,
hvorvidt der overhovedet foregår noget i
Mellemkirkeligt Arbejdsforum. Keld Munk
fortalte, at man mødes en eller to gange
årligt. Danske Kirkedage vil blive afholdt i
Kristi Himmelfartsferien 2007.
Beretningen blev modtaget.
D9: Centralkonferencens Eksekutivkomite
og Biskopskomite
Biskop Øystein Olsen fortalte, at biskopkontoret i Oslo skal flytte bygning i november måned.
Beretningen blev modtaget.
D10: Styrelsen for Metodistkirkens
Nordiske Teologiske Seminarium
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Henning Bjerno redegjorde kort for
ansættelser for tiden.
Beretningen blev modtaget.
Jørgen Thaarup fortalte om en god
elevrekruttering med stigende tilgang over
de senere år. Det samlede antal studenter er
mellem tres og halvfjers. Halvdelen heraf er
distancestudenter. Man har været gode til at
uddanne kvinder til flere frikirker samt
præster
til
flere
etniske
kirker.
Underskuddet
bliver
fordelt
på
årskonferencerne, så skolen på denne måde
er sikret. Skolens økonomi er mere gunstig
end andre kirkesamfunds teologiske skoler i
Sverige. Mht. lærerrekrutteringen, har der i
de seneste mange år været stabilitet i
lærerstaben. Solveig Högberg er fratrådt
som stedfortrædende rektor, men vil dog
fortsat varetage to kurser i efteråret. Tord
Ireblads stilling reduceres i løbet af det
kommende år med 50 procent. Sten
Ekstrand er gået på pension. Derfor er der
akut mangel på lærere, der kan varetage de
store teologiske fag. Derfor er det ikke
forsvarligt at starte et nyt hold op i januar
2006. Hvis ikke denne situation ændres
radikalt, vil skolen ikke kunne tiltrække
studerende i fremtiden. Man har bl.a.
forhandlet med Göteborgs Universitet om et
samarbejde. Men det er afgørende, at kirken
spørger sig selv om, hvad den vil med en
teologisk uddannelse. Han spurgte efter en
ny generation teologer i skandinavisk
metodisme. Man har rettet henvendelse til
kabinetterne om at være opmærksomme på
dette
problem.
Fremtidsperspektivet
rummer altså både positive og negative
elementer. Inden for de næste 3 år vil der
finde en afvikling sted; spørgsmålet er,
hvorvidt noget nyt kan opstå. Karen Anette
Nielsen fandt det interessant at samarbejde
med universitetet, da denne kan bidrage til
de store grundfag, mens Överås kunne
bidrage til den metodistiske forskning.
Jørgen Thaarup svarede, at dette var en
mulighed, som også præfekten på
universitetet i Göteborg er interesseret i,
men at dette vil begrænse tilgangen til

Överås. I Danmark ville man så vælge et
dansk universitet. Mark Lewis spurgte til,
om Överås i sit sigte kunne arbejde mere
internationalt. Man kunne måske rekruttere
studerende uden for Skandinavien. Dette
kunne måske også gælde lærerstaben.
Jørgen Thaarup svarede, at de fleste elever i
dag bor ude i byen; derfor eksisterer
elevfællesskabet, hvor man bor sammen på
Överås, ikke længere. Der er en stigende
tendens til rekruttering i nærområdet.
Nærhed betyder oftere mere end det
konfessionelle. Karen Anette Nielsen
foreslog, at Överås kunne fungere som en
tillægsuddannelse
til
universitetsuddannelser i hele Norden.
Jørgen Thaarup svarede, at det er en mulig
model. Henrik Carlsen fandt det vanskeligt i
årskonferencens forum at diskutere et så
stort emne. Det er vigtigt at tænke nyt, da
der ikke er udsigt til, at den danske kirke vil
sende mange studenter i de kommende år.
Han opfordrede til, at der blev nedsat et
udvalg. Jørgen Thaarup anførte, at
hensigten med debatten i år ikke var at nå
frem til en løsning.
D11: Eventuelt
-

eller bolig for socialt udsatte. Ove Sørensen
bragte en hilsen fra områdeleder Annette
Poulsen.
Laust Sørensen fortalte om livet på
Betaniahjemmet på Frederiksberg, hvor
man arbejder med beboernes identitet bl.a.
ved at foretage erindringsrejser med
beboerne. Han fortalte om en ny film om at
flytte på plejehjem. De to tidligere film kan
man læse om på www.betaniahjemmet.dk.
Han viste et klip fra TVSyd om to beboeres
tur til deres barndomshjem i Sønderjylland.
Ove Sørensen udtrykte glæde over, at
foreningen kunne støtte erhvervelsen af et
kolonihavehus til Betaniahjemmet i Århus.
Endvidere har man støttet to studerende på
Institut for Diakoni og Sjælesorg; Linda
Helsinghof Andersen og Gitte Stolberg.
Gitte Stolberg fortalte om studiet på
Dianalund og takkede for muligheden. Ove
Sørensen takkede Gert Nielsen, der fratræder bestyrelsen, for hans arbejde i bestyrelsen. Mikkel Bræstrup udtrykte positiv
interesse for de nye planer med Betaniahjemmet i Århus. Knut Bjarne Jørgensen
mente, at Laust Sørensen var en god
ambassadør for vores kirkes sociale område
og at flere menigheder burde invitere Laust
Sørensen til en informationsaften.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.

E: De Sociale institutioner
E1: Betaniaforeningen i Danmark
Ove Sørensen nævnte, at rapporten for
sidste år var optimistisk mht. et byggeprojekt på Betaniahjemmet i Århus. Kommunen har imidlertid i indeværende forår
meddelt, at de ikke længere ønskede at
fortsætte samarbejdet med Betaniaforeningen. Det var man i bestyrelsen
chokerede over og kede af og har forsøgt
yderligere forhandlinger, dog uden resultat.
Samarbejdet forventes opsagt pr. 1. november 2007. Der forhandles om at bruge
Betaniahjemmet som husning af et andet
lokalcenter, der skal ombygges indtil da.
Bestyrelsen har arbejdet med ideer om
kombineret kollegie- og handicapboliger

E2: Sonja og Albert Henry Sandvangs
Fond
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
E3: Metodistkirkens Sociale Arbejde
Bjarne Tønnesen opfordrede konferencen til
at skabe nyt socialt arbejde rundt om i
landet, da der findes midler. Der er
udarbejdet en brochure. Han opfordrede til
at finde frivillige til arbejdet, for der er stort
behov ude i landet. Som eksempel nævnte
han genbrugsbutikken i København, der
fungerer ved frivilliges hjælp. Han takkede
endvidere Finn Uth for hans arbejde, og
Christian og Elisabeth Alsted for deres
ledelse af familielejren. Biskop Øystein
Olsen fortalte om sine oplevelser i Bal-
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tikum, hvor menigheder og enkeltpersoner
er involveret i socialt arbejde, hvorigennem
der også er skabt vækst for kirken. Bjarne
Tønnesen nævnte endvidere, at man er i
gang med at systematisere billedarkivet
over kirkens mange institutioner gennem
tiden. Han opfordrede til, at nogle vil skrive
den historie, der hører til billederne, så det
kan lagres i Landsarkivet. Henrik Carlsen
spurgte, om man i forbindelse med kommunalreformen, havde gjort sig tanker om at
byde ind på nye områder. Bjarne Tønnesen
svarede, at det har man ikke, men vil tage
det hen af vejen. Henrik Carlsen nævnte, at
det er vigtigt allerede nu at planlægge dette,
da planlægningsarbejdet i de kommende
kommuner er begyndt. Finn Uth svarede, at
området med hjemløse og misbrugere er et
meget lokalt arbejde i København med en
rimelig grad af samarbejde med kommunen.
Der sker ikke i København de store forandringer, men han fandt det vigtigt at være
opmærksom på muligheder andre steder.
Ole Birch spurgte om, om man ude i menighederne havde gjort sig erfaringer med
juleaftensfejring. Thomas Hjort mente, at
kirken kunne få vanskeligheder i
forbindelse med ideer om at begrænse
lottomidler til de organisationer, der har
arbejde i mindst fire amtsregioner. Derfor
opfordrede han også til, at man påbegynder
nyt socialt arbejde ude i landet.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
E4: Forårsblomsten
Alland Holm anførte, at Forårsblomsten
også er en del af kirkens identitet. Han
opfordrede til at indsamle eller finde
alternative måder at samle penge ind på.
Der findes fortsat mange mærker. Århus
menighed har samlet penge ind ved en
gospelgudstjeneste. Han takkede for de
modtagne gaver til arbejdet. Poul
Rasmussen fortalte, at man i Strandby
menighed sælger Forårsblomsten hvert år.
Han spurgte til, hvor mange menigheder,
der samler ind. Alland Holm svarede, at det
drejer sig om ca. ti menigheder. Vajsens-

36

husets skole har indsamlet kr. 20.000,-.
Lægården samler også ind. Laust Sørensen
anførte, at det er det ældste mærke i
Danmark.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
E5: Marielund/Marielundfonden
Mogens Hougesen mente ikke, at man kan
byde gæster at bruge gæsteværelserne, der
er i meget dårlig stand. Ove Sørensen
svarede, at hovedbygningen trænger flere
steder til vedligehold, men der findes ikke
penge i fonden til dette. Bestyrelsen har talt
om, hvordan bygningen kan blive renoveret
og brugt. Man har forhørt sig hos
Betaniaforeningen om en evt. fusionering
mellem Marielundfonden og Betaniaforeningen. Betaniaforeningen er positiv over
for at gå ind i denne opgave. Vedtægterne
kræver årskonferencens godkendelse af
vedtægtsændringer. Derfor foreslår man, at
"Årskonferencen bemyndiger Landsledelsen
til at godkende en eventuel fusion mellem
Betaniaforeningen og Marielundfonden".
Knut Bjarne Jørgensen fortalte, at vilkårene
er blevet sværere, da kommunen bl.a. har
fjernet en buslinie. Han opfordrede til at
ansætte en diakon, da der er gode muligheder for at bedrive sjælesorgsarbejde.
Christian Alsted spurgte, hvorfor der ikke
foreligger et skriftligt forslag for årskonferencen. Ove Sørensen svarede, at
Betaniaforeningen først har tilsluttet sig
ideen sidst på foråret. Christian Alsted
spurgte, hvilken bemyndigelse Betaniaforeningen i givet fald ville få over
ældreboligerne. Ove Sørensen svarede, at
det ikke umiddelbart vil få nogen betydning,
da det drejer sig om en selvstændig fond.
Det drejer sig om, at Betaniaforeningen som
fond og Marielundfonden skal fusionere.
Den største interesse for fusionen ligger hos
Marielundfonden, der har svært ved at
skaffe nødvendige indtægter. Keld Munk
fandt det vigtigt, at fusionen ikke skaber
vanskeligheder i forhold til kommunen.
Knut Bjarne Jørgensen foreslog, at man
også skulle overføre ældreboligerne til

Betaniaforeningen. Ove Sørensen svarede,
at det vil betyde, at Vejle Kommune vil
kræve, at der så kommer til at sidde en
beboerrepræsentant i Betaniaforeningens
bestyrelse. Christian Alsted spurgte, hvorfor
en så ung ide kræver en sådan bemyndigelse
allerede. Ove Sørensen svarede, at det var
vigtigt at få istandsat snarligt for at kunne
leje ud igen. Finn Uth mente, at fusionen
egentlig drejer sig om en teknisk formalitet.
Forslaget blev godkendt.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
E6: Willeruplund
Ole Birch takkede for økonomisk støtte til
musikarbejdet i Gladsaxe menighed. Ove
Sørensen takkede også for støtte til Århus
menighed.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
Carsten Bjerno foreslog, at man omtalte det
sociale arbejde som det diakonale arbejde,
da social er en sekulær term. Han
reklamerede for Diakoni- og sjælesorgsuddannelsen i Dianalund.
E7: Eventuelt
F: Metodistkirkens konstitution
F1: Forslag til ændring af konstitutionen
Der var afstemning om de 8 forslag til
konstitutionen. De 45 tilstedeværende
stemmeberettigede afgav følgende stemmer:
I
ja: 45 nej: 0
II
ja: 40 nej: 2
III
ja: 45 nej: 0
IV
ja: 45 nej: 0
V
ja: 40 nej: 4
VI
ja: 44 nej: 1
VII ja: 44 nej: 0
VIII ja: 45 nej: 0
G: Forslag
Da det er mange år siden, at hvervet som
konferencelægleder har været besat, fremlagde Gurli Brinch Andersen en beskrivelse
af, hvilke opgaver en konferencelægleder

skal varetage. Freddy Johansen mente, at
det er en stor opgave. Inge-Lise Kofoed
Beck spurgte om der igen vil blive
mulighed for Lægfolkets session. Jørgen
Thaarup svarede, at man ikke har ønsket en
session, hvor man opdeler præster og
lægfolk for ikke at skabe modsætninger, og
denne beslutning ikke er afhængig af
tilstedeværelsen af en konferencelægleder.
Biskop Øystein Olsen oplyste at et forslag
til en resolution var modtaget under
konferencen og spurgte konferencen,
hvorvidt den skulle behandles på konferencen. Ole Birch anførte, at det ville
være for vanskeligt at tage stilling til en
resolution, som ikke er blevet fremlagt før
konferencen. Jørgen Thaarup foreslog, at
man omdeler resolutionen og sætter en
afgrænset tid på 10 minutter til at debattere
den. Dette tilsluttede konferencen sig. Elina
Bræstrup foreslog, at man burde bede over
det. Resolutionen blev læst højt, mens den
kunne læses på storskærm:
"Resolution vedr. krigen i Irak
Siden februar 2003 har USA’s regering
under præsident George W. Bush’s ledelse,
stået i spidsen i krigen mod Irak. Selv om
handlingen ofte er opfattet som en ensidig
amerikansk foretagelse har flere andre
lande tilsluttet krigen med militær og
symbolsk støtte inklusiv Danmark.
Selv om krigen oprindelig var”solgt” som
et nødvendigt led i den større kamp mod
terrorisme, og skønt der er generel enighed
om, at Saddam Hussein var en forbryder af
menneskerettigheder, har mange af de
begrundelser for krigen vist sig at være
misvisende
og
forkerte.
Krigsbeslutningen var uprovokeret og
tilstrækkelige årsager for denne drastiske
foretagelse er endnu ikke kommet.
Som kristne har vi forskellige meninger om
krig nogensinde kan blive retfærdiggjort,
men en krig som er udført ifølge den
irakiske ”krigsmodel” står i modsætning til
udtalelser og lære stort set i alle
kirkesamfund. Metodistkirkens lære som
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findes bl.a. i kirkeordningen (Book of
Disciplin) i §64G og §65 udtrykker sig klart
og tydeligt imod krig som en troværdig
konfliktløsningsmåde.
I lyset af præsident Bush’s besøg i
Danmark, hans egen metodistiske
baggrund. Uroen som krigen har forstærket
mellem kristne og muslimer, og vores kald
til at fastholde kirkens grundlæggende
teologiske og sociale principper vil
Metodistkirken i Danmarks årskonference
hermed udtrykke sin opposition til
krigshandlingen mod Irak. Denne holdning
skal formidles til kirkens medlemmer, andre
kirkesamfund i Danmark, og den danske
regering og befolkning i øvrigt."
Thomas Risager tilsluttede sig tankegangen
i resolutionen. Peter Uth havde ikke ventet,
at folk på konferencen har lyst til at udtrykke deres politiske holdning. Virkeligheden i dag handler ikke om, hvorvidt der
skal være krig i Irak eller ej. Det er en
anden situation, hvor vi er i krig. Finn Uth
fandt det positivt, at en sådan stillingtagen
atter er på dagsordenen, men kunne ikke
tilslutte sig resolutionen. Mark Lewis
fortalte, at han står bag resolutionen. Det
grundlæggende for ham var kirkens ordning
og lære, hvor der er udtalelser om, hvordan
kirken bør handle og reagere på verden.
Mogens Hougesen fandt, at situationen i
Irak er blevet bedre. Jørgen Thaarup fandt,
at tekstens udformning ikke var moden til at
tage stilling til. Han fandt, at der var en
tvetydighed i teksten. Nils Marqversen var
principielt imod, at kirken udtaler sig i
politiske sager. Hans loyalitet over for
kirken ville komme i fare, hvis denne
resolution blev vedtaget. Han mindede om
de mange andre krige i verden, som vi ikke
har forholdt sig til. Knut Bjarne Jørgensen
opfordrede til, at forslaget skulle udsendes
til menighederne til overvejelse. Carsten
Morsbøl opfordrede til en intern krydsild i
Himmel og Jord om, der findes en retfærdig
krig. Biskop Øystein Olsen savnede, at
konferencen har en strategi for modtagelse
og bearbejdning af sådanne forslag til
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resolutioner og opfordrede Landsledelsen til
at overveje dette. Mogens Hansen foreslog:
"Landsledelsen skal til næste årskonference
komme med forslag til en resolution vedr.
Metodistkirkens holdning til krig, som den
er udtrykt i Metodistkirkens Lære og
Kirkeordning. Resolutionen skal formuleres
med henblik på udsendelse til den danske
presse, folketing m.v. Landledelsen skal
desuden komme med forslag til fremtidig
procedure for behandling af resolutionsforslag."
Forslaget til resolution blev ikke vedtaget.
Mogens Hansens forslag blev vedtaget.
Mikkel Bræstrup fandt, at årskonferencen
fremover bør overveje, hvordan vi kan give
vor lære videre. Christian Alsted foreslog,
at det tydeliggøres i Himmel og Jord og pr.
mail, hvilke deadlines der er for forslag til
resolutioner i forhold til årskonferencen.
Gurli Brinch Andersen præsenterede forslagskomiteens forslag om at der skal arbejdes hen i mod at sammenlægge Rådet for
Folkesundhed med Metodistkirkens Sociale
Arbejde, Centralmissionen.
Knut Bjarne Jørgensen undrede sig over, at
de to bestyrelser ikke har været orienterede
om forslaget. Gurli Brinch Andersen motiverede forslaget med, at der var mange
fælles anliggender for de to udvalg. Finn
Uth bemærkede, at de to udvalgs arbejde er
forskelligt. Rådet for Folkesundhed er en
arbejdende bestyrelse, der arbejder med oplysning, mens bestyrelsen for det sociale
arbejde står bag et konkret arbejde. Mikkel
Bræstrup undrede sig over, at forslagskomiteen er kommet med andre forslag end
til personvalg. Keld Munk motiverede forslagene fra forslagskomiteen. Jørgen
Thaarup fandt det ikke muligt for
årskonferencen at forbyde et udvalg at
fremlægge forslag, da det står alle frit. Knut
Bjarne Jørgensen fandt ikke noget til hindre
for at gennemføre en sammenlægning og
mente, at de to udvalg skulle indlede en
samtale om det. Jørgen Thaarup fandt det
ikke gavnligt at slå de to udvalg sammen,

fordi det ikke tager hensyn til det diakonale
arbejde lokalt. Han foreslog, at diakon,
Carsten Bjerno skulle deltage i
overvejelserne, evt. for at oprette et udvalg
om diakoni. Christian Alsted var modstander af oprettelse af flere udvalg. Jørgen
Thaarup ønskede ikke nødvendigvis et
udvalg, men blot større fokus på det
samlede diakonale arbejde. Henrik Carlsen
foreslog, at der sættes tid af på næste
årskonference til at debattere det sociale
arbejde. Knut Bjarne Jørgensen foreslog:
"Der indledes samtale/forhandlinger mellem Metodistkirkens Sociale Arbejde –
Centralmissionen og Metodistkirkens Råd
for Folkesundhed med det formål at
undersøge mulighederne for en eventuel
sammenlægning." Dette forslag blev udvidet
med Jørgen Thaarups forslag om større
fokus på det diakonale arbejde og blev
vedtaget. Det henstilledes til Landsledelsen,
at overveje, hvordan der kan lægges op til
en samtale om det sociale/diakonale
arbejde på næste årskonference.
De 2 forslag fra Rønne og Nexø menigheder
blev vedtaget.
Jørgen Thaarup anførte, at udnævnelser
foregår på årskonferencen, men at flyttetidspunkter ikke er fastlagt.
H: Valg og nomineringer
H1: Forslagskomite
Lawrence Ashong.
H2: Valg af bestyrelser og udvalg
Konferencelægleder: Henning Clausen.
Formand for Landsledelsen: Jørgen
Thaarup.
Landsledelsen, udvalg vedr. evangelisation:
Finn Bræstrup Karlsen.
Landsledelsen, udvalg vedr. administration:
Gurli Brinch Andersen.
Landsledelsen suppleant, lægperson: Jan
Thaarup.
Landsledelsen suppleant, præst: Lars Ulrik
Jensen.

Christian Alsted indstillede til forslagskomiteen at lede efter yngre personer til
Landsledelsen. Elina Bræstrup svarede, at
man har arbejdet på dette og fortsat er
opmærksom herpå.
Rådet
for
Folkesundhed:
Mogens
Hougesen, Knut Bjarne Jørgensen.
Metodisthistorisk Selskab: Christian Mølgaard, Gunhild Mechta.
Danske Kirkers Råd: Henning Bjerno og
Finn Uth.
Mellemkirkeligt Arbejdsforum: Henning
Bjerno og Finn Uth.
Evangelisk Frikirkeråd: Mogens Hansen,
Keld Munk, Jørgen Thaarup.
Evangelisk Alliance: Christian Alsted.
Betaniaforeningen i Danmark: Nils
Marqversen, Ingrid Dupont Andersen.
Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond:
Thomas Hjorth, Nils Marqversen, Jørgen
Thaarup.
Metodistkirkens Sociale Arbejde –
Centralmissionen: Alland Holm, Marianne
Depner, Anders Thorsager. Valgt af
Metodistkirken i Gladsaxe og godkendt:
Michael Nielsen. Valgt af Metodistkirken i
København og godkendt: Alland Holm.
Forårsblomsten: Jimmy Steenberg Petersen,
Steffen Tvilling. Valgt af Metodistkirkens
Landsledelse og godkendt: Finn Uth. Valgt
af Metodistkirkens Sociale Arbejde og
godkendt:
Povl
Brendes,
Preben
Christiansen, Alland Holm.
Willeruplund: Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt: Søren Digebjerg,
Lene Bræstrup. Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt: Anders Flinck.
Marielundfonden: Anders Strand Pedersen.
Suppleant: Lili Strand Pedersen.
Den selvejende Institution ”Marielunds
Ældreboliger”, Vejle: Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt: Anders Strand
Pedersen. Suppleant: Lili Strand Pedersen.
Valgt af Betaniaforeningen i Danmark og
godkendt: Ove Sørensen. Suppleant: vakant.
Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde,
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Centralmissionen og godkendt: Walther
Jensen. Suppleanter: Finn Uth, Bjarne
Tønnesen.
Knut Bjarne Jørgensen henstillede, at der
foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra
foreslåede personer, der ikke er til stede på
årskonferencen.
I: Orientering
I1: Lægården
Lægården afholdte sin generalforsamling i
forbindelse med årskonferencen. (Se side
138).
I2: Centralkonferencen
Ove Sørensen takkede på vegne af de
danske centralkonferencedelegater for
konferencens tillid til at sende dem af sted.
Henning Clausen fandt det betryggende, at
den manglende substans i konferencens
arbejde var sat på dagsordenen. Ole Birch
nævnte, at der på centralkonferencen blev
lavet et katalog over opgaver til eksekutivkomiteen. Han spurgte til, om der er
sket noget på dette område. Biskop Øystein
Olsen svarede, at det har højeste prioritet.
Ole Birch spurgte, hvorvidt den svenske
metodistkirke har myndighed til at afvise
centralkonferencebeslutningen om indsamlingen til Areakassen, sådan som det
konkret er sket. Biskop Øystein Olsen
redegjorde for, at de angivne 2,5% af
præstelønnen ikke fortolkes ens i alle lande.
Man har foreholdt Sverige at opfylde
forpligtelserne, hvilket de vil gøre på trods
af tidligere forbehold. Konferencen
besluttede, at Landsledelsen skal sørge for
en oversættelse af Generalkonferencens
dokument om nadveren This Holy Ministry.
Christian Alsted foreslog, at Landsledelsen
skal følge op på de sager, som
Centralkonferencen har videresendt til
årskonferencen, og som ikke allerede er
varetaget, f. eks. planlægge aktiviteter i
forbindelse med 50-årsjubilæet for de første
k
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J: Højtids- og Afslutningssession
J1: Højtidssession
Biskop Øystein Olsen bød velkommen. Han
fandt, at højtidssessionen var en mulighed
for at stoppe op i arbejdet og kigge både
frem og tilbage, og endvidere få anledning
til at fejre personer. Konferencen sang Du
store, du stærke, du vældige Gud.
Christian Alsted og Keld Munk læste
mindeord for pastor Poul Poulsen og pastor
Robert Nielsen, der omtalte deres liv og
mangeårige tjeneste og betydning for
kirken. Henning Clausen ledte konferencen
i takkebøn for dem og deres tjeneste og i
forbøn for deres familier.
Konferencen sang Jeg som skabte hav og
jord.
Jørgen Thaarup nævnte, at man på Överås
har haft eksamenshøjtid. I år afsluttede syv
studenter deres uddannelse på forskellige
uddannelsesniveauer. Karen Anette Nielsen
modtog i forbindelse med opgraderingsprogrammet diplomet for Master of Divinity
for en opgave om forskellige former for
intelligenser i forbindelse med læring og
kirkevirksomhed. Opgaven kan downloades
fra
Överås´s
hjemmeside
(www.metodistkyrkan.se/overas). Karen
Anette Nielsen takkede for muligheden for
efteruddannelse i en tid, hvor det ofte kan
være vanskeligt økonomisk. Hun glædede
sig over tilbagemeldingerne på opgaven.
Jørgen Thaarup præsentere Tomas Boström,
der er i gang med en Master of Divinity om
Charles Wesleys poesi. Tomas Boström
sang en af sine sange for konferencen.
Keld Munk gratulerede Jørgen Thaarup for
sit 25. års jubilæum som præst. Han blev
indviet ved årskonferencen 1980 i Nexø.
Keld Munk fortalte om Jørgen Thaarups
tjeneste i kirken; hans gave for overblik og
undervisning. Keld Munk nævnte, at Jørgen
Thaarup er blevet skattet som leder og
rektor for Överås, men vigtigst er hans
hengivenhed for Kristus og villighed til at
tjene. Endvidere nævntes hans engagement i

det økumeniske arbejde og hans hjerte for
menigheden. Keld Munk udtrykte stolthed
over, at Jørgen Thaarup repræsenterer kirken ud ad til, men formanede ham også til
at passe på sig selv. Biskop Øystein Olsen
undrede sig over, at det kun er 25 år, som
Jørgen har tjent kirken, og glædede sig over
hans villighed til at bruge sine evner i
tjenesten. Jørgen Thaarup fandt det overvældende at høre Keld Munks beskrivelse
af ham. Han syntes, at livet bare ruller af
sted. Livet i familien og kirken kommer til
en, som man blot kan tage i mod som en
gave. I forbindelse med samtalen med sine
børn om kirke og tro må han erkende sin
alder. Han sagde, at han havde lært meget af
mange mennesker, og oplevede, at han
vokser sammen med kirken og føler sig som
en del af dens tradition. År for år erkender
han mere og mere, som han ikke ved. Der er
stadig meget, der skal prøves og læres. Han
takkede for markeringen og for hans
bagland. Særligt takkede han sin far, Poul
Rasmussen for den store betydning, som
hans hjem betød for ham, og hans kone og
kollega, Charlotte Thaarup, for tæt og godt
samarbejde.
Henning Bjerno nævnte, at Ole Birch, Lars
Ulrik Jensen og Carsten Morsbøl deltager i
opgraderingsprogrammet på Överås. Joshua
Kyeremeh og Anne Thompson, der læser på
lokalpastoruddannelsen, indsamlede en
kollekt på kr. 3.815,- til Överås, mens
konferencen sang Et kald du gav mig Gud.
Biskop Øystein Olsen takkede den afgående
distriktsforstander Keld Munk for hans
tjeneste. Keld Munk takkede for tilliden,
han har nydt i arbejdet. Han takkede særligt
Biskop
Øystein
Olsen
og
sine
distriktsforstanderkollegaer, Ove Sørensen
og Christian Alsted. Han glædede sig til
mere tid, men ville også savne muligheden
for at komme rundt til menighederne.
Christian Alsted takkede på egne og kirkens
vegne for seks års ihærdig tjeneste for
kirken og Gud. Han syntes, at Keld Munk
har en bemærkelsesværdig kærlighed til

Gud, og takkede for hans omsorg og
villighed til at tjene og lære.
Biskop Øystein Olsen orienterede om, at
Finn Uth overtager hvervet som distriktsforstander et år; herefter vil Jørgen Thaarup
overtage tjenesten. Biskop Øystein Olsen
ledte konferencen i bøn for Finn Uths
tjeneste under håndspålæggelse af Keld
Munk og Christian Alsted. Finn Uth
takkede for udnævnelsen og glædede sig til
samarbejdet med menighederne.
Biskop Øystein Olsen præsenterede de
pensionerede præster, der var til stede: Lilli
Thomsen, Poul Rasmussen og Fletcher
Thaarup, samt præsteenke Karen Kyst. Han
udtrykte kirkens taknemmelighed for deres
tjeneste og deres tilstedeværelse. Biskop
Øystein Olsen sendte en hilsen fra
præsteenke Julie Nielsen, der ikke kunne
være til stede ved konferencen. Fletcher
Thaarup udtrykte taknemmelighed for, at de
som pensionerede præster havde helbred til
fortsat at tjene kirken til egen inspiration.
Han takkede kirken for, at de havde
mulighed for at være med.
Konferencen sang Gud, din kærligheds lys
vil skinne.
Biskop Øystein Olsen afsluttede højtidssessionen med en velsignelse.
J2: Præsentationer og tak
J3: Konferencens årsrapportering
Se side 43.
J4: Hvor skal næste konference holdes?
Inge-Lise Kofoed Beck inviterede på vegne
af Lægården til Holstebro. Konferencen tog
i mod denne invitation.
J5: Eventuelt
Referat fra præsternes session blev læst op.
Karen Anette Nielsen takkede Rønne og
Nexø menigheder for deres tackling af de
sidste to års situation uden en boende præst.
De har været målrettede og selvstændigt
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arbejdende. Hun fandt, at det personligt har
været en positiv oplevelse at betjene disse
menigheder. Hun roste særligt menighederne for deres positive indstilling trods en
vanskelig situation. Hun ønskede dem Guds
velsignelse.
Ungdomsrepræsentanterne Kathrine Holm
og Christina Sørensen, gav udtryk for deres
reaktioner. Det har været spændende at
være med på årskonferencen, men det var
utilfredsstillende, at ungdomsrepræsentanterne ikke på forhånd var vejledt i, hvad der
forventedes af dem. Endvidere var der alt
for meget indforstået snak på konferencen.
De fandt det positivt, at de har oplevet en
god, åben og positiv stemning på konferencen. De var endvidere glade for at
høre, at MBUF og Landsledelsen har

indledt samtaler med hinanden; for vi er en
kirke. Det er positivt, at vi som kirke er
begyndt at kigge på, hvad der er vores
kernearbejdsfelt. Det er vigtigt, at vi går
gennem en mental forandring og tør at
eksperimentere. Er vi som kirke villige at
give slip på vore vaner for at møde
kirkefremmede? Det er vigtigt, at vi tør lade
os lede af Gud. De læste fra Josva 1: Vær
modig og stærk……… De ledte konferencen
i at synge Fader, Søn og Helligånd.
J6: Afslutning
Biskop Øystein Olsen udtrykte glæde over
en positiv konference i dejlige omgivelser;
hvilket har været en velsignelse. Han følte,
at det er et udtryk for en særlig forbønstjeneste og takkede for dette.

Præsternes Session
Den 29. juni 2005, kl. 14.30.
Biskop Øystein Olsen bød velkommen til
årskonferencen og til mødet præsternes session,
og understregede at han så frem til at opleve
årskonferencens tema: Nærmere Gud til dig.
Derefter indledte biskoppen sessionen med
betragtning over genopførelsen af muren
omkring Jerusalem beskrevet i Nehemias Bog
kap. 2 og 3 om kaldet til at bygge, inspirere og
søge Gud, hvor præster og lægfolk udgjorde ét
fællesskab i genopbygningen.
Poul Rasmussen ledte i bøn for årskonferencen.
Konferencespørgsmålene 17-64 og 77
besvaredes.
Spørgsmålet om frikøb af "fritidspræster" fra
deres lønnede arbejde, til særlige anledninger i
kirken, drøftedes. De gældende regler blev
forklaret.

Øystein Olsen
Biskop
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Rådet for Ordineret Tjeneste præsenterede sit
arbejde med samværspolitik i det pastorale
arbejde. Dette arbejde vil i skriftlig form blive
udsendt til menigheder og præster til efteråret.
Efteruddannelsen på Lægården 1.- 5. august om
globaliseringens indflydelse og udfordring til
kirken blev omtalt.
Civilregistreringen af fødsler m.v. i Folkekirken
drøftedes.
Biskoppen bød Mark Lewis velkommen tilbage
fra sit 3 årige studie i USA. Studiet afsluttes her
i Danmark med en afhandling: The Diffusion of
Black Gospel Music in Postmodern Denmark
with Implications for Evangelization and
Christian Identtity.
Joshua Kyeremeh afsluttede sessionen med
bøn.
Referent: Finn Uth.

Mogens Hansen
Årskonferencens sekretær

Konferencens årsrapport
Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference
(The Business of The Annual Conference)
Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet
fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med
sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver,
som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church).
Her findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens
over hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale
kirke på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er
nævnt, til "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 175.

7.

Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 56.

8.

Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 48.

9.

Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§333, 611, 612.1, 622.3)? Se Landsledelsens
forslag side 53.

10. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til dækning af
distriktsforstandernes udgifter (§611.1a)? Distriktsforstanderne bliver aflønnet gennem
anden tjeneste i kirken.
11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§612.d, 1507)? Se
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Landsledelsens forslag side 53. 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 64)
og Hovedkassen (side 56).
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? Se side 5.
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. 19 (side 17).
b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§633)? Se udvalg nr. 20 (side 17).
21. Hvem er godkendt og udnævnt som
a) lokalpræst på heltid (§344.4)? Joshua Kyeremeh (6).
b) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt (§341)? Anne Thompson (2), Duncan
Thompson (2).
30. Hvem er fortsat på prøve ifølge 1996-ordningen, hvor langt er hver enkelt kommet i sine
studier, og hvilket år er de optaget som prøvemedlemmer (§317)? Som blivende ældste:
Anne Thompson 2004 (2), Duncan Thompson 2004 (2). Som blivende diakon: Carsten
Bjerno 2004 (2).
51. Hvem er døde
c) Hvilke medlemmer i fuld forening er døde i årets løb?
- pensionerede: Poul Poulsen, f. 26/10 1912, d. 28/1 2005. Robert Nielsen f. 6/10
1927, d. 14/5 2005.
58. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§356)
- Ældste
b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (19), Fletcher Thaarup 1989 (17), Erik
Kristoffersen 1990 (16), Poul Rasmussen 1993 (13).
59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§356)
b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (23).
62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.
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Hvad er antallet af
n) døde (51a,b,c)? 2.
63. Hvad er antallet af
a) pastoratskonferencer? 15.
b) menigheder? 16.
64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§365)? 27.

Del IV: Udnævnelser og afsluttende forretninger
77. Hvilke pastorale medlemmer er bevilget nedsat tjeneste (§§322.7, 329.2, 333.2,
1506.4b.)? Freddy Johansen, 50% tjeneste, Ejler Busch Andersen, Karen Anette Nielsen
(10), Elina Bræstrup, 50% tjeneste (4) Carsten Morsbøl (2), Mikkel Bræstrup, 75%
tjeneste (1).
80. Hvilke ældste, diakoner, associerede medlemmer, lokalpræster og prøvemedlemmer er
ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 46.
81. Hvilke ældste, diakoner og prøvemedlemmer er udnævnt til udvidet tjeneste
a) indenfor Metodistkirken (§§322.1b, 335.1a,c)? Se ansættelseslisten side 46.
85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Lægården, Holstebro.
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Ansættelser
2005/2006
DISTRIKT 1:
Ældste:
Holstebro

Finn Uth (1)

Den internationale menighed:
"Menighedsplantningsprojekt Solrød"

Ove Sørensen (4)
Duncan Thompson (2)
Ove Sørensen (16)
Anne Thompson (2)
Duncan Thompson (2)
Knut Bjarne Jørgensen (10)
Knut Bjarne Jørgensen (4)
Thomas Risager (6)
Ansvarshavende ældste: Thomas Risager (2)
Christian Alsted (16)
Lars Ulrik Jensen (10)
Ejler Busch Andersen (17)
Joshua Kyeremeh (6)
Lars Ulrik Jensen (1)

DISTRIKT 2:

Christian Alsted (5)

Århus

Horsens
Esbjerg
Odense
Svendborg *
København

Ældste:
Strandby

Kalundborg
Gladsaxe
Rønne
Nexø

Charlotte Thaarup (18)
Jørgen Thaarup (10)
Carsten Morsbøl (2)
Mikkel Bræstrup (6)
Elina Bræstrup (5)
Mikkel Bræstrup (3)
Keld Munk (18)
Anne Thompson (2)
Duncan Thompson (2)
Freddy Johansen (8)
Ole Birch (4)
Mark Lewis (1)
Mark Lewis (1)

Diakon:
Betaniaforeningen (tjenestested:
Betaniahjemmet, Frederiksberg)

Carsten Bjerno (2)

Frederikshavn
Løkken
Vejle

* I Svendborg drives en Myretue. Menighedens åndelig base er Odense.
Menigheden sammenlægges med Odense pr. 1. januar 2006.
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SÆRLIGE ANSÆTTELSER:
Laila Hørby (4)
Claus Kofoed Nielsen (12)
Jørgen Thaarup (5)
Finn Uth (10)
Karen Anette Nielsen (1)
Ove Sørensen (16)
Knut Bjarne Jørgensen (6)

Missionssekretær
Udsendt som missionær
Rektor på Överås
Leder af og præst ved Metodistkirkens
Sociale Arbejde
Betaniahjemmet, Frederiksberg
Lokalcenter Betania, Århus
Ældrecentret ”Marielund”, Vejle
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Metodistkirkens ledelse
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet
Året der kommer
“Lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så
I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det
gode, det som behager ham, det
fuldkomne.” Rom 12:2
1. Årskonferencen er ny
Metodistkirkens rytme følger fireårs-perioder, det såkaldte kvadriennium. For Årskonferencen betyder det, at alle menighedsrepræsentanter i 2005 enten kan være
nyvalgte eller genvalgte til en ny fireårsperiode. Landsledelsen byder alle
medlemmer af Årskonferencen velkommen.
Det er en betydningsfuld ledertjeneste, at
indgå i det fællesskab af arbejdsmæssig og
åndelig karakter, som udgør den øverste
myndighed for Metodistkirken i Danmark.
Årskonferencen samles i session en gang
årligt, og i årets løb er det at være
Årskonference-medlem en ledelsesfunktion
i den lokale menighed, som er med til at
holde menighederne sammen som et
kirkesamfund. I Årskonferencens sessioner
er hver medlem repræsentant for en konkret
menighed, og i årets løb er hvert medlem i
sin respektive menighed en repræsentant og
talsmand
for
Årskonferencen
og
Metodistkirken i Danmark. Den kommende
fireårs-periode vil indeholde glædelige og
opmuntrende opgaver, men vil også være en
stor udfordring, som kan afgøre
Metodistkirkens fremtid i Danmark.
2. Vision
Det er forsat landsledelsens vision at Metodistkirken i Danmark bliver
 en smittende kirke, der når mennesker i
Danmark med budskabet om Jesus Kristus.
 menigheder, hvor mennesker bliver forvandlet i mødet med Jesus.
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levende og voksende menigheder, som
er åndeligt sunde og kulturelt relevante.
menigheder, der præger deres omgivelser og påvirker hele samfundet fordi
menneskers liv bliver forvandlet.

Forandring fra overlevelse til mission
Paulus taler om en indre forvandling givet
af Helligånden, der får ydre synlige udtryk.
Når Jesus taler om den samme forvandling,
beskriver han den som en ny fødsel. I en
fødsel er glæden forbundet med smerte, på
tilsvarende måde er fødslen af en ny eller en
forvandlet menighed forbundet både med
glæde og smerte.
Den nødvendige forandring fra overlevelse
til mission er en langvarig proces, som begynder i en menigheds ledelse, når man for
alvor erkender, at Gud har kaldet os til at
være en smittende kirke, der når mennesker
i Danmark med budskabet om Jesus Kristus.
Glæden over at genopdage Guds kald til os
kan skabe entusiasme og begejstring, og allerede med nogle små justeringer i menighedens liv, kan man måske begynde at se de
første resultater. Men den forandring som
skal ske går dybere og længere end nogle
små overfladiske ændringer i gudstjenesten
og i nogle programmer – det er en anderledes måde at tænke og være kirke på.
Spændinger
Det begynder at gøre ”ondt” når man ikke
kan genkende sin menighed længere, når
der er kommet nye mennesker til, som
ønsker at være med til at præge
menigheden, når man ikke længere har den
samme indflydelse som tidligere, og når del
ikke længere er som det plejer. Det bliver
for alvor svært for mange, når fokus i
menigheden har flyttet sig fra at bevare det
bestående til at være kirke for

kirkefremmede. Forandring i en menighed
er ikke en fredelig proces, det er en proces
med omkostninger, og den kræver dygtig
ledelse. Et nøgleord for ledelsen her er
kommunikation. Det har stor betydning at
hele menigheden er så godt orienteret som
muligt om formålet med det nye som sker,
og at menigheden inddrages i beslutningsprocessen.
En del af vores menigheder står midt i de
spændinger som forandringer uundgåeligt
fører med sig. Det er en fristelse i en sådan
situation at stille sig tilfreds med de positive
men overfladiske forandringer som trods alt
er gennemført og dermed undgå den kritik
og utilfredshed som vi hører flere præster
og ledere give udtryk for, at de oplever. Vi
ønsker at opmuntre de menigheder, som ønsker og arbejder på at bevæge sig fra overlevelse til mission til positivt og
konstruktivt at bakke op om sine ledere og
præster, og til at fortsætte frem mod sin
vision. Sådan at det forankres i den enkelte
menigheds kultur og identitet, at den er en
kirke hvis primære mål det er at gøre
mennesker til Jesu disciple. Det er vores
opfattelse, at for at blive det og vedblive at
være det, må menighederne være villige til
at leve i en vedvarende forandringsproces.
Vi må jævnligt spørge os selv: Hvordan kan
vi være et fællesskab hvor mennesker kan
blive disciple, blive ved med at udvikle sig
som disciple og medvirke til at gøre andre
til disciple.
De menigheder som endnu ikke har stillet
de spørgsmål og er begyndt at søge efter
svar på dem, opfordrer vi indtrængende til
at gøre det.
Menighedsplantning og –udvikling
Menighedsplantningen i Solrød hører efter
enstemmig beslutning på ekstraordinært
menighedsmøde i Jerusalemskirken nu
direkte under Metodistkirken i Danmark.
Landsledelsen har med overtagelsen af
ansvaret forpligtet sig selv på, at få et mere
indgående kendskab til den glædelige
udvikling i Solrød – fra at være en

bibelkreds i et privat hjem er der nu tre
bibelkredse,
Alpha-kursus
og
to
gudstjenester om måneden i et lejet lokale.
Landsledelsen vil - via den nedsatte følgegruppe bestående af distriktsforstanderen
(p.t. Keld Munk), Ole Birch og Mogens
Hansen - følge menighedsplantningen den
kommende tid, evaluere og senest maj 2006
beslutte vedr. en egentlig 3 til 5-årig projektperiode. Af målsætningen for menighedsplantningsprojektet vil det fremgå, at
den indenfor en overskuelig fremtid vil blive en økonomisk selvunderholdende menighed.
Med effekt fra august oprettes en medlemsfortegnelse over personer fra de nuværende
københavnske menigheder, som ønsker at
tilhøre menighedsplantningen. Nye optagne
medlemmer i Solrød føres også her. Der udnævnes en præst på halvtid, som sammen
med den lokale ledergruppe vil føre udviklingen i Solrød videre.
Integration
Som vi tidligere år har påpeget, er det en
glædelig udvikling, at flere af menighederne
i disse år får flere nye kontakter. Det er første skridt på vejen til at blive en åben kirke.
Men det afgørende skridt er menighedernes
arbejde på at integrere de nye mennesker i
fællesskabet. En sund menighed er altid inkluderende og som følge deraf optaget af at
skabe mødesteder mellem medlemmer og
nye mennesker og danne nye velfungerende
netværk, hvor det kristne budskab kan leves
ud på en konkret måde. En sund menighed
inddrager de nye kontakter i smågruppernes
fællesskab og åndelige praksis, og medlemmerne er åbne for at inkludere nye mennesker i sine venskaber.
Lignelsen om det mistede får fortæller meget tydeligt om Jesu prioritering. Det bortkomne får har lige så stor værdi som hvert
enkelt af de 99 – derfor måtte han ud at
søge efter det ene får.
Mennesker udenfor kirken er værdifulde for
Gud.
Men
er
menighederne
i
Metodistkirken villige til at give afkald på
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sin behagelighed og sikkerhed for at opsøge
og inkludere ikke-kirkevante venner og
naboer i sit fællesskab?
Når vi må notere os, at menighederne i
Svendborg og Hjørring (i helt forskellige
situationer) efter nøje overvejelser og en
smertelig proces er kommet frem til en beslutning at nedlægge virksomheden dette år,
fremtræder behovet for både en revitalisering af vore nuværende menigheder såvel
som for nye menighedsplantninger endnu
mere tydeligt for os. Det er forbundet med
betydelige risici at begynde et nyt sted, men
det er bestemt ikke mindre krævende at få
vendt stagnationen til ny udvikling i en menighed. Derfor ser vi nødvendigheden for at
arbejde med vores grundlæggende
opfattelse af hvorfor og hvordan vi er kirke
i dag.
Vi er i gang med at bygge én kirke
Vi arbejder ikke blot i hver vores lille andedam med anliggender, der kun vedrører
vores menighed, eller vores kor, eller vores
spejderarbejde. Vi er en konneksional kirke,
det vil sige vi er én kirke, vi er tæt
forbundet med hinanden.
Når kirkens teenage- og ungdomsarbejde,
som vi kender som MU, har det vanskeligt i
disse år, så er det ikke MU´s eller Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbunds
(MBUF) problem, det er hele kirkens problem. Det er landskirkens anliggende, og
det er den enkelte menigheds anliggende.
Når vi taler om forandring fra overlevelse til
mission, når vi drømmer om at blive en
smittende kirke, så er det ikke blot årskonferencens og menighedsrådenes anliggende,
så er det i lige så høj grad MBUF’s og de
enkelte arbejdsgrenes anliggende.
Et øget fællesskab og samarbejde mellem
landsledelsen og MBUF’s styrelse og et
lignende øget fællesskab og samarbejde i de
lokale menigheder, vil hjælpe os med at se
helheden og bygge kirke sammen. Det er en
udfordring for hele kirken, som vi har brug
for at tage meget alvorligt.
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Samarbejde mellem menigheder
Sidste år opfordrede vi til øget samtale og
samarbejde mellem menighederne i regionerne. Wesleykirken, Jerusalemskirken og
menighedsplantningen i Solrød har påbegyndt samtaler om øget samarbejde og inspiration. Vi forventer det i første omgang
vil føre til samarbejde om nogle konkrete
opgaver.
Den nære relation og samarbejdet mellem
Jerusalemskirken og menighedsplantningen
i Solrød fortsætter.
Koordineringen af Anne og Duncan
Thompsons tjeneste i Vejle og Århus
forløber meget positivt og er til glæde i
begge menigheder. Der er netop taget
initiativ til et regionalt lægprædikantkursus,
hvori Odense også er med.
Vi vil udfordre menighederne til at undersøge de oplagte fordele ved et øget samarbejde, og vi håber, der vil kunne rapporteres
om samtaler i alle regioner i det kommende
år.
I forlængelse af visionen peger landsledelsen på følgende indsatsområder:
 Menighedens åndelige sundhed, udvikling af gudstjenesteliv, smågrupper,
hjælp til personlig bibellæsning og bøn
 Menighedens udadrettethed – personlig
evangelisation, søger-venlige gudstjenester, udadrettede aktiviteter
 Integration af de mange kirkefremmede
i menigheden
 Teenagere og unge
I forlængelse af visionen peger landsledelsen på følgende materialer og arbejdsformer:
 ALPHA kurset – et introduktionskursus
til kristendommen især til søgende mennesker.
 Gospel for Gospelfolk – et materiale designet til at introducere gospelsangere
til kristendommen og til at lede dem ind
i menigheden.
 Levende Stene – et studiemateriale om
hvad en sund metodistisk menighed er.






Inspirationen fra Taizé bevægelsen i
form gudstjenester, andagter og retræter
De forskellige muligheder for kortere
og længere retræter
Kristuskransen og andre lignende hjælpemidler i bønslivet
Vi opfordrer menigheder og ledere til at
være opmærksomme på de mange muligheder for inspiration i økumeniske
sammenhænge

I 2005/2006 peger vi på følgende seminarer
og konferencer:
 Lederkonferencen 30. september – 1.
oktober arrangeret af Willow Creek i
Danmark
 Seminarer om smågruppearbejde, gudstjeneste-udvikling og nådegaver i Willow Creek regi i Danmark
Desuden vil landsledelsen ved årskonferencen og ved kurser lægge et program som
kan inspirere kirkens ledere og præster til at
fokusere på og arbejde hen imod visionen
om at blive en smittende kirke, der når
mennesker i Danmark med budskabet om
Jesus Kristus.
Landsledelsen opfordrer menighedernes
ledere til selv i bøn og eftertanke nå frem til
en vision for deres menighed og til udholdende og ihærdigt at arbejde for en virkeliggørelse af den vision.
Personalia
Mark Lewis vender efter tre års studier i
USA hjem til menighedstjeneste.
Anne & Duncan Thompson forsætter i deres
uddannelsesstillinger og ansættes på fuld tid
(de var tidligere ansat 75%).
Claus Kofoed Nielsens kontrakt med Missionsrådet i Schweiz ophører denne sommer. Hans fremtidige tjeneste er uafklaret.
Pastor Poul Poulsen, 92 år, døde 28. januar.
Pastor Robert Nielsen, 77 år, døde 14. maj.
De vil begge blive mindet under højtidssessionen for deres livslange og helhjertede tjeneste for Gud og kirken.

Jørgen Thaarup fejrer sit 25 års jubilæum
som præst her på Årskonferencen.
Tillykke til Karen Anette Nielsen med
”Master of Divinity” fra Överås.
3. Kirken og MBUF
Landsledelsen og MBUF-styrelsen har været samlet til fællesmøde. Det er et mål for
fremtiden at intensivere de to bestyrelsers
samvirke for at kirke og ungdomsorganisation kan gavne hinanden i højere grad.
Hjemmesiden og Himmel & Jord, to fælles
ansvarsområder, har været vigtige sager for
drøftelse. Det vil de også blive i fremtiden.
Desuden hører ønsket om en fremtidig Fælleslejr til det fælles arbejdsområde.
4. Kirkens presse og publikationer
Himmel & Jord, som er kirkens, MBUFs og
MKs blad, er udkommet med gode og oplysende numre. I redaktionen indgår et antal
personer, som har fundet et godt samarbejde. I årets løb er Rigmor Laulund tiltrådt
som redaktionssekretær og lay-out udføres
hos Allan Daastrup. Henning Bjerno har i
en årrække været ansvarshavende redaktør,
hvilket han har ønsket at blive løst fra, men
vil gerne fortsætte med ansvar for siderne
med Menighedsnyt. Der arbejdes intenst
med at finde en ny ansvarshavende
redaktør.
5. Hovedkassen
I et antal år har Hovedkassen haft midler til
at kunne yde betydelige tilskud til en række
af Danmarks Metodistkirker. Det vil Hovedkassen fortsætte med at gøre i få år endnu. Hvilken rigdom vi har! Som budgetterne
for de nærmeste år ser ud, vil de samlede
tilskud fra Hovedkassen til menighederne
på niveau med tilskuddene i 2005 kunne
ydes måske fem år endnu. Det betyder for
de enkelte menigheder, at der i de nærmeste
år skal arbejdes seriøst med at bringe budgetterne i balance, så menigheden kan
betale den andel af præstelønnen, som
svarer til den præstelige ansættelse,
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menigheden har, samt udgifterne til
menighedens drift og bygning.
Ved Årskonferencen 2004 blev et regelsæt
for tilskud til menighederne vedtaget. Dette
regelsæt vil forblive uforandret i de nærmeste år. Det tager tid at indføre nye rutiner og
procedurer. Nogle få menigheder har i årets
løb fulgt det nye regelsæt og udfærdiget begrundet ansøgning for Hovedkassens støtte.
I det kommende år skal menigheder, der
forventer tilskud i 2006, i løbet af efteråret
2005, ansøge om tilskud efter de retningslinier, som regelsættet fra 2004 angiver.
Distriktsforstanderne vil følge op på den
gældende procedure for tilskud. Se i øvrigt
Årbogen 2004 side 63, eventuelt side 56-63.
Byggeprojekt i Strandby og menighedsplantning i Solrød har været med i Landsledelsens økonomiske oversigt i et par år.
Samtidig med det positiv i at kirkens vækst
kræver økonomisk støtte af Hovedkassen, er
disse store projekter med til at tære betydeligt på den beholdning, Hovedkassen har.
Hovedkassen har modtaget arv efter Edith
Jensen på knap halvanden million kroner.
Beløbet vil på regnskabet for 2005 registreres under Marie Jensens mindefond.
Tre menigheder har modtaget arvebeløb på
henholdsvis kr. 50.000,-, kr. 58.000,- og kr.
120.000,-,
beløb
som
menighedsmedlemmer har doneret til
Metodistkirken i Danmark med særlig
anvendelse i den menighed, de tilhører.
For at gøre opmærksom på muligheden for
at give arv til kirken, har Landsledelsen
fremstillet en brochure, som kan anvendes i
menigheder. Arv til kirken kan omfatte en
større eller mindre del af den formue, en
person efterlader sig. Metodistkirken er
fritaget for arveafgift, hvilket betyder, at
arven efter en person kan gå ubeskåret til
kirkens arbejde.
6. Økumeni
Leuenberg Konkordien er et dokument, som
udtrykker kirkefællesskab om embede og
sakramenter mellem de kirker, som tiltræder
dokumentet. Leuenberg Konkordien blev
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oprindelig indgået mellem Lutherske og Reformerte kirker i Europa. Metodistkirken
(UMC) i Europa tiltrådte dokumentet i
1994.
Den Evangelisk Lutherske Kirke i
Danmark, lokalt kaldet Folkekirken,
tiltrådte Leuenberg Konkordien i 2001. Med
denne tiltrædelse af Leuenberg fællesskabet
af reformatoriske kirker har Metodistkirken
og Den Evangelisk Lutherske Kirke i
Danmark kirkefællesskab om embede og
sakramenter.
Den danske Folkekirkes mellemkirkelige
Råd har i 2005 udgivet en bog på dansk
med oversættelse af Leuenberg Konkordien,
Metodistkirkens tiltrædelse og Folkekirkens
tiltrædelse. Dermed kan denne vigtige økumeniske overenskomst blive tilgængelig på
dansk for kirkerne i Danmark.
Landsledelsen opfordrer menighederne til at
studere Leuenberg aftalen og vurdere hvilken betydning aftalen har for relationen til
de lokale Evangelisk Lutherske Kirker.
7. Lokale kirker nedlægger aktiviteterne
I Svendborg og Hjørring er arbejdet over en
årrække nået et niveau, hvor der ikke længere er kræfter og vilje til at fortsætte. Aktiviteterne i Svendborg og Hjørring fortsættes
ikke efter beslutning på pastoratskonferencer i de to menigheder. Menigheden i
Svendborg sammenlægges med Odense
menighed, hvor Odense menighed bliver
den fortsættende menighed med virkning fra
1. januar 2006. Menigheden i Hjørring ophører pr. 31. juli 2005 og kirkebygningen
sættes til salg, hvilket årskonferencen anmodes om at godkende.
8. Centralkonferencen
Næste Centralkonference skal holdes i Danmark i efteråret 2008. Menigheder, som er
interesseret i at være værter for konferencen, skal henvende sig til Landsledelsen senest 1. september 2005 med forslag til sted,
tid og eventuelt budgetskitse for opholdet.
Landsledelsen hjælper gerne med oplysninger til udfærdigelse af forslag.

Forslag
Økonomiske og administrative forslag
1. Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar
2006 til kr. 19.000,- pr måned.
Følgende beløb reguleres som følge heraf:
 Feriegodtgørelse: 1½ procent af kontantløn.
 Fri embedsbolig følger Told & Skats
taksering: 15 procent af kontantløn
 Godtgørelse for udgifter over kr.
20.800,- for skat af boligens værdig og
opvarmning.
 Pension for ordinerede og lokalpastorer
udgør 16 procent af bruttolønnen (kontantløn + taksering af præstebolig), her-

af betaler Hovedkassen 14 procent, egenbetaling udgør 2 procent.
2. Fælles kollekter:
 Søndag i september 2005: Til indkøb af
salmebøger i egen menighed.
 Søndag i november 2005: Præsteuddannelsen.
3. Kontingent (iligning) til Metodistkirkens
Hovedkasse for 2006 fastsættes til kr. 220,pr. medlem.
4. Budgetterede underskud dækkes af legatformuens renteindtægter samt af tilskud fra
legatformuen.

Året der gik
“I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at
I skal forkynde hans guddomsmagt, han
som kaldte jer ud af mørket til sit
underfulde lys.” 1 Pet 2:9
9. Nedlæggelse af revisionsudvalg
Årskonferencens
revisionsudvalg
nedlægges fordi der ikke længere er brug
for det.
De regnskaber, som revisionsudvalget blev
oprettet for at revidere, bliver nu revideret
af eksterne revisionsfirmaer. De få regnskaber, som ikke kommer under autoriseret
revision, har respektive bestyrelser ansvar
for bliver revideret tilfredsstillende. Ligeledes er det bestyrelsernes opgave at sikre
de sammendrag af regnskaber, som forelægges Årskonferencen. Alle regnskaber,
som forelægges Årskonferencen til godkendelse, skal være godkendt og underskrevet
af respektive bestyrelser.
10. Struktur
Landsledelsen og Kabinettet udgør en fælles
ledelse for Metodistkirken i Danmark. In-

denfor den fælles ledelse er der en ansvarsog arbejdsfordeling, som lægger hovedansvaret for personale hos kabinettet, mens
økonomien primært er forankret i Landsledelsen. Der er dog tale om en ledelse med
et fælles ansvar.
De seneste års diskussion om struktur og
personale håndtering har vist behovet for:
 større gennemskuelighed i beslutningsprocesser,
 oplysning om arbejdsgange,
 tydeliggørelse af det repræsentative demokrati via pastoralkomite og landsledelse i forhold til kirkens biskoppelige
ledelse via kabinettet, og
 mere tid i beslutningsprocesserne.
Kabinettet og Landsledelsen vil i det kommende år have en samtale vedrørende en
bredere indflydelse i proceduren for udnævnelse af ny distriktsforstander.
Se bilag 1: Struktur og personalehåndtering.
11. Præsteuddannelse, Øverås
Årskonferencens beslutning i 2004 om at
undersøge muligheden for en reduktion af
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den danske betaling til præsteuddannelsen
på Øverås, har sammen med andre faktorer
medført, at Styrelsen for Øverås har igangsat en proces for at afklare præsteuddannelsens fremtid. Der arbejdes hen mod et beslutningsgrundlag til Årskonferencen 2006.
Se i øvrigt rapporten fra Nordisk Seminariestyrelse (side 100).
12. Kirkebidrag
I 2002 indledte kirken en kampagne for at
fremme menighedernes arbejde med at formå medlemmerne til at oprette faste bidragsordninger på mindst 1,6 %.
I 2003 var første målgruppe bekendende
medlemmer (medlemmer i fuld forening). I
2004 var næste målgruppe døbte medlemmer (medlemmer på prøve).

Landsledelsen og Kabinettet
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Kampagnen som en landskampagne er afsluttet. Det betyder, at det fortsatte arbejde
med at fremme medlemmernes bidrag til
den lokale kirke, er op til de enkelte finanskomiteers og menighedsråds opfølgning og
initiativer. Finanskomiteerne opfordres til at
dele gode erfaring med hinanden sådan at
de kommende års arbejde med finanserne
kan stimuleres af, at menigheder og hjælpe
menigheder.
I den økonomiske statistik kan vi konstatere
resultater af dette arbejde. Indtægterne fra
medlemmerne er i 2004 steget med 11,4 %.
Indtægter via forpligtigelseserklæringer er
steget med 5,6 %, hvilket er glædeligt.
Kirkebidragene vil ikke være tema for
denne og de nærmeste Årskonferencer.
Derfor hviler ansvaret på de lokale
menigheder.

Bilag 1 til Landsledelsens rapport (punkt 10)
Struktur og personalehåndtering
Landsledelsen har efter de sidste to års debat på årskonferencerne om personalehåndtering, national struktur o.a., samt årskonferencens vedtagelser sidste år, besluttet at
komme med følgende indstillinger og
reaktioner.
a.
Personalehåndtering – Det er ikke
Landsledelsens holdning at der er brug for
nogen grundlæggende ændring af den måde
hvorpå Metodistkirken arbejder med sine
præsters ansættelsesforhold. Personalesager
er på grund af deres til tider personlige indhold per definition ikke offentlige anliggender. Præsternes ansættelsesforhold er reguleret af kirkeordningen, som beskriver meget nøje hvordan man indtræder i tjenesten
som ordineret, hvordan tilsyn med tjenesten
skal finde sted og hvordan en sådan tjeneste
kan forandres eller ophøre. De relevante
paragraffer vedr. personalehåndtering finder
man i kirkeordningen. Når det gælder de
almindelige samarbejdsrelationer mellem
præst og menighed er de beskrevet i § 258.2
om pastoralkomiteernes arbejde. Denne
paragraf og en vejledning til pastoralkomiteernes arbejde findes nu i dansk oversættelse og kan fås hos Rådet for Ordineret
Tjeneste. Overordnet kan man sige at
paragraffen pålægger pastoralkomitéen at
føre en bred og dyb dialog med præsten om
tjenestens natur og praktiske udførelse. Med
hensyn til flyttesystemet og ansvaret for evt.
klagesager o. l. er kirkens procedure beskrevet i Kirkeordningens del V kap. 2. § 301ff
Den Ordinerede Tjeneste. Kirkeordningen
foreskriver et omfattende system der på
bibelsk og teologisk grund skal sikre
kirkens tilsyn med sine præster. Kirkens
tilsyn og myndighedsudøvelse sker i et

præcis beskrevet samarbejde mellem
biskop, distriktsforstandere, Rådet for
Ordineret Tjeneste, berørte præster, pastoralkomiteerne og evt. kirkeretslige instanser.
Den konkrete tillempning og tolkning af paragrafferne er en del af det biskoppelige ledelsesansvar.
Hvis
man
ønsker
grundlæggende ændringer i kirkens
personalehåndtering kan det kun ske
gennem brug af kirkens demokratiske
struktur. Dvs. gennem fremsættelse af
ændringsforslag til kirkeordningen.
b.
Kirkens nationale struktur – En del af
debatten har drejet sig om forholdet mellem
lokale kirker og den nationale ledelse. Kirkens ledelse har gjort sig nogle tanker om
hvordan ansvar og myndighed kunne flyttes
tættere på det lokale arbejde. Disse tanker
fremlægges af distriktsforstanderne. Kirkens
ledelse mener det er afgørende for vores ledelsesstruktur at den fremmer kirkens overordnede vision, at den opmuntrer til lokal
ansvarlighed og at den sikre den bedst mulige udnyttelse af kirkens ressourcer, herunder de personalemæssige ressourcer.
c.
Distriktsforstanderne – Antallet af
distriktsforstandere og hvordan disse vælges
rejstes sidste år i årskonferencens gruppesamtaler. I det oplæg til samtale om en ny
struktur som bliver fremlagt på årskonferencen berøres dette spørgsmål. Det kan
tillægges at man i visse årskonferencer
praktiserer at forskellige råd og bestyrelser
fremkommer med en liste over egnede
kandidater, hvorefter biskoppen udpeger
nye distriktsforstandere fra denne liste. Et
lignende system kunne indføres hvis årskonferencen ønsker det.
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Metodistkirkens Hovedkasse
(i 1.000 kr)
Indtægter
Årskonferencens offergave
Juleaften: Verdens fattige
September kollekt
Kollektdag og gaver, Øverås
Julegaven
Tilskud til missionærløn
Kontingent menigheder
Lottopuljen til almennytt. org.
Indtægter i alt
Udgifter
Menigheder, bidrag/tilskud
Pensionsforsikring
Løn/pension til missionærer
Biskopskontor
Centralkonference/Eksekutivkomité
Udvalgsmøder og rejser
Administration og tryksager
Revision
Flytteomkostninger
Kontingenter
Evangelisation
Salmebogsudvalg
Øverås og andre seminarier
Kurser/efteruddannelse
Kollekt til Verdens fattige
Afskrivning på edb-udstyr
Lotto-tilskud menigheder
Udgifter i alt
Resultat før renter
Renteindtægt
Underskud
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Budget 04 Resultat 04

Budget 05

Plan 06

113
20

100

100

22
69
401
291
346
1.262

15
60
372
279
350
1.176

15
60
250
279
350
1.054

60
160
2.855

710
373
410
72
105
102
195
76
22
31
73
5
316
37
20
60
153
2.760

1.017
426
440
98
70
100
170
72
25
46
50
15
290
50
60
160
3.089

961
458
361
103
60
100
176
80
100
49
55
5
300
50
60
160
3.078

-1.626
550
-1.076

-1.498
540
-958

-1.913
525
-1.388

-2.024
450
-1.574

100
15
20
60
405
279
350
1.229

803
391
435
60
60
115
140
70
70
36
50
25
280
100

Status
Aktiver (i 1.000 kr.)
Likvide Beholdninger
Værdipapirer
Andelskapital i Øverås
Tilgodehavende bidrag/forudbetalt løn
Udlån
EDB-udstyr
Tilgodehavende renter
Udlån (Århus 50, Frederikshavn 438, Lægården 280, Strandby 300)
Aktiver i alt
Passiver
Kirkebygningskonto, primo
Tilskud restaurering
Skyldige gaver
Hensat til ny salmebog
Formue i øvrigt
Primo beholdning
Renteindtægt i øvrigt
Familieydelse incl. renter
Kursregulering, værdipapirer
Underskud (Tilskud til drift)
Passiver i alt

792
11.145
120
212
90
87
121
1.068
13.635

2.951
-20

11.110
5
-41
-11
-958

2.931
349
250

10.105
13.635
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Oversigt over arv/gaver til Metodistkirken i Danmark
Ingeborg Andersen
Ingeborg og Jens Dalbøge
Ingrid Dalbøge
Kjerstin og Valdemar Heftholm
Marie Jensen (Helsingør)
Agnes og Chr. Jørgensen, Ella og Villy Jørgensen
L.C. Larsen og hustru
Estrid Lauter
Birthe og I.P. Mathiassen
Emma og Kristian Mortensen
Chr. Nielsen og hustru
Elise Nielsen
Esther Marie Nielsen
Gudrun Nielsen
Margrethe Nielsen
Noomi Nielsen
Aksel Olsen
Ellen Petersen
Else Petersen
Svend Aage Petersen
Edel Poulsen
Inger Poulsen
Poul Poulsen
Mine Rasmussen
A. Rogert og hustru
Peter Suhr
Chr. Thaarup
Marie Wemmelund
Listen viser ikke arv og gaver givet direkte til menighederne.
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699.361
72.000
100.000
15.802
121.000
737.500
13.530
228.879
13.294.304
50.000
105.936
63.085
18.000
419.865
175.868
233.100
26.400
30.683
37.889
71.146
91.627
200.000
50.930
35.266
41.167
15.102
12.536
12.000

Rådet for Ordineret Tjeneste
Året der gik
Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har i året der gik behandlet en række ansøgninger:
Ansøgninger om optagelse i fuld forening
med årskonferencen, ansøgning om optagelse på prøve som diakon i årskonferencen,
ansøgninger om optagelse på prøve som
ældste i årskonferencen samt ansøgninger
om støtte til videre- og efteruddannelseskurser for præster.
På præsternes efterårsmøde 2004 fik ROT
den opgave at udarbejde udkast til politik
angående forholdsregler for overgreb på

børn og voksne. ROT har nedsat et udvalg
til dette arbejde. Udvalget inddrager materiale fra DUF, MBUF og økumeniske sammenhænge i arbejdet.
ROT er blevet orienteret om mulige fremtidige kandidater til tjenesten som ordineret.
I forbindelse med arbejdet med den fremtidige præsteuddannelse er ROT blevet orienteret om situationen på Överås og undersøgelserne om muligt samarbejde med andre
teologiske uddannelsesinstitutioner.

Ove Sørensen
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Metodistkirkens Verdensmission
Endnu et spændende år i RVM er gået. Det
er
ikke
spændende,
nødvendige
udfordringer og opgaver vi mangler, men
penge, mandskab og interesse.
Tak
Med denne indledning vil jeg gerne sige
stort tak til alle som i året, der er gået har
løftet Rådet for verdensmission med deres
forbøn, interesse, arbejde og gaver. Uden
Jer havde intet af det der sker ud fra RVM
været muligt. Det er dejligt hver eneste gang
vi kan sige: ”ja det vil vi gerne, her vil vi
gerne være med og det må vi se på”. Hver
gang, der kommer en hilsen fra en fjern
afkrog af verden så går mine tanker til Jer
ude i landets metodistkirker, med en varm
tanke, for uden den enkelte engagerede
metodist i Danmark, uden en kvinde eller
missionskreds og uden en missions interesseret menighed var intet af dette muligt. Så
havde lille Mujinga, David, Ingala eller
Kaupa ikke fået skoleuddannelse, tøj på
kroppen, lys til at studere, bøger at læse i
eller mad på bordet. Størst af alt, uden jer,
havde de ikke mødt evangeliet og Kristus.
En samlet pakke, der giver mulighed for et
nyt og bedre liv. En mulighed for at rejse
sig som et værdigt menneske med
rettigheder, muligheder i og ansvar for eget
liv og samfund.

Kaldet
Vi lever i en tid, hvor udviklingen går
stærkt – rigtig stærkt. Selv for de yngre af
os kan det være svært at følge med. Men de
grundlæggende værdier ændres der ikke på.
Vores ansvar for verden både den åndelige
del, som er med til at forme den måde vi
lever, agerer, tænker og handler på og den
fysiske – materielle del. De grundlæggende
fysiske og materielle behov er stadig de
samme og vi har et kald til samvær med
Kristus. Et samvær, der vil forme og præge
os til at agere på en særlig måde i den
verden vi lever i. Heraf udspringer vores
næste kald – nemlig kaldet til at agere i den
fysiske materielle verden. Dele af vores
resurser, så vi kan være med til at fremme
en mere retfærdig verden. Det er det vi gør,
når vi sender penge til skolebørn i Indien,
renoverer skolebygninger, elkabler og vandrør i Congo, når vi køber skolebøger til
elever i Congo, støtter præsterne i Letland
og indvilger i at støtte unge enlige gravide
kvinder i Letland. Vi gør det allerede og vi
gør det godt. Vi kan bare gøre så meget
meget mere – fordi behovene er så enorme
og vores resurser så store, men alt for få af
os er interesserede og engagerede.

Året der kommer
Arbejdslejr i Congo
Det kommende års arbejde vil blive præget
af planlægning af arbejdslejren i Congo, til
næste år. DMR skal søges om midler. Det
skal etableres samarbejde med Schweiziske
Missionsråd om projektet – de stiller op
med både penge og mandskab. Vi skal have
interesseret folk om projektet så vi kan
komme rigtig mange af sted. Og så alt det
praktiske med billetter, forberedelsesmøder
etc. etc.
Informationer
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Vi vil forsat skrive i H&J og udgive nyhedsbrevet ca. 3 gange om året. Vi arbejder
stadig på en mere stabil og organiseret måde
af få nyhedsbrevet ud på. Samtidig ser vi
frem til at Landskirken fornyer sin hjemmeside, hvor RVM helt klar ønsker at
profilere sig også, mere end vi har gjort.
Kalender
Næste års kalender er planlagt – det bliver
en bønnekalender i stil med den Norske
metodistkirkes, hvor man hver dag får nogle

bønneemner – naturligvis i denne sammenhæng noget, der handler om mission og
vores opgave i mission. Men kædes
sammen med bønneemner for kirken i
Danmark.
Bededagskollekten
Vi står for tur i Dansk Økumenisk Kvindekomite til at modtage kollekten fra kvindernes internationale bededag til næste år.
Målet for indsamlingen har vi bestemt skal
være fødeklinikken i Mulungwishi. De
trænger så voldsomt til et ekstra lokale – en
større fødestue med nyt inventar – bl.a. et
nyt fødeleje.
Letland
Samarbejdet med Letland forventes udbygget i det kommende år. Ove Sørensen og
Nils Marqversen har for nylig været i Baltikum og har ved selvsyn oplevet hvor ringe
forholdene er der. Sådan er det når vi ser og
oplever, så røres hjertet, og så rykker det
somme tider. Dette er en af mange gode

grunde til at vi ønsker at fremme tanken om
arbejdslejre – hvad enten, det er i Congo
eller i Letland. Hvad der på sigt vil komme
ud af disse kontakter ved vi ikke lige nu,
men der dyrkes ny jord og ved forbøn og
fælles hjælp kan det kun blive til velsignelse
for Guds folk.
Gita Mednis præst i metodistkirken i Letland deltog i missionsstævnet og kunne bl.a.
berette om et lejrcenter, kirken i Letland har
købt, som skal renoveres. Hertil er vi
inviteret – tag på sommerferie med telt,
campingvogn eller trailer til Letland. Der er
nem adgang fra Danmark – med båd fra
Fredericia – lejrcenterets grund ligger smuk
få hundrede meter fra kysten og giv en hånd
med ved renoveringen.
Struktur
Affødt af samtalen på missionsstævnet om
kirkens engagement i mission vil RVM i det
kommende 1 – 2 år arbejde med strukturændringsforslag.

Forslag
1. Foråret 2006 – deltagelse i salg af Missionslodsedler.
2. Februar: Kollekt til støtte af præstelønninger i Metodistkirken i Letland.

3. Maj – eller anden måned: Missionskollekt: Offentliggøres på årsmødet.

Året der gik
Dan Bhutho
Året der gik startede sidste år ved Årskonferencen hvor Dan og Tina, netop
hjemvendt fra Congo kom og var sammen
med os. Dans kontrakt sluttede på det
tidspunkt og de har siden etableret sig I
Vejle. Tina har fået varig ophold i Danmark
og er i fuld gang med danskstudierne og
sine malerier.
Den IT afdeling som Dan var med til at få
op at køre, kører stadig om end på nedsat
kraft – antallet af computere er begrænset,
men antallet af studerende er voksende. Det

går rigtig godt. I skrivende stund er man ved
at få etableret Internet-forbindelse til området – vha. midler fra en menighed i Texas.
Claus Kofoed Nielsen er involveret i dette
arbejde.
Claus Kofoed Nielsen
Claus Kofoed Nielsens sidste Kontrakt med
schweizerne udløb juli sidste år. ¾ år før
dette, hvor vi i RVM skulle lægge budget
for det kommende år anede vi ikke om
schweizerne ville forny hans kontrakt.
Vores egen økonomi er betrængt og da
vores samarbejde med Claus har været
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begrænset valgte vi at tage konsekvensen af
dette og besluttede at vi ikke længere kunne
betale de ca. kr. 30.000 årligt til Claus'
pension. Claus fik siden fornyet sin kontrakt
med schweizerne med et år. Er således i
Mulungwishi frem til september i år, hvorefter jeg p.t. ikke kender fremtiden. Claus
og Beatrice var i Danmark i efteråret, hvor
Claus bl.a. var med på præsternes efterårsstævne, efteruddannelse og 3 menigheder
havde besøg af Claus.
Projekt den gode forbindelse
Efteråret var i rådet bl.a. Præget af en
ansøgning til Dansk Missions Råd (DMR)
om støtte til at sende en mand ud til at
projektere næste fase af projekt Den Gode
Forbindelse. Da 2 arbejdshold for 2 år siden
trak 5 km nye elkabler på hele missionsstation Mulungwishi skete det lykkelige at
de på stedet nu kunne køre deres vandpumpe meget hyppigere og mere regelmæssigt end hidtil, fordi den tidligere havde
kørt på Diesel – en sjælden og dyr vare i
Mulungwishi. Med oftere vand i hanerne
blev det tydeligt hvor dårlig en stand vandrør, tanke og afløb egentlig var i og af
sundhedsmæssige
årsager
begyndte
samtaler
om
at
renovere
hele
vandrørssystemet
RVM søgte DMR om og fik penge til at
sende Anders Flinck ud for at projektere
dette. Anders Flinck rejste ud i 10 dage i
december måned, målte og beskrev og har
efter hjemkomsten udarbejdet en rapport
over forløbet og en beskrivelse af hvad der
trænges i forhold til at renovere systemet.
Hele projektet estimeres til at komme til at
koste knap ½ million kroner – i materialer.
100.000 kr. indsamlingen
Året har i andre organisationer været præget
af temaer om den stille sult og de forældreløse børn, den store kvælende katastrofe,
der præger store dele af Afrika. Vores lille
bidrag til at ændre dette er Lorris bespisningsprojekt i Mulungwishi, som vi har
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kaldt 100.000 kr. indsamlingen – fordi tidligere formand for Missionsrådet pastor
Robert Nielsen på årskonferencen for 2 år
siden sagde, at han mente, det burde være
muligt for os, som kirke, i løbet af det næste
år at samle 100.000 kr. ind til sultne børn i
Afrika. Vi har på 2 år nået godt en fjerdedel
af dette mål. RVM mener også det er muligt
så projektet fortsætter!
Tata
Anders Flinck har en løbende kontakt med
Tata i Mulungwishi. Tata er den unge elektriker som er ansvarlig for vedligeholdelsen
af de elektriske installationer i Mulungwishi. RVM betaler for Tatas løn – 80 $ om
måneden.
Rundbordsmøde
Sammen med Anders Flinck rejste Jørgen
Thaarup, som RVM havde bedt repræsentere os ved det rundbordmøde, som Katanga
Universitet i Mulungwishi havde budt ind
til. Umiddelbart forinden var der styrelsesmøde på Africa University i Zimbabwe og
vi fik det arrangeret sådan at Jørgen deltog
der også. Jørgens kontakter med teologiske
skoler i Europa og USA gør ham til en
central person at kende til Katanga universitetet, som ofte føler sig svigtet af både
GBGM (General Board of Global Ministries) og GBHEM (General Board of
Higher Education and Ministry). Jørgen
deltog i mødet, men var også på arbejde idet
han underviste på det teologiske fakultet, på
kvindeskolen, holdt andagter og gudstjeneste medens han var der.
Skolebøger
Da arbejdsholdene i 2003 var i Mulungwishi blev det klart at grundskolen i Mulungwishi ingen skolebøger ejer. En indsamling til skolebøger har gjort det muligt
at købe bøger til hele underskolen (1. – 6.
klasse.)
Letland:

Vores kontakt med og forpligtelse i Letland
fortsætter. Desuden har enkelte MK kredse
sendt babypakker til Letland i året, der er
gået. En tiltrængt og værdsat gestus.
Inderbørn
Projekt Inderbørn fortsætter som hidtil – i
det daglige kompetent håndteret af inderbørnsgruppen i Århus. RVM har videresendt over 100.000 kr. til Indien i året, der
er gået.
Kalender
I julenummeret af H&J havde vi et indstik –
en kalender som vi håber er modtaget og
hængt op i metodisthjem landet over, til
dagligt at minde danske metodister om
vores opgave i lande og samfund syd for
Danmark.
Missionsstævnet
De sidste måneder har været præget af
forberedelserne af og afholdelse af kirkens
Missionsstævne og MK's delegeretmøde i
april. Det var både sjovt og spændende –
særligt spændende var det nu da vi kun 10
dage før stævnet stort set ikke havde nogle
tilmeldinger! Men det ændrede sig heldigvis. Vi var omkring 25 tilmeldte og havde masser af gæster fra de omkring liggende
menigheder ved dele af stævnet! Vi havde
et rigtig godt stævne. Tak for det til alle, der
deltog.
Manglende engagement
Rådets møder har af og til i året, der er gået,
været præget af mismod over hvad vi oplever som fravær af engagement i mission i
landets kirker. I RVM oplever vi for-

uroligende ringe respons på det vi gør, det
vi skriver om og det vi forsøger at formidle
til kirkens medlemmer. Vi oplever meget
beskedne indtægter og undrer os over tingenes tilstand. Vi forsøger at informere og
tilbyder jævnligt menigheder og MK kredse
besøg af folk, der har været og er engagerede i mission. Vi forsøger at tilbyde projekter – både store og små til menigheder og
enkeltpersoner at engagere sig i – men for
sjældent synes det at have nogen særlig
interesse. To missionskredse er lukket her i
foråret. Den ene - Århus - har i stedet tilrettelagt, deres missionsengagement så det
giver mulighed for større ejerskab i menigheden og med en mission som en fast del af
menighedens budget. En løsning vi vil følge
med interesse.
Fremtiden
Derfor havde vi på missionsstævnet en
samtale om vores kirkes mission i fremtiden
– hvad er det vi som metodistkirke i
Danmark vil med og forventer os af kirkens
missionsarbejde. Hvad forstår vi ved det?
Hvad vil vi investere i det af tid, penge og
energi i øvrigt? Hvilke aktiviteter ønsker
man i den enkelte menighed? Hvad tror vi
på er mission i 2005?
Mission er ikke for bangebukse – er der en
klog mand, der har sagt. Det er for dem hvis
hjerter er blevet berørt og helet af Guds
forsonings kærlighed og som nu brænder
for at andre også skal erfare den. I den ofte
forvirrende mangfoldige verden som vi
lever i hvor kløfterne mellem rige og fattige
er gabende afgrunde det er umuligt at slå
bro over, der er det vigtigt at vi kommer
nærmere Gud!

Laila Hørby.
Missionssekretær.
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Regnskab 2004
Indtægter
Kollekter til mission
Kollekter til videreforsendelse
Kollekter modt.
Kontingenter til missionsrådet (MK)
Bidrag fra menigheder
Bidrag fra enkeltpersoner
Kollekt til missionsrådets disposition
Kontingenter og bidrag
Arv
Salgsartikler
Tipsmidler
Fonde m.v.
Ordinære indtægter
Udgifter
Kollekter videresendt
Kontorudgifter
Bestyrelsesmøder
Årbog
Gaver
Fremstilling af salgsartikler
Tips og lotto - revisor m.v.
Administrationsudgifter
Ordinære udgifter

11.291,75
4.836,00
16.127,75
24.375,00
2.297,50
14.150,00
9.824,73
50.647,23
54.832,48
5.016,25
86.639,96
6.678,50
219.942,17

-4.836,00
-4.323,55
-7.155,87
-1.350,00
-801,95
-7.670,98
-3.468,75
-24.771,10
-29.607,10

Ordinært resultat

190.335,07

Finansielle poster
Renteindtægter
Renteudgifter
Finansielle poster i alt
Specielle projekter
Lodsedler
Lodsedler, salg
Afregning fra LYM
Afregnet med LYM
Forsendelse af lodsedler
Lodsedler, i alt
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7.994,63
-678,26
7.316,37

20.180,00
1.108,46
-5.750,00
-148,00

21.288,46
-5.898,00
15.390,46

DØK/DØF/DMR
DMR Dansk Missionsråd
DØK
DØF
DMR Dansk Missionsråd
DØK/DØF/DMR, i alt
Himmel og Jord
Himmel og Jord. Abonnementer
Andel af Himmel og Jord
Friabonnementer
Himmel og Jord, i alt

1.438,00
-1.007,00
-7.780,98
-9.499,50

-18.827,48
-16.849,48

120,00
-25.753,80
-1.350,00

-27.103,80
-26.983,80

Rejser
Rejser - Nordisk Missionsråd, ECOM m.v.
Afrika
Gavebidrag til Den Gode Forbindelse
Gave bidrag til Dan B. Kristensens arbejde
Skolebøger til Mulungwishi
Studerende i Kolwesi
Diverse småprojekter - DR Congo
Gadebørn Kenya
100.000 kr. indsamlingen
Den Gode Forbindelse materialer m.v.
Dan B. Kristensens arbejde
Skolebøger til Mulungwishi
Til studerende i Kolwesi
Diverse småprojekter - DR Congo
Gadebørn Kenya
Vand Mulungwishi - forprojekt
Rundbordsmøde - Jørgen Thaarup
100.000 kr. indsamlingen
Universitetet Mulungwishi
Afrika, i alt
Letland
Gaver til projekter
Partnermenigheder
Diverse små projekter (engangstilskud)
Letland, i alt

-31.947,07

24.952,22
138,25
29.188,75
3.025,00
4.360,50
500,00
27.520,50
-46.473,61
-72.021,79
-13.123,00
-3.025,00
-6.187,50
-500,00
-1.000,00
-18.711,29
-18.000,00
-12.047,50

89.685,22

-191.089,69
-101.404,47

23.536,25
-50.000,00
-6.533,84

-56.533,84
-32.997,59
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Indien
Fadderskab og gaver
Inderbørn fadderskab
Indien, i alt

97.058,25
-106.058,25
-9.000,00

Ungarn
Hegedüs
Sendt til Hegedüs
Ungarn, i alt

400,00
-400,00
0,00

Pension Claus Kofoed Nielsen
Ansøgninger bevilget

-15.930,00
-3.000,00
-222.721,95

Specielle projekter i alt
Nettoresultat

-25.070,51

Balance pr. 31/12 2004
Aktiver
Obligationer
Kassebeholdning
Bankbeholdning
Girobeholdning
AIKOS Andelskasse
Aktiver, i alt

131.022,39
5.639,50
84.312,62
100.349,08
1.000,00
322.323,59

Passiver
Egenkapital primo
Realiserede kurstab
Urealiserede kursgevinster
Årets resultat
Egenkapital i alt

347.283,05
-773,23
884,28
-25.070,51
322.323,59

Egenkapital fordelt således:
MK's rejsekasse
Afrika
Overført fra 2003 (100.000 kr. projekt)
Kollekter/gaver 2004
100.000 kr. projekt
Skolebøger
DGF, Universitetet o.a. småprojekter
Anvendt af missionsrådets midler
Resultat 2004
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Indkommet

1.379,25
32.975,97
27.520,50
29.188,75

Videresendt Overført 2005
13.308,22

-18.000,00
-173.089,69

-282.154,16
-191.089,69

-191.089,69

Indien
Overført fra 2003
Fadderskab
Mik-fadderskab 2003 og 2004
Resultat 2004

5.000,00
97.058,25
4.000,00
106.058,25

-106.058,25
106.058,25
50.000,00
100.000,00
163.308,22
159.015,37
322.323,59

Reserveret til partnership Letland
Reserveret til imødegåelse af tab DMR
Bundne midler i alt
Disponible midler

Budget 2005
Kollekter
Ordinære indtægter
Administrationsudgifter
Finansielle indtægter / udgifter
Lodsedler
Himmel & Jord
Rejser
Tilskud til andre formål
Afrika
Letland
Indien
Ungarn
Andre foreninger
Missionsstævne

Indtægter
33.000
124.600
7.000
21.000

20.000
70.000
34.000
75.000
400
10.000
395.000

Udgifter
33.000
26.100
900
6.200
26.000
25.000
69.000
60.000
75.000
400
9.500
13.000
344.100
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Indledning
2004 var et godt år for MBUF, når vi ser på,
hvad der skete af aktiviteter. Der blev skabt
gode arrangementer med mange deltagere.

med forstand på foreningsarbejde til at bistå
os med at udarbejde en strategi. Efter drøftelser med kirkens landsledelse vil vi søge
den nye strategi implementeret.

Konsulent
Kort efter sidste DM meddelte Bo Lundgård, at han ønskede at opsige sin stilling,
da han var blevet tilbudt ansættelse i sin
lokale menighed. Vi var kede af at miste
Bo, da han gjorde et vigtigt arbejde med
den lokale lederuddannelse, var en god
sparringspartner for styrelsen og var god til
at holde fast i tingene.
Styrelsen har siden gjort sig en del overvejelser ift. en kommende ansættelse. Vi
mener fortsat der skal være stort fokus på
ledertræning i en kommende stilling, men
mener samtidig også, at der skal være mulighed for at bruge nogle konsulenttimer på
at hjælpe landsrådene med at udføre konkrete arbejdsopgaver. Netop i en tid hvor
der sker mange udskiftninger på landsplan
har vi brug for lidt ekstra ressourcer her.
Styrelsen er derfor i færd med at søge efter
egnede kandidater.
Styrelsen har kort tid inden DM modtaget
en ansøgning fra Strandby MBUR om
tilskud til en misbrugskonsulent. Styrelsen
er positivt indstillede overfor ansøgningen
og vil arbejde videre for at ansættelsen kan
realiseres.

Fælleslejr
Der er brug for yderligere drøftelser mellem
kirken og MBUF om en kommende fælleslejr. MBUF vil derfor foreslå at der nedsættes en fælles udvalg, der kan udarbejde rammerne for en lejr og at disse rammer kan
fremlægges til drøftelse på DM 2006.

Kommunikation
Vores kommunikation er hele tiden til overvejelse. Konkret er der to forhold vi skal
forholde os til: Vi skal finde en ny ledelse
til Himmel og Jord og vi skal gøre noget
ved hjemmesiden. Landsledelsen og
MBUF-styrelsen har derfor nedsat et
udvalg, der skal komme med forslag til
området.
MBUF-styrelsen finder, at vi har brug for
friske og professionelle øjne til at se på,
hvordan vi kommunikerer. Derfor har vi
fået en ekstern kommunikationsrådgiver
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Fællesmøde med kirkens landsledelse
I begyndelsen af 2005 havde MBUFs
styrelse en fælles drøftelse med Metodistkirkens landsledelse. Udover en generel
drøftelse af børne- og ungdomsarbejdet,
fandt der også en konkret drøftelse af kommunikation og fælleslejr sted. Det blev aftalt, at der med jævne mellemrum skal være
møder mellem de to organer, så vi sikrer os
gensidig udveksling af synspunkter og samarbejde om konkrete sager.
Aflyste arrangementer
Det har i det seneste år været nødvendigt at
aflyse to landsarrangementer, Børnelejren
for MB og Nytårslejren for MU. I begge tilfælde var årsagen, at der ikke kunne findes
en lejrchef.
På baggrund af aflysningerne har styrelsen
drøftet om der kan iværksættes tiltag, der
sikrer mod aflysninger. Styrelsen har i den
forbindelse drøftet muligheden for at honorere personer for at tage det overordnede
ansvar.
Det er selvfølgelig ærgerligt, når planlagte
arrangementer ikke kan gennemføres.
Landsarrangementerne er med til at binde
os sammen som forbund og ikke mindst for
de små grupper er det en vigtig inspirationskilde. Samtidig er styrelsen af den opfattelse, at hvis der ikke melder sig lejrchefer
må arrangementerne aflyses. Styrelsen kan
ikke være nødløsningen på alle arrangemen-

ter. Styrelsen finder heller ikke, at en honorering er den rigtige vej i et frivilligt børneog ungdomsarbejde. Styrelsen vil derfor
udarbejde en vejledning i at lave lejre, så
man ikke skal starte fra bunden, når man
skal planlægge en lejr. Derudover vil vi
opfordre til, at grupperne ser det som et
fælles ansvar at få lavet og afholdt disse
landsarrangementer.

Bevillinger 2004:
MM Strandby, instrumenter
MM København, korrejse
Workshop på Kirkedagene
Solrød Frikirke
MM Junior, Gladsaxe,
opstartsstøtte
MM Gladsaxe, USA rejse
Bevillinger i alt

Folder om MBUF
Som en opfølgning på visionsarbejdet og
den store offentlige debat om pædofili vil
styrelsen foreslå at lave en folder, der skal
fortælle om, hvordan MBUF sikrer, at der er
gode aktiviteter med høj kvalitet samtidig
med at aktiviteterne foregår trygt og sikkert.
Vi fremlægger et forslag til debat på DM.
Når denne folder er færdig vil vi lave en
mere udførlig ”manual”, der skal udstikke
retningslinier for det lokale arbejde.

MBUFs ledelse
Ser man på den centrale ledelse er billedet
lidt broget. Allerede ved sidste DM lykkedes det ikke at samle en fuldtallig styrelse
og i løbet af året er en mere faldet fra. Samtidig står vi overfor skift på mange poster i
styrelsen, idet Thomas Risager, Marianne
Pedersen og Louise Munch Christensen har
meddelt at de stopper. Med de to tomme
pladser er det altså halvdelen af styrelsen,
der er ny.
Ledere – eller snarere manglen herpå – er
desværre et tilbagevendende problem. På
det område deler MBUF skæbne med mange andre frivillige organisationer. Vi må
spørge os selv, om der er noget vi kan gøre
for at få flere til at tage en tjans. Behandler
vi vore ledere godt nok? Giver vi tilstrækkelige uddannelsesmuligheder? Skal vi i højere grad betale os fra opgaverne?
Styrelsen vil fortsat have fokus på lederudvikling, så det sikres at der hele tiden
uddannes nye ledere til at træde ind i de
tomme pladser.

Økonomi
MBUF har igen i år et væsentligt overskud.
I år skyldes overskuddet dels at Bo Lundgård stoppede som konsulent i løbet af året,
men også at mange planlagte aktiviteter
ikke blev til noget. MBUF har derfor en
meget sund økonomi, hvor der er råd til at
sætte mange ting i gang. Vi mener derfor
det er økonomisk forsvarligt at budgettere
med underskud på op til et par hundrede
tusinde.

5.583,00
2.000,00
1.750,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
54.333,00

Særligt om MB
MB er den arbejdsgren i MBUF som tæller
det største antal medlemmer. Der er mange
aktiviteter i gang i løbet af ugen i de lokale
MB-afdelinger, og flere steder er børnearbejdet en vigtig del af menighedens ansigt
udadtil.
MB er i høj grad præget af det lokale arbejde, i så høj grad at MB næsten er usynlig
når det gælder de landsdækkende arrangementer, f.eks. MBUF-Iederweekenden i

januar 2005, hvor MB var meget ringe
repræsenteret. Det er ærgerligt, for når vi
mødes på tværs af byerne, kan vi inspirere
hinanden og tage et friskt pust med hjem.
MB's inspirationsdag som altid ligger i
Storebededagsferien er en mulighed for at
ledere fra MB kan mødes. Vi vil opfordre
de enkelte byer til at prioritere sådanne anledninger, men samtidig nævne at det vigtigste, også for Styrelsen er, at der er
aktivitet og positive oplevelser i de lokale
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MB afdelinger. Vi vil altid gerne høre fra
Jer ude i byerne og bliver også gennem de
ansøgninger vi har modtaget, bekræftet i at
der er aktiviteter i gang.
Børnemedarbejderkonferencen 2004
Børnemedarbejderkonferencen i Odense var
et kæmpestort arrangement, hvor det summede og myldrede med ledere fra børnearbejde i en lang række af kirkesamfund.
Det store udbud af forskellige workshops
gav mulighed for at deltagerne selv kunne
sammensætte weekendens indhold. En del
MB-ledere deltog og lærte nyt, men oplevede også at vi i MB på nogle områder er
langt fremme i vores måde at køre børnearbejde på. Børnemedarbejderkonferencen
2004 gav ny inspiration, materialer og oplevelser af fællesskabet at tage med hjem.
Der ligger et stort arbejde bag BMK og MB
mangler en, gerne to personer som har lyst
til at gå ind i planlægningsgruppen.
Himmel & Jord
I året der er gået har det været rigtig godt at
se børnesiderne, som Anne Hedegaard er
redaktør af, i Himmel & Jord. Der er stor
variation i indholdet på børnesiderne fra
gang til gang, så flere måske får lyst til at
læse dem. Vi vil også her opfordre byerne
til selv at komme med indslag til Himmel &
Jord, når I har haft et arrangement eller en
oplevelse at fortælle om.
Inspirations og materialekonsulent
I forhold til udvikling og inspiration for
lederne i den enkelte MB forventer vi meget
af den fælleskirkelige ansættelse af inspirations og materialekonsulent Lise Daugaard som kommer fra Apostolsk Kirke.
Hendes ansættelse er et samarbejde mellem
flere forbund og er derfor en længere
proces, hvor den endelige ansættelse snart
træder i kraft. Flere MB-ledere har allerede
mødt Lise Daugaard ved at have deltaget i
distriktskurser, som er en af de ting vi får ud
af ansættelsen.
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Tilbagemeldingerne fra kurserne har været
at de har været udfordrende og udbytterige,
kort sagt: kanongode.
Året som kommer
MBs hjemmeside er en opgave der skal
arbejdes med i år 2005. MB er dog oftest
præsenteret på de enkelte kirkers egen
hjemmeside.
MB har igen i år modtaget invitation til at
deltage i YCGF. Flere af de store børn i MB
havde sidste år oplevelsen at være med og
synge gospel i et kæmpekor og vi siger igen
i år tak for invitationen.
Vi har stadig et ønske om at afholde en
Børnelejr på landsplan hvert andet år, men
har store problemer med at finde en
lejrchef, til at samle de mange tråde en
Børnelejr består af. I skrivende stund er der
stadig lidt tid til deadline for at finde en
lejrchef. Det landsarrangement vi ser frem
til i år er MB's Sang og Musik weekend i
Strandby til september, hvor vi håber på
stor deltagelse fra hele landet. Programmet
er ikke helt på plads endnu, men vi kan dog
røbe, at der bliver arbejdet med spændende
navne, som skal lave workshops for
forskellige aldersklasser. Vi glæder os til en
masse MB'ere, sang, dans og musik i
Strandby den 16.-18. september!
MBs visioner
Visionerne som blev vedtaget på Delegeretmødet sidste år, opfylder vi dem?
Når vi kigger tilbage på året der er gået og
også kigger fremad finder vi, at vi i mange
menigheder opfylder visionen ved at: have
et børnearbejde med engagerede ledere, og
plads til alle børn. Og vi ønsker også i året
der kommer, at MB gennem aktivitet og
udvikling i det lokale arbejde kan hjælpe
børn til at vokse i deres tro på Gud.

Særligt om MM
Copenhagen Gospel Festival
I oktober blev der som sædvanlig afholdt
CGF - i år med et gensyn med Norris Garner, som denne gang havde taget Emma
Nichols med sig - de repræsenterede en
mere traditionel stil med gode kornumre, og
begge medbragte de et udvalg af deres egne
sange. Fra England deltog David Daniel og
Ayo Oyerinde, og også de medbragte nye
sange fra en cd fra David Daniel og hans
kor i London - også for numrene på denne
cd gælder det, at alle sangene er nye og
originale. Desværre lader cd-indspilningen
fra CGF endnu en gang vente på sig - det er
en ærgerlig situation og et problem, som vi
forsøger på at løse bedre.
Der deltog ca. 600 sangere på CGF, hvilket
var ca. 100 mindre end der egentlig var
plads til. Det kan være et tegn på, at der
efterhånden er så mange festivaler og
workshops rundt omkring, at mange fravælger at deltage på CGF. Det er på en
måde et positivt “problem”, fordi det
blomstrende gospel-liv lokalt jo kun kan ses
som noget positivt. For første gang gav MM
et tilskud til selve deltagergebyret på 100
kr. til de MBUF-medlemmer, som deltog i
CGF. Det er først og fremmest et udtryk for,
at vi ønsker at styrke MM’ernes tilknytning
til CGF, som vi som arrangører er en del af.
Young CGF
Young CGF blev afholdt for anden gang i
marts 2004, og i skrivende stund forbereder
vi på fuld tryk den tredje Young CGF, som
finder sted den 5.-6. marts 2005 i
Jerusalemskirken i København. I år er
instruktørerne Clinton Jordan fra London og
vores hjemlige stjerne Lene Matthiesen, og
vi regner med et deltagerantal omkring de
150. Interessen for Young CGF vokser år
for år, når flere og flere deltagere kan tage
hjem derfra og fortælle deres venner og
familie om en god oplevelse. Den positive

“iværksætter-ånd” præger stadig festivalen,
som for deltagere og arrangører stadig står
som et nyt og spændende projekt, som det
er noget særligt at deltage i - det er dejligt!
Lovsang
På lovsangsområdet arbejder vi på at tilbyde
inspiration til lovsangere landet over - vi har
tidligere udsendt en lille pakke med nye
lovsange, klar til brug, men inspirationen
kan også komme i form af en tur til en
workshop et eller andet sted. Så snart vi får
nys om noget interessant på den front, vil vi
invitere jer ude i landet til at deltage, og vi
modtager også gerne input! Med hensyn til
brugen af lovsang i menighederne afhænger
det jo i høj grad af den enkelte menigheds
ønsker, og MM’s rolle vil være at tilbyde
inspiration snarere end at presse et bestemt
lovsangskoncept ned over nogen.
Generelt
Generelt har året i MM været præget af, at
der kun har siddet én på posten som leder,
og at der ikke findes nogen underliggende
struktur af arbejdsgrupper, som kan arbejde
konkret på at nå de mål, vi har mange af på
inspirationsmøderne. For at få mere overordnet aktivitet er vi nødt til at være flere
om opgaverne.
Samtidig kan vi glæde os over, musiklivet
lokalt samler mange mennesker om musikken, og at musikken i mange tilfælde også
fungerer som en anledning til at stille
spørgsmål om troen på Gud og som en vej
ind i et kristent fællesskab. Vi er begavet
med rigtig mange dygtige folk til at lede
dette arbejde. Fra MM’s side kan vi kun
opfordre til, at man i de lokale kor og grupper søger om økonomisk støtte, hvor det er
nødvendigt. I tråd med visionen giver vi
især gerne støtte til musikundervisning, og
også støtte til inspiration i bredere forstand
er med på budgettet. Vi har tidligere lovet
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gospelkorene 1.500 kr. om året til indkøb af
noder, men desværre benytter forholdsvis få
sig af denne mulighed. I det forgangne år er
der givet en del bevillinger med fokus på
musikarbejdet - bl.a. har det nye juniorgospelkor i Gladsaxe fået bevilget starthjælp, menigheden i Solrød har fået støtte
til indkøb af instrumenter og musikunder-

visning, og der er givet støtte til flere
korrejser.
Det kunne være dejligt at mødes mere med
de andre musikfolk rundt i landet - til festivalerne, til delegeretmødet og forhåbentlig
til endnu flere MM-arrangementer fremover
- og at kunne arbejde sammen året rundt for
at gøre en endnu bedre indsats for musiklivet i Metodistkirken!

Særligt om MS
Endnu et spejderår er gået med masser af
aktiviteter og muligheder for store og små.
Det lokale arbejde fungerer fortsat med
entusiasme og gode lederegenskaber i 6
menigheder – det er dejligt. Da vi arbejdede
med MS-vision ved inspirationsmødet i
2003 var et af vores mål, at der skulle være
en spejdergruppe i hver menighed i Danmark. Ja - hvis man ser pessimistisk på det,
er vi ikke engang kommet det mål et skridt
nærmere, men vælger man derimod i stedet
at se optimistisk på det, så er vi heller ikke
kommet længere væk fra målet end vi var,
da vi satte det.
Det frivillige foreningsliv har i de sidste år
haft meget svære forhold, fordi der er mange andre tilbud til børn og unge at konkurrere med. Det er slet ikke moderne at engagere sig i sådan en type forening som vores, der jo bl.a. bygger på et mere fast engagement fra deltagerne. Men vi har formået
at overleve og jeg synes også vi har formået
at gøre det med stil.
Patruljeførertræning
2004 var blandt andet året, hvor der var
rekorddeltagelse på Patruljeførertræningen.
Over 60 unge spejdere og ledere valgte at
tage til Bornholm for at bruge deres efterårsferie på at dygtiggøre sig i vores spejderarbejde, så helt galt på den kan vi da
ikke være. 2004 blev det sidste år i Patruljeførertrænings sammenhæng med Eivind
Triel som chef. Der skal lyde en stor og
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særlig tak til Eivind for hans engagement
gennem mange år.
Sommerlejr i Polen
2004 var også året, hvor vi havde en ordentlig flok seniorer på spejder-udveksling
til en sommerlejr i Polen. Der var nogen af
deltagerne, der efter de er kommet hjem
igen har tænkt meget over de ting de
oplevede dernede. Nogen af dem, synes at
det er noget mere frit og noget mindre
diktatorisk at være spejder i MS, det er godt
at vide. Det er også en rigtig dejlig ting vi
kan give nogen af vores spejdere mulighed
for at komme ud og opleve verden - at
opleve det at være spejder i andre dele af
verden. Det er en vigtig del af MSs udvikling, at vi får nogen erfaringer andre steder
fra, som vi enten kan bruge direkte, eller
vælge at videreudvikle selv.
Old Scout
Desværre måtte vi i 2004 også prøve at
aflyse et arrangement. Der var simpelthen
ikke nok tilmeldinger til vores Old Scout
Weekend. Vi skal sammen prøve at finde ud
af hvordan vi kan få de lidt yngre OldScoutere til at deltage i arrangementet. En
mulighed kunne være, hvis nu lederne rundt
omkring tænker på arrangementet som det
pusterum, hvor den lokale lederstab kan
tage af sted og få en oplevelse sammen –
uden først selv at skulle planlægge det hele.
Hvad skal der så ske i det kommende
spejderår?

Udover at vi skal mødes på spejder- og
MUS-lejr på Farmen i starten af juli-måned,
så er der jo de ugentlige spejdermøder, Seniorweekend, Old Scout Weekend, Seniornatløb og meget mere. Der er altid en spejderaktivitet at engagere sig i enten lokalt
eller på landsplan.

Lad os bede og arbejde for at vi, når 2005 er
brugt, har haft et spejderår der har bragt
glæde og vækst i de lokale grupper. Et
spejderår der vil gøre det endnu sjovere at
være spejder i MS – for jo flere vi er om at
dele opgaverne og oplevelserne, jo sjovere
og mere lærerigt bliver det.

Lad os igen i 2005 vise hinanden, at der ikke er noget om den skrøne, at det er for
langt at tage til den anden ende af landet for
at være med i et arrangement. Vores patruljeførertræning i 2004 viste, at hvis man bare
har lyst nok til at deltage i de aktiviteter der
foregår, så kan man sagtens finde fra den
ene ende af landet til den anden – så langt er
der jo heller ikke når man er mange
sammen på turen.

Lad os bede og arbejde for at der stadigvæk
er oplevelser, udfordringer og muligheder
for alle de børn og unge, som vælger at
være med som MUS, spejder, senior eller
leder i MS – også i 2005.
Tak til alle jer der er med til at gøre MS til
det det er, og tak fordi I bliver ved med at
tro på det.

Særligt om MU
MU er stadig i gang med en forandringsproces, hvor aktiviteterne og lederne
er ved at blive skiftet. Det er ikke nemt at
finde de rigtige ben at stå på og indimellem
oplever vi at de planer vi lægger, må revideres. Men samtidig oplever vi at der er
brug for MU. Der er mange unge, som giver
udtryk for at de har lyst til at deltage i den
type aktiviteter, som MU tilbyder. Specielt
lejrene har mange deltagere – og også
mange, der ikke kommer i et MU-arbejde til
hverdag. De ser vi som et tegn på at mange
unge har lyst til MU.
I de kommende år skal MU finde sit nye jeg
– både hvad angår aktiviteter og ledere. Vi
ser frem til at MU på ny kan blive et stærkt
kort i MBUF-kortspillet.
Lejre
Nytårslejren ’04/’05, som hidtil har været
tradition og højdepunkt for mange i MU
arbejdet måtte desværre aflyses, da det ikke
kunne findes ledere til at tage ansvaret for
den. De landsdækkende lejre er som nævnt
noget som mange af os ser frem til, for at

møde nye og gamle venner samt åndelig
opdatering.
Påskelejren bliver i år holdt af og i Århus.
Temaet var dangerously attractive. Hvad
sker der ellers???? Ydermere vil der være
en workshop om MU’s fremtid som bliver
afholdt af Mads Kamp Hansen og Thomas
Risager.
Refill blev i år afholdt i Århus. Emnerne der
blev drøftet handlede om ”reflekteret passion”, workshops og en event om pilgrimsrejse. Fedt at have 10 af vores unge
med på weekenden!!! Fortsæt den gode stil.
Styrelsen
Jon Frydensbjerg fratrådte i efteråret posten
som landsleder. Da der på DM ikke bliver
valgt suppleanter, stod Louise Munch
Christensen herefter alene som MU
repræsentant i styrelsen.
Caravanen
Det var dejligt at kunne sende Anne-Grethe
Christensen (Odense) og Karen Brogaard
(Odense) med caravanen til North Carolina.
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De har haft en helt vild fed tur og vil gerne
komme ud og fortælle om deres oplevelser
– hvis I altså ikke allerede har hørt om det.
Til sommer er det vores tur til at modtage

amerikanere herovre. Vi arbejder i
øjeblikket på at få programmet til at falde
på plads.

Arbejdsprogram for MBUF
1. Der udarbejdes en folder om gode
aktiviteter
2. Der udarbejdes en leder-folder om gode
aktiviteter
3. Der arbejdes mod fælleslejr. Der fremlægges et forslag på næste DM.
på MBUF-styrelsens vegne
Mads Kamp Hansen
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4. Der afholdes lederweekend 27.-29. januar
2006
5. Der arbejdes fortsat på ansættelse af en
konsulent
6. Den interne og eksterne kommunikation
fornys og udvikles

Regnskab 2004
Indtægter
DUF
Renter
§45 midler
Kontingenter
Indsamling til mission
Lejre og stævner (note 1)
Diverse

Udgifter
Ansatte + medarbejder relaterede udgifter (note 2)
Landsråd og administration (note 3)
Publikationer (note 4)
Mission
Revision
Delegeretmøde + Årskonference
Lederweekend
Bevillinger (note 5)
Udlandsaktiviteter (note 6)
Dåbsklub / Unge Hjem / Konfirmandweekend
Diverse (note 7)
Til fordeling mellem arbejdsgrenene (note 8)

Resultat

909.500,00
41.493,27
48.042,00
37.180,00
9.231,00
42.970,00
520,00
1.088.936,27

213.063,08
36.700,76
159.146,34
9.231,00
44.164,97
87.563,22
0,00
54.333,00
63.051,59
15.000,00
26.919,00
709.172,96
224.151,57
933.324,53
155.611,74
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Aktiver
Foreningskontonr. 478 00 64949
BG Invest (kursværdi ved anskaffelse)
Aftale Indlån
BG Giro kontonr. 701 4740
Specielt anbragte:
Præmieobligationer
Kassebeholdning
Udlæg
Lån til Vejle (Virkefonden I)
Lån til Farmen (Virkefonden II)
Forudbetalinger
Tilgodehavender
Inventar

Passiver
Egenkapital primo
Årets resultat
Skyldig A-skat
Skyldig AM- og SP-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig diverse
Skyldig, MNUR
Hensat, revision 2002
Feriepengeforpligtelse

Note 1
Udlandsaktiviteter, deltagerbetaling - MS seniorsommerlejr
Delegeretmøde, deltagerbetaling

Note 2
Uddannelseskonsulent
Forretningsfører
Medarbejder relaterede udgifter

Note 3
MU
MS
MB
MM
MBUF
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72.273,45
1.103.799,00
1.075.000,00
64.021,40
200,00
0,00
0,00
42.066,09
63.370,00
3.211,82
5.360,80
0,00
2.429.302,56

2.107.529,05
155.611,74

2.263.140,79
2.241,00
433,00
0,00
58.458,99
61.778,78
35.000,00
8.200,00
2.429.252,56

22.400,00
20.570,00
42.970,00

89.139,01
71.185,84
52.738,23
213.063,08

1.257,30
1.458,61
659,90
0,00
33.324,95
36.700,76

Note 4
Himmel & jord
DM Guide
Årbogen

Note 5
MM Strandby, instrumenter
MM København, korrejse
Workshop på Kirkedagene
Solrød Frikirke
MM Junior, Gladsaxe, opstartsstøtte
MM Gladsaxe, USA rejse

Note 6
MU, caravanen i USA/DK
MS, seniorsommerlejr og internationale kontingenter
MB
MM
MBUF

Note 7
Forsikringer
Kontingenter
Afskrivninger
Gaver
Diverse

Note 8
MU
MS
MB
MM

154.522,84
1.273,50
3.350,00
159.146,34

5.583,00
12.000,00
1.750,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
54.333,00

11.637,30
39.914,29
0,00
0,00
11.500,00
63.051,59

18.469,00
8.450,00
0,00
0,00
0,00
26.919,00

25.936,51
145.268,33
18.476,50
34.470,23
224.151,57
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Året der kommer
I det nye konferenceår er det vor hensigt i
efteråret at arrangere nogle regionale temaaftener, hvortil vi specielt vil invitere kirkens børne- og ungdomsledere. Her vil vi
sætte fokus på hvordan man som leder i kirkens børne- og ungdomsarbejde skal være
opmærksom på de signaler børn og unge fra
misbrugsramte familier sender. Vi formoder, der også i vort omfattende og gode børne- og ungdomsarbejde, findes børn og unge, der har misbrug tæt ind på livet. Ved
disse temaaftener håber vi at kunne give
vore ledere et instrument til at takle sådanne
situationer og give hjælp til de børn og
unge, der har problemer i familien. Vi har
fået et tilskud til dette projekt fra Metodistkirkens Europæiske arbejdsgruppe for alkohol- og narkotikaproblemer. Danmark har jo
haft en trist europarekord når det gælder
drikkeri blandt børn og unge. Derfor mener

vi, kirken har et ansvar for at tage denne
problematik på programmet.
Vi vil også oversætte og udgive den seneste
udgave af Metodistkirkens Sociale Principper. Ligesom to gange tidligere vil vi også
denne gang sende et eksemplar af de
Sociale Principper
til folketingets
medlemmer,
samt
sørge
for
at
menighederne får et passende antal til
uddeling.
Som tidligere vil vi fortsat være med i arbejdet i Alkoholpolitisk Landsråd og
deltage i relevante kurser og seminarer for
at hente inspiration og idéer til vort arbejde.
Vi henviser også til vor hjemmeside
www.mrffs.dk Vi er taknemlig for vor webmaster, Bjørn Thomsens store arbejde med
hjemmesiden, som har fået mange roser for
sin udformning. Idéer og forslag til
hjemmesidens udformning er velkommen.

Året der gik
Sidst på året 2004 udsendte vi noget materiale til menighederne, heriblandt plakater og
brochurer, der af Sundhedsstyrelsen blev
udsendt i forbindelse med uge 40 kampagnen. Materialet indeholdt også et Værdispil.
Dette var tidligere blevet afprøvet i Frederikshavn og med anbefaling herfra sendte vi
det ud til alle menigheder. Vi vil i løbet af
det nye konferenceår foretage en evaluering
af materialet, dog har vi hørt fra en af vore
menigheder, der har benyttet materialet.
Knut Bjarne Jørgensen
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I øvrigt har vi fortsat deltaget i arbejdet i
Alkoholpolitisk Landsråd, Foreningen for
Frivilligt Socialt Arbejde. Her finder vi
hjælp og vejledning i forskellige situationer.
Også i året, der gik, har vi modtaget økonomisk hjælp fra A-Forsikringsfonden og
Tips- og Lotto-midlerne. Dette, samt tilskud
fra Alkoholpolitisk Landsråd, har gjort det
muligt for os at klare vore opgaver.

Regnskab 2004
Indtægt
Renter
Gebyrer i bank
Tilskud
Tips og lotto
A-forsikringsfond
Alkoholpolitisk Landsråd
Kopiering

Udgifter
Kontormateriale
Køb af PC
Porto og gebyrer
Administration
Bestyrelses- og udvalgsmøder
Abonnementer, service
Kontingenter
Gaver
Årbogen
Sekretærudgifter
Diverse
Revisorassistance vedr. tips og lotto
Udgifter
Årets resultat

161,29
-70,00
91,29
35.130,57
8.000,00
28.850,00
1.055,00
73.126,86

2.755,68
3.600,00
1.291,00
5.767,48
9.922,15
7.100,00
14.250,00
9.416,00
1.350,00
500,00
350,00
1.437,50
- 57.739,81
15.387,05

Status
Aktiver
Jyske bank 7845 – 107013-6
Betalt rejseudgift, afholdes i 2005
Formue ultimo 2004

88.183,51
1.988,00
90.171,51

Formueforklaring
Egenkapital, primo 2004
Årets resultat
Balance

74.784,46
15.387,05
90.171,51
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Kurér-Forlaget
Året der kommer
Bogsalg
Der vil fortsat gennem forlaget kunne skaffes ønskede bøger. Forlaget har stadig bøger
liggende i kommission i nogle menigheder,
og vil være repræsenteret ved såvel årskonferencen som på sommerhøjskolen. Da
forlaget tidligere har importeret andet end
bøger er der også blevet opfordret til at
købe præsteskjorter.
Himmel & Jord
Portoen er som tidligere nævnt steget en
del, og i år har vi fået meddelt, at der ikke
vil blive andel i den lille portostøtteordning.
Henning Bjerno har ydet et stort arbejde
med at samle redaktionen, men mener nu at
der må findes en afløser. Tak til Henning
Bjerno for arbejdet.

Dagens Ord
Ligeledes her gælder det med stigning i portoen, som derfor har været årsag til en abonnementsforhøjelse. Også her er der afslag til
støtte.
Antallet af abonnenter ligger ret støt, men
det kunne godt hæves. Prøv at agitere lidt
i menighederne og der kan evt. sendes et
prøvenummer, Annoncen i Udfordringen
sidste år gav ikke mange henvendelser.
Dåbsklubben
Fortsætter stadig i forlaget regi - nu på 12.
år.

Året der gik
Bogsalg
Bogsalget ligger ret pænt, men overskuddet
kunne godt være lidt større til dækning af
bl.a. administrationsomkostninger. For at
stimulere salget, har vi prøvet på at sende
portofrit, hvor der jo også er forsendelsesgebyr på modtagelserne fra leverandørerne.
Fortjenesten er derfor begrænset ved købe
af enkelte bøger. Samtidig ydes der lidt
rabat til kommission i menighederne,
Himmel & Jord
Abonnementforhøjelsen sidste år har hjulpet
bladet gennem portostigningen, hvor der
dog blev givet lidt portostøtte. Det kniber
med at få reviderede adresselister fra de forskellige arbejdsgrene rundt om i menighederne.
Alf Hansen
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Dagens Ord
Vedr. Dagens Ord har der i september været
afholdt en konference I Vejle. Det var ”The
Upper Room” der afholdt konferencen med
Danmark som vært.
Der var samlet de forskellige redaktører fra
landene i Europa. Knut Bjarne Jørgensen
havde lagt det praktiske til rette og bl.a.
arrangeret en udflugt til Christiansfeldt samt
sluttede med gudstjeneste i Horsens, hvor
redaktør for "The Upper Room" Stephen
Bryant prædikede.
Dagens Ord får stadig støtte fra U.S.A., men
kursen er lav, så det kunne være godt med
flere abonnenter. Vi har sendt ekstra numre
til bl.a. Solrød Frikirke.

Regnskab 2004
Salg af bøger
Indtægter
Varesalg
Udgifter
Varelager 1/1
Varekøb
Importkøb
Varelager 31/12
op/nedskrivning
Porto, fragt, indpakning
Omk. vedr. DBK distribution/avance (Gospel)
Resultat

91.788,86

136.937,74
69.556,30
9.833,78
139.570,69
0,00 - 139.570,69 - 76.757,13
15.031,73
- 4.209,23
- 1.738,68
9.083,82

Himmel & Jord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud MBUF og MK

69.486,00
144.221,31 213.707,31

Udgifter
Trykning
Layout
Forsendelse
Redaktionsomkostninger
Diverse / girokort
Resultat

105.646,00
48.000,00
49.426,44
3.458,00
2.500,00 - 209.030,44
4.676,87

Dagens Ord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud, The Upper Room

43.371,74
17.808,45

Udgifter
Trykning
Forsendelse
Redaktionsomkostninger
Diverse / girokort
Omk. vedr. The Upper Room kongres
ovf. hensat til samme
Resultat

43.291,83
11.256,26
1.994,13
2.690,00
4.000,00
- 4.000,00 - 59.232,22
1.947,97

61.180,19
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Administration
Udgifter
Renter
Kontor
Årbogen
Forsikring
Afskrivning, PC administration
Resultat

13,53
12.270,24
1.350,00
1.621,25
1.865,07 - 17.120,09
- 17.120,09

Underskud

- 1.411,43
Status pr. 31.12.2004

Aktiver
Likvide midler
Kassebeholdning
Checkkonto
Girokonto

274,87
18.143,36
2.109,35

20.527,58

Tilgodehavender
Himmel & Jord
Bogsalg/debitorer
DBK Bogdistribution

0,00
29.014,89
0,00

29.014,89

Forudbetalinger
Udfordringen
Dagens Ord

448,00
12.866,29

13.314,29

Inventar
PC administration
- afskrivning
Varelager
Varelager
Varelager, Dåbsklubben
Varelager, Gospel for gospelfolk
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5.595,20
- 1.865,07

3.730,13

139.570,69
10.918,83
30.729,60
247.806,01

Passiver
Ekstern gæld
Forudbetalt, Himmel & Jord
Forudbetalt, Dagens Ord
Kreditorer
Skyldig redaktionsomk. Dagens Ord
Skyldig moms

0,00
45.130,25

45.130,25
50.355,85
500,00
8.889,14 104.875,24

Intern gæld
Mellemregning, Hovedkassen
Depot for Dåbsklubben
Depot for Gospel for Gospelfolk
Formue
Formue 1/1 2004
Underskud

90.000,00
15.936,84
30.729,60

7.675,76
- 1.411,43

6.264,33
247.806,01
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Salmebogsudvalget
Året der kommer
Udgivelsen af Metodistkirkens ny salmebog
må udskydes til sommeren 2006.
Som det blev fortalt sidste år vil
salmebogen indeholde godt 600 salmer samt
nadver ritualer, ritual for pagtsgudstjenesten
og for medlemsoptagelse og desuden en
bønnebog.
Salmebogen udgives som en tekstbog, dog
er sange fra Taize traditionen tryk med en

4-stemmig sats da de typisk synges 4stemmigt uden musikledsagelse.
Melodibogen udgives som et tillæg til Folkekirkens Koralbog og tillæg til samme.
Prisen for salmebogen vil være 275 kr og
salmebogen forventes færdig til årskonferencen 2006.
Menighederne forventes at købe et antal
svarende til den gennemsnitlige gudstjenestedeltagelse + 50%

Året der gik
Det afsluttende arbejde er i gang, der er
arbejdet med copyright, truffet aftale med
layout person og trykkeri. Der er lavet en
tidsplan for produktionsprocessen. Ved
Chr. Alsted
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årskonferencen i år vil man kunne se et
eksempel på hvordan salmebogen kommer
til at se ud.

Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek
Året der kommer
Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde
med den løbende opdatering og vedligeholdelse af Landsarkivet og Biblioteket.

Året der gik
Der er i det forløbne år arbejdet med den
løbende opdatering og vedligeholdelse af
Landsarkivet og Biblioteket. Der er ikke
holdt noget bestyrelsesmøde i det forløbne
år.
Chr. Alsted
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg
Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK)
Året der kommer
Kvindernes Internationale Bededag afholdes
fredag den 4. marts 2005, med temaet ”Lad
Lyset Skinne”, programmet er i år udarbejdet af kvinder fra Polen. Forud for Bededagen er der blevet afholdt inspirationsdag i
Odense, Rønne og Tølløse. Fællesskabets
dag er den 3o. april og 1. maj på vandre-

hjemmet i Svendborg. Temaet er ”Tidernes
Tegn” og hovedtaleren bliver Ulrike Bechmann Bamberg fra Tyskland.
Det er altid meget berigende at mødes med
kvinder fra forskellige kirkesamfund, så
derfor vil jeg varmt anbefale disse arrangementer.

Året der gik
Ved Fællesskabets Dag den 3.-4. maj 2004
blev bededagskollekten på 108.563 kr. uddelt til et Kvindecenter i Madagaskar, Apostolsk Kirkes missionsarbejde i Zambia og
vore Bededagspartnere i Ukraine, Litauen
og Malawi fik alle del i den flotte indsam-

ling.
Desuden har DØK fået egen hjemmeside og
kan besøges på adressen
www.kvindebededag.dk

Lene Bræstrup

Det Danske Bibelselskab
Året der kommer
Stikordene for Bibelselskabets arbejde de
kommende år er:
1. Missionen: At gøre Bibelen nærværende. Sammen med kirkerne ønsker Bibelselskabet at få mange flere mennesker i tale.
Derfor er det nødvendigt at udgive Bibelen i
forskellig sprogdragt, former og stilarter.
2. Ambitionen: Ud med Bibelen – ind i
menneskers liv. Bibelen skal ud i samfundets, men også ind i menneskers liv, så den
dels kan oplyse om historie, kultur og religion, men også formidle et levende budskab
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til personlig tro. Derfor skal Bibelselskabet
være det naturlige sted at søge oplysning
om Bibel og bibelkundskab og være en
førende aktør i at fastholde og placere
Bibelen og Bibelens betydning i det
offentlige rum og for den enkelte.
3. Bibelselskabet skal være en troværdig
og velrenommeret indsamlingsorganisation
til fordel for internationalt bibelarbejde.
4. Vision: Bibelselskabet som et bibeludviklings-bibelproduktionshus.

Året der gik
Arbejdet i Bibelselskabet har været præget
af, at mål og ambitioner for de næste fire år
er blevet formuleret (se året der kommer).
Derudover er der udkommet en række bøger: Det første bind af en ny kommentarserie – Kontekst – udkom i efteråret 2004,

en række læse-let-bøger med fortællinger
fra Gammel og Ny testamente til brug i 1. –
4. klasse, nye paperback-bibler og Guide til
Bibelen har ligeledes set dagens lys i 2004.

Ove S Sørensen

Evangelisk Frikirkeråd
Året der kommer
Frikirkerådet overvejer sine arbejdsopgaver
i lyset af oprettelsen af Danske Kirkers Råd
og vigende tilslutning til det frikirkelige
prædikantmøde. Opmærksomhed og støtte
til internationale menigheder sker i Kir-

kernes Integrations Tjeneste, KIT som Metodistkirken nu er medlem af.
Eva Marseille fra Frelsens Hær er ny formand.
Frikirkerådet varetager kontakten til Danmarks Radios transmission af gudstjenester.

Året der gik
Frikirkerådet vedtog at søge medlemskab i
Danske Kirkers Råd, hvor en del af Frikirkerådets opgaver, frikirkernes forhold til
staten. Den engelsktalende internatonale
frikirke International Christian Community,
ICC, bestående af ca. 40 nationaliteter, blev
optaget som medlem af Frikirkerådet.

Frikirkerådets repræsentant i Folkekirkens
Nødhjælp, Laila Hørby, Metodistkirken,
fortsætter som næstformand i Folkekirkes
Nødhjælps repræsentantskab.
Hovedforedraget på repræsentantskabsmødet omhandlede danske unges forhold til
troen, kirken og søgen efter mening.

Keld Munk

Danske Kirkers Råd (DKR)
Året der kommer
Den første store opgave for DKR og Mellemkirkeligt Arbejdsforum (tidl. DØF og
DKS) er udarbejdelsen af Arbejdsplan
2005-2007, som konkretiserer indholdet i
formålet for DKR.

Rådets arbejdsfelter er: 1. Kirker og stat i
Danmark. 2. Teologiske samtaler. 3. Den
økumeniske bevægelses historie i Danmark
siden 1989. 4. Kontakt til ledere i de muslimske samfund i Danmark. Arbejdsforums
arbejdsfelter, som kun igangsættes af interesserede organisationer, er: 1. At medind-
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drage unge i Danske Kirkers Råd. 2.
Spiritualitet. 3. Kirkernes Menneskerettighedsprogram.
Desuden har sekretariatet sine arbejdsfelter.

DKR følger forholdet mellem stat og kirker.
Der er planlagt et forretningsudvalgsmøde
med Kirkeministeren i juni måned.
Planlægningen af Danske Kirkedage 2007 i
Haderslev vil blive påbegyndt til september.

Året der gik
Fusionen mellem Danske Kirkers Samråd,
DKS og Det Økumeniske Fællesråd, DØF
blev efter enstemmig opbakning fra begge
råd en realitet 1. juli 2004. Som markering
af etableringen af Danske Kirkers Råd,
DKR holdtes søndag den 26. september en
økumenisk gudstjeneste i Københavns
Domkirke med Jørgen Thaarup som
prædikant og Gospelkoret Kefas.

DKR består af to repræsentanter udpeget af
hvert deltagende kirkesamfund og fem repræsentanter udpeget af de kirkelige organisationer, som er medlem af Mellemkirkeligt Arbejdsforum.
Som ny generalsekretær er ansat Lene Suh
Nicolaisen.

Henning Bjerno / Keld Munk

Evangelisk Alliance
Året der kommer
Der vil blive arbejdet videre med studierne
af Evangelikal Identitet, ligesom der fortsat
arbejdes på at inspirere til bøn i kirkerne.
Der skønnes at være behov for et møde med
internationale missionærer i Danmark. Bestyrelsen vil arbejde på at styrke kontakten
til de internationale menigheder i Danmark,
og man vil søge at få en repræsentant til repræsentantskabet.

videokonference (fælles med en lang række
kirker i 130 byer over hele verden) hvor talerne vises på storskærm og ledere som
underviser live. Der vil desuden være drama
og sang og musik. Konferencen tilbyder noget af den mest kompetente undervisning
for ledere i kirker lokalt og nationalt. Ved
den sidste store konference deltog 130 fra
landets Metodistkirker. Jeg håber på et lignende antal ved denne konference.

Willow Creek gruppen arrangerer den 30.
september til 1. oktober en stor lederskabskonference i Københavns Kristne Kulturcenter. Det vil være en kombination af en

Evangelisk Alliance kommer også i år til at
være medarrangør eller henvise til temadage
og arrangementer som vurderes som relevante for Evangelisk Alliances bagland.

Året der gik
Der er etableret en studiegruppe, der arbejder med Evangelikal Identitet med følgende
foci 1) Bibelen 2) Omvendelse/frelse 3)
Mission/forkyndelse 4) Menighed/kirke.
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Evangelisk Alliance arbejder til stadighed
på at inspirere til bøn i kirken. Det sker gennem den årlige bedeuge og desuden gennem
introduktionen af en ugentlig Bedetime.

Evangelisk Alliance har i årets løb været
vært for eller anbefaler af en række seminarer i det kirkelige landskab.
Willow Creek gruppen som fungerer som
en arbejdsgruppe under Evangelisk Alliance
har i årets løb arrangeret en række
seminarer
under
fokusområderne:

Smågrupper, Netværk (nådegave orienteret
tjeneste), Kreative Gudstjenester og
Lederskab.
Der var 13 danske deltagere i Lausanne bevægelsens store verdensmøde i Thailand i
oktober.

Christian Alsted
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Metodistkirken i Nordeuropa
Centralkonferencens Eksekutivkomite
og Biskopskomite
1. Møder og valg af lederskab
Centralkonferencens Eksekutiv- og Biskopskomite har afholdt to ordinære møder i
2004/2005. Mødet i september 2004 blev
afholdt i Gøteborg i Sverige, og mødet i februar 2005 blev afholdt i Moskva i Rusland
ved Centralkonferencens begyndelse.
Lederskabet har afholdt fire telefonmøder.
Følgende lederskab er valgt:
Formand: Biskop Øystein Olsen.
Næstformand: Biskop Rüdiger Minor.
Næstformand i Eksekutivkomiteen og formand for Biskopskomiteen: Per-Endre
Bjørnevik.
Sekretær: Bimbi Ollberg.
Der er medlemmer fra alle årskonferencer,
provisionale årskonferencer og distriktskonferencer i Norden og Baltikum. Den russiske årskonference har to medlemmer.
Antallet af medlemmer i komiteen skal diskuteres på efterårsmødet i 2005. På samme
møde vælges lederskab for kvadrienniet
2005-2009.

Centralkonferencekassen, Sverige 2004
Areakassen, 2004.
2.2 Uddelinger fra Centralkonferencens
fonde
Der har ikke været nogen uddelinger.
2.3 Rapporter
Eksekutivkomiteen har modtaget rapporter
fra Centralkonferencens råd, fra repræsentanterne i Generalkonferencens forskellige
råd – som sidder der for Den Nordeuropæiske Centralkonference – og fra repræsentanterne i Africa University, European
Commision on Mission (ECOM), World
Methodist Council (WMC), European
Methodist Council, The Nordic Ecumenical
Council og The Conference of European
Churches (CEC).
2.4 Kontakt med Landsledelserne
Referaterne fra møderne i Eksekutivkomiteen og Biskopskomiteen sendes til Landsledelserne i de forskellige lande. Der har ikke
været møder mellem lederne i Landsledelserne i 2004/2005.

2. Eksekutivkomiteen
2.1 Økonomi
Diskussionen med GCFA om det beløb,
som skal overføres til Oslo-kontoret, er stadig i gang. Både Oslo-kontoret og Moskvakontoret er blevet informeret om nedskæringerne i det overførte beløb. Budgettet
for 2005 afspejler disse nedskæringer fra
GCFA.
Følgende
regnskaber
for
Centralkonferencens fonde er blevet godkendt, regskabsafslutningen er taget til følge, og de involverede parter er bevilget ansvarsfrihed:
Biskopskassen, Moskva 2004
Centralkonferencekassen, Oslo 2004
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2.5 Kontakter i Europa
Komiteen modtager rapporter, nyhedsbreve
og anden information fra Teologikommissionen for Central- og Sydeuropas Centralkonference, Metodistkirkens Europaråd,
Metodistkirkens Europaråds teologikommission og ECOM (European Commision
on Mission).
2.6 Økumeniske kontakter
Komiteen modtager rapporter, nyhedsbreve
og anden information fra The Conference of
European Churches (CEC) og Leuenberg
Church Fellowship.

2.7 Centralkonferencen
Komiteen har været i dialog med planlægningskomiteen for Centralkonferencen i
Voronesh i Rusland i oktober 2004. På
grund af situationen i Rusland i efteråret
2004 besluttede lederskabet at udsætte
Centralkonferencen. Det blev senere besluttet at afholde konferencen i Moskva i
februar 2005. Konferencen blev afholdt på
et konferencecenter udenfor Moskva, og
både arrangementer og programmet var en
succes.

Biskop Rüdiger Minor præsenterede sin
personlige rapport på mødet i september
2004, og Biskopskomiteen havde sit årlige
møde med ham (BoD §653:3). Efter
Centralkonferencen modtog komiteen en
personlig rapport, som opsummerede hans
erfaringer efter 13 år i Rusland.
3.2.2 Biskop Øystein Olsen
Biskop Øystein Olsen præsenterede sin rapport for kvadrinniet på mødet i februar 2005
– efterfulgt af komiteens årlige møde med
ham.

3. Biskopskomiteen
3.3 Biskopskontorerne
Biskopskomiteen har de samme medlemmer
som Eksekutivkomiteen.
3.1 Valg af ny biskop
På centralkonferencen fandt valg af ny biskop efter Rüdiger Minor sted. Biskopskomiteen har godkendt valgproceduren og
præsenteret 9 kandidater til valget. Hans
Växby blev valgt som ny biskop for Eurasia-området. Hans insættelsesgudstjeneste
fandt sted d. 12. februar i Den Koreanske
Metodistkirke i Moskva. Han overtog ansvaret d. 16. februar 2005.
3.2 Den årlige
biskopperne

konsultation

3.2.1 Biskop Rüdiger Minor

med

3.3.1 Moskva
Den nye bygning, som skal rumme biskopskontoret og seminariet har været forsinket og rapporteredes færdig i marts 2005.
GCFA i USA har besluttet at give et lån,
som skal bruges til at købe en lejlighed i
Moskva til den nye biskop, og en lejlighed
er blevet købt.
3.3.2 Oslo
Oslo-kontoret er placeret i Betanien-bygningen. I 2005 skal det flytte, da Betanien
har solgt hovedbygningen og indrettet et nyt
kontor, som skal indeholde biskopskontoret,
hovedkontoret for den norske årskonference, seminariet i Oslo og Betaniens
egne kontorer.

Per-Endre Bjørnevik
Næstformand, Eksekutivkomiteen
Formand, Biskopskomiteen
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Biskopkassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2004: 100 NOK = 90,23 DKK)

2004

2003

Inntekter
Tilskudd fra GCFA
Tilskudd fra Danmark
Tilskudd fra Finland F
Tilskudd fra Finland S
Tilskudd fra Norge
Tilskudd fra Sverige
Tilskudd fra Estland
Tilskudd fra Litauen
Tilskudd fra Latvia
Andre inntekter
Sum inntekter

1.211.827
78.996
32.528
38.908
338.500
172.000
2.000
1.588
1.800
123.965
2.002.112

1.516.609
80.143
18.000
40.517
324.498
214.000
0
0
0
37.588
2.231.355

Kostnader
Lønninger
Sosiale kostnader
Reisekostnader
Revisjon og regnskapsbistand
Kurs
Husleie
Telefon
Bankgebyrer
Kontorrekvisita
Andre kostnader
Sum kostnader

1.364.627
90.317
12.223
143.865
1.000
126.500
95.377
1.750
41.215
134.589
2.011.463

1.368.933
105.449
322.192
49.228
4.800
141.500
118.128
2.642
48.415
157.252
2.318.539

10.508
- 632
9.876

38.530
- 4.747
33.784

Årets resultat

525

- 53.401

Overføringer og disponeringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

525
525

- 53.401
- 53.401

Finansielle poster
Renteinntekter
Valutatap
Sum finansielle poster
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Balanse pr. 31.12
(beløp i NOK)

2004

2003

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
Forskuddsbetalinger og andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

438.843
14.511
453.354

10.278
347.905
358.183

Bankinnskudd og kontanter

406.379

1.135.912

Sum omløpsmidler

859.733

1.494.095

Sum eiendeler

859.333

1.494.095

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Reservefond
Reservert for bosted
Sum egenkapital

5.719
571.928
577.647

5.193
571.928
577.122

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

12.709
108.212
115.677
45.488
282.086

80.731
113.142
113.284
609.816
916.973

Sum gjeld

282.086

916.973

Sum egenkapital og gjeld

859.733

1.494.095

Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
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Areakassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2004 100 NOK = 90,23 DKK)

2004

2003

Inntekter
Estland, Pärnu
Estland, diverse
Latvia
Litauen
Danmark
Narkotika-arbeid
Baltiske støttekassen
Andre inntekter
Sum inntekter

18.499
0
248.318
113.227
0
348.440
97.073
28.430
853.987

105.634
1.401
85.856
0
49.287
485.320
0
1.136
728.633

Kostnader
Estland, diverse
Latvia
Litauen
Narkotika-arbeid
Baltiske støttekassen
Administrasjon
Sum kostnader

84.937
183.563
111.885
438.824
63.697
1.131
884.036

76.778
99.008
0
289.308
14.207
120
479.422

Finansielle poster
Renteinntekter
Sum finansielle poster

12.558
12.558

12.036
12.036

Årets resultat

- 17.491

261.248

Overføringer og disponeringer
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

- 17.491
- 17.491

261.248
261.248
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Balanse pr. 31.12
(beløp i NOK)

2004

2003

Omløpsmidler
Fordringer
Forskuddsbetalinger
Andre fordringer

339.498
61.330

308.827
429.983

Bankinnskudd og kontanter

543.782

362.723

Sum omløpsmidler

944.610

1.101.532

Sum eiendeler

944.610

1.101.532

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Estland
Tallinn
Pärnu
Diverse
Sum Estland
Latvia
Danmark
Narkotika-arbeid
Nord-Europeiske Area
Baltiske støttekassen
Litteratur
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital

20.589
68.183
0
88.772
61.618
48.863
276.246
968
142.072
22.445
30.081
582.293
671.065

36.203
23.207
-894
58.516
74.770
-423
76.234
4.968
156.279
22.445
295.767
630.039
688.556

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

273.545

412.977

Sum gjeld

273.545

412.977

Sum egenkapital og gjeld

944.610

1.101.532

Eiendeler
Finansielle anleggsmidler
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Centralkonferencekassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2004: 100 NOK = 90,23 DKK)

2004

2003

12.388
12.388
24.777
37.166
37.166
19.059
4.764
2.382
2.382
850
153.322

16.544
16.544
33.089
49.633
49.633
25.453
6.363
3.182
3.182
85.668
289.290

87.772
21.817
4.458
9.718
23.746
25.745
173.255

107.875
9.205
40.517
23.199
23.793
0
204.589

1.240
1.240

5.166
5.166

Årets resultat, fond

- 18.693

89.867

Kirkeordningen
Kostnader
Årets resultat, Kirkeordningen

- 10.835
- 10.835

- 48.958
- 48.958

Årets resultat

- 29.527

40.909

29.527
0
29.527

12.110
28.799
40.909

Inntekter
Finland F
Finland S
Danmark
Norge
Sverige
Russland
Estland
Litauen
Latvia
Andre inntekter
Sum inntekter
Kostnader
Eksekutivkomitéen
World Methodist Council
Europarådet
Andre kostnader
Council of European Churches
Tap på fordringer
Sum kostnader
Finansielle poster
Renteinntekter
Sum finansielle poster

Overføringer og disponeringer
Overføring til (fra) annen egenkapital
Overføring til (fra) egenkapital Kirkeordningen
Sum overføringer og disponeringer
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Balanse pr. 31.12
(beløp i NOK)

2004

2003

367.624

381.817

75.195

7.516

Sum omløpsmidler

442.819

389.333

Sum eiendeler

442.819

389.333

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital, fond
Egenkapital, Kirkeordningen
Unallocated profit/loss (auto)

373.363
3.459
- 59.055

343.836
3.459
0

Sum egenkapital

317.768

347.295

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

125.051

42.038

Sum gjeld

125.051

42.038

Sum egenkapital og gjeld

442.819

389.333

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
Bankinnskudd og kontanter
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Fondskassen, Sverige
Resultatregnskap 01.01 - 31.12
(beløp I SEK, kurs 31/12 2004: 100 SEK = 82,50 DKK)

2004

2003

Inntekter
Utbytte
Gevinst ved salg av aksjer og andeler
Renteinntekter
Sum inntekter

69.274
126
40
69.440

51.107
159
1.895
53.161

Kostnader
Forvaltningskostnader
Andre kostnader
Tilskudd
Sum kostnader
Årets resultat

5.094
200
0
5.294
64.146

4.875
0
134.204
139.079
- 85.918

Overføringer og disponeringer
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

64.146
64.146

- 85.918
- 85.918
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Balanse pr 31.12
(beløp i svenske kroner)
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Banksinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Bunden egenkapital
Madsen's fond
Wahlström's fond
Odd Hagen's fond
Sum bunden egenkapital
Fri egenkapital
Madsen's fond
Wahlströms fond
Odd Hagen's fond
Annen egenkapital
Sum fri egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2004

2003

1.895.611
1.895.611

1.898.182
1.898.182

67.499
67.499
1.963.110

779
779
1.898.964

782.121
67.039
422.292
1.271.452

782.121
67.039
422.292
1.271.452

429.093
45.593
155.410
-21.772
608.324
1.879.777

429.093
45.593
155.410
- 85.918
544.178
1.815.631

83.333
1.963.110

83.333
1.898.964
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Metodistkirkens Nordiske Teologiske
Seminarium - Överås
Årets virksomhed
Virksomheden har i det forløbne år fortsat
efter de uddannelsesprogrammer som er lagt
til rette av seminariets ledelse.
Antallet studenter i vårterminen 2005 var
57. Af disse er 29 metodister.
Studenterne fordeler seg på de forskellige
programmer således:
Bachelor-programmet: 23 (Årskurs I: 7.
Årskurs II: 6. Årskurs III: 7. Årskurs IV: 3.)
Enkelt-fag-studenter:13.
Master-programmet: 4.
Opgradering til Master: 8.
Lokalpastor-programmet: 8.
Opgradering til BD: 2.
Et antal interesserede har rettet henvendelse
til Överås om optagelse på studier til
hösten.
Vi ser frem imod årets Källstadforelæsning
24. maj 2005. En var tidens førende Wesley-forskere, Professor Richard Heitzenrater, USA, forelæser. Den er åben for alle
interesserede.
Styrelsens arbejde med fremtiden:
De seneste 1½ år har styrelsen arbejdet med
Överås’ fremtid, fordi forskellige problemstillinger og udfordringer trænger sig på:
Nordisk
Den
svensk-finske
Årskonference
besluttede i 2004 at trække sig ud af
samarbejdet omkring Överås. Beslutningen
er begrundet i, at konferencen ikke kan afse
de nødvendige ressourcer, dels betaling af
de øgede driftsomkostninger, dels den
forøgede mødefrekvens for bestyrelsen.
Den danske Årskonference besluttede i
2004 at forespørge styrelsen om muligheden
for at nedsætte konferencens andel af driftsomkostningerne.
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Den svenske Seminariestyrelse har efter disse to udmeldinger fra den svensk-finske og
den danske Årskonference vurderet, at det
er tvivlsomt, at den svenske Årskonference
alene kan bære Överås, hvis det svensk-finske bidrag forsvinder og det danske reduceres.
Lærere
Rektor har meddelt, at der i løbet af få år vil
opstå et behov for nye lærere, som kan varetage den wesleyanske teologi og kirketradition.
På kort sigt har Överås de nødvendige lærere. Men på længere sigt skal der skaffes nye
lærere, som kan indgå i den faste kollegiestab, der skal præge seminariets hverdag i
fremtiden.
Ejendommen
Bygningen har gennemgået reparationer og
forbedringer i en årrække. Senest er husets
elektriske installationer fornyet, brandalarm
er installeret, tårnet er restaureret udvendigt,
og der er bygget nye toiletfaciliteter. I år har
bygningsvedligeholdelsen imidlertid for første gang kostet flere penge, end vi havde,
hvilket betyder, at en gæld skal financieres i
de kommende år. Bygningen fremtræder nu
i bedre stand end i mange år.
Men bygningen vil fortsætte med at kræve
investeringer et antal år. Derfor vil de bygningsmæssige omkostninger veje tungt i de
nærmeste år.
Nyorientering
Nordisk Seminariestyrelse har vurderet situationen og har arbejdet med følgende:
1. På kort sigt, hvilket udgør tiden indtil
nuværende studenter afslutter deres uddannelser, kan Överås fungere uændret. For
BD programmet frem til sommeren 2008.
MD programmet og lokalpastors-programmet kan fortsætte eventuelt udover dette år.

2. Biskop og kabinetter i alle Årskonferencer er anmodet om hjælp til at finde og
udvikle de potentielle lærerkræfter, som er
afgørende nødvendige for at kunne varetage
en wesleyansk præsteuddannelse på længere
sigt. Så længe Överås ikke har kontakt med
konkrete, nye lærere, som kan og vil indgå i
en fremtidig kollegiestab, kan Överås ikke
optage nye studenter på de nuværende ordninger. Ligeledes vil udviklingen af nye studieordninger, eventuelt i samarbejde med
andre uddannelsesinstitutioner, være afhængig af tilgangen af nye lærere til varetagelse
af den wesleyanske kirketradition og
teologi.
3. En række teologiske Högskolor og Det
Teologiske Fakultet i Göteborg er blevet
forespurgt om fremtidigt samarbejde. De
første samtaler er gennemført, og der tegner
sig nogle muligheder, som skal yderligere
bearbejdes og modnes inden forslag kan
lægges frem for Överås’ bagland. Der
forhandles med de pågældende institutioner
uden reservationer, hvilket indebærer, at
tankerne går lige fra fortsættelse af Överås’
virksomhed i uændret form, der man også
vil indbyde Norge til at igen være med, til
fusion med anden Högskola og til at gøre
Överås til et metodistisk-frikirkeligt pastoralseminar i tilknytning til anden teologisk
grunduddannelse.
4. Vedtægterne og ejerforhold skal vurderes
og tilpasses fremtidige løsninger. Seminariestyrelsen arbejder med den forståelse, at
enhver nyorientering for Överås kræver et
større nærvær og en mere arbejdende styrelse med flere møder end det, der er muligt
med en nordisk styrelse, som primært bygger på Årskonferencernes repræsentation og
ejerforhold. En fremtidig struktur tænkes
opbygget med et repræsentantskab, hvori
kan indgå Metodistkirkens Årskonferencer,
men også andre økumeniske samarbejdspartnere. Repræsentantskabet samles en
gang årligt og bliver den øverste myndighed, som vælger en styrelse, der består af få
personer, som kan mødes ofte og have en
betydelig nærkontakt med Överås. Ejer-

forholdet kan forblive uændret, men kan
også tænkes ændret afhængig af kapital fra
nye samarbejdspartnere.
Årskonferencerne 2005 og 2006
Seminariestyrelsen anmoder Årskonferencerne 2005 om tilslutning til det fortsatte
arbejde med Överås’ nyorientering frem til
2006, hvor de langsigtede planer ventes klar
til beslutning. Ligeledes vil Årskonferencernes eventuelle gode idéer og forslag hilses
velkommen. Eventuelle retningsgivende ønsker kan være en hjælp i det fortsatte arbejde, selvom det ikke er befordrende for den
åbne proces, at Årskonferencerne sætter
afgrænsninger for egen deltagelse eller markerer reservationer før de færdige fremtidsmuligheder kan tydeliggøres.
Ansatte
Rektor Jørgen Thaarups kontrakt udløber i
august 2005. Der er aftalt forlængelse af
kontrakten, som udgør 50 % ansættelse,
med to år.
Bitrædende rektor Solveig Högberg har
opsagt sin stilling som biträdande rektor
med virkning fra september 2005. Solveig
Högberg vil i fremtiden kunne indgå som
timelærer i enkelte kurser, i höst-terminen
2005 er aftalt 2 kurser.
Lektor Tord Ireblad, som er ansat i 100 %
undervisningsstilling, har pensionsalderen
og kan fortsætte uændret i fast stilling eller
overgå til timelærer efter eget ønske og aftale en termin ad gangen. Ireblad har 70 %
tjeneste i höstterminen og bor uændret i
rektorboligen på Överås.
Ny administrativ leder ansættes fra og med
august 2005 i deltidsstilling.
Bibliotekar og økonomimedarbejder Suzanna Jaksic er ansat i fuldtidsstilling.
Vaktmester-parret Ingrid og Sören Lindberg
er ansat i deltidsstilling og bor i lejlighed på
Överås.
Timelærere udgør et antal personer, som varierer fra år til år. I höstterminen 2005: Ingrid Svensson, Mikael Isacson, Ivan Chetwynd, Jonas Eek.
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Tak
Vi vil udtale en hjertelig tak til skolens
ledelse, til lærere og øvrige ansatte, for den
gode måde virksomheden bliver varetaget
på. En speciel tak til Solveig Høgberg for

hendes uselviske indsats som lærer og
bitrædende rektor gennem 17 år. Vi er glade
for at hun ikke helt mister kontakten med
Överås, men fortsætter som timelærer.
Rutger Lindahl, som afgår som censor, vil
vi også takke.

Øystein Olsen
formand

Regnskab
I svenske 1000-kroner (kurs 31/12 2004: 100 SEK = 82,50 DKK)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

2004
2.884

2003
2.285

1.267
1.558
2.825
59

846
1.517
2.363
- 78

1
6
-5
54

6
11
-5
- 83

BALANSRÄKNING, räkenskapsåret 2004
Gäller Överås samtliga kassor; Teologiska Seminariet, Fastigheten, Bibelskolan,
Överåsdialogen.
Tillgångar (aktiva)
Bygnader & mark
Kortfristiga fordringar
Omsättningstillgångar (kassa, postgiro, bank)
Summa

500.000
560.257
728.303
1.788.560

Skulder och eget kapital (passiva)
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Eget kapital
Summa

953.000
109.238
726.322
1.788.560

102

Specificerad resultaträkning
Intäkter
Gåvor
Statsbidrag, SST
Bidrag S ÅK
Bidrag D ÅK
Bidrag Fi/Sv ÅK
Bidrag Fi/Fi ÅK
SKY
SKY-Fastighetsprojekt
Hyror
Hyror externt
Administrationsavgifter
Samtalsintäkter
Försäljning litteratur
Mynttelefon
Försaljning mat
Trycksaker, kopiering
Intäkt för tjänst
Nyckeldeposition
Övriga intäkter
Summa Intäkter

34.467,00
205.001,00
788.000,00
341.000,00
35.300,00
11.700,00
300.000,00
541.050,00
320.550,00
27.762,00
31.490,00
500,00
10.910,00
420,00
25.910,50
1.748,50
199.513,00
800,00
8.163,50
2.884.285,50

Kostnader
Inköp mat
Elavgifter belysning
Värme
Sotning
Vatten/avtopp
Städning/renhållning
Reparation/underhåll fastighet
Fastighetprojekt
Övriga fastighetskostnader
Försäkringar
Hyra inventaier/verktyg
Förbruknings inventarier
Förbrukningsmaterial
Biljetter
Annonsering
Telefonkataloger
Kontorsmaterial
Telefon
Mynttelefon
Datakommunikation
Post
Kundförluster
Överiga förvaltningskostnader
Bankkostnader

31.159,00
28.210,00
140.568,00
2.045,00
239,00
57.487,00
85.787,00
568.395,00
12.512,50
34.874,00
18.888,00
20.439,00
11.619,00
14.645,45
14.635,00
5.425,00
19.288,00
13.683,00
957,00
11.017,00
3.566,00
5.748,00
930,90
1.756,75
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Kursdagar
Kostnad för rektortjänst
Biblioteket
Tidskrifter
Kostnad litteratur
Övriga kostnader
Styrelsesammanträde
Medlemsavgifter
Löner anställd personal
Löner til timanställda
Bruttolöneavdrag
Forändring semesterlöneskuld
Bilersättning
Pensionsförsäkringspremier
Lagstadgad arbetsgivaravgift
Löneskatt pensionskostnader
Gruppelivsförsäkring
Personalrepresentation
Handledning, personal kostnader
Kurser, fortbildning
Konferencer
Summa kostnader
Verksamhetsresultat
Ränteintäkter
Räntekostnad
Valutaförluster
Årets resultat

104

1.140,00
326.423,00
10.771,16
2.311,59
1.860,00
3.605,55
15.546,63
4.945,00
831.551,00
111.995,00
9.026,00
- 513,00
24.109,21
42.597,00
273.032,00
- 1.496,00
4.500,00
806,00
44.901,50
3.073,00
10.699,94
2.824.759,18
59.526,32
446.06
- 5.649,20
- 73,25
54.249,93

Betaniaforeningen i Danmark
Lokalcenter Betania, Århus
På sidste Årskonference bar Betaniaforeningens rapportering præg af en vis optimisme. Vi havde lige fået en dispensation fra
boligministeriet, så foreningen kunne beholde sit bestyrelsesflertal også efter en ombygning af lokalcentret efter lov om almennyttige boliger. Vi fik også revideret foreningens vedtægter, så den kommende bestyrelsessammensætning med beboerrepræsentation fremgår af vedtægterne.
På trods af at Betaniaforeningen på Århus
Kommunes opfordring i 2002 udarbejdede
et projekt med 1 rums boliger i alt 34, som
har ligget til grundlag for alle forhandlingerne siden, og ledelsen på lokalcentret udarbejdede et forslag til anvendelse af disse
boliger som korttids- og genoptræningspladser har Århus Kommune i februar 2005
meddelt, at man vil indstille til Byrådet, at
driftsoverenskomsten med Betaniaforeningen ophører, da kommunen nu kun kan acceptere 2 rums boliger. Bestyrelsen har
naturligvis rettet henvendelse til kommunen
efter, vi har modtaget denne meddelelse om
ønske om opsigelse. Men kommunen fastholder, at den for fremtiden kun ønsker ombygning til 2 rums boliger, hvilket vor
bygning af tekniske årsager ikke er velegnet
til.
Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen
sandsynligvis ikke i fremtiden kan være aktiv indenfor ældrepleje i Århus kommune,
men vi vil fortsætte med et socialt arbejde i
bygningen, når kommunen fraflytter. Bestyrelsen har derfor kontaktet kollegiekontoret,
invalideorganisationer og kirkelige sociale
arbejder, for at afprøve vore ideer til fortsat
socialt arbejde og at få viden og inspiration.
På trods af vanskelige bygningsmæssige
forhold fungerer plejehjemmet godt, og ledelsen og personalet gør en stor indsats for
at gøre dagligdagen god og velfungerende
for beboerne.
Betaniahjemmet, Frederiksberg

2004 blev det år, hvor vi fik et større driftstilskud fra Frederiksberg Kommune. Vi blev
efter mange forhandlinger endelig ligestillet
med kommunens øvrige plejehjem. Det var
også tiltrængt, efter de meget trange år vi
har været igennem efter ombygningen for
fem år siden, og hvor vi først nu har fået
tilskud til den reelle husleje.
Vi har haft et godt år, både økonomisk og
personale- og beboermæssigt. Økonomiforbedringen betyder, at vi nu kan give beboerne den pleje og omsorg, vi skønner, der
er brug for. Vi har et personale, der altid yder sit bedste, ud fra de fagligt gode kvalifikationer hver enkelt er i besiddelse af.
Sammen med beboerne har vi haft uforglemmelige timer, både i hverdag, til fest og
på rejser.
Vores film om demente har gjort os kendte,
det betyder, at der er bud efter vores koncept, både i form af foredrag og studiebesøgende. Vi er i gang med en ny film, den
kommer til at omhandle det at opgive egen
bolig og flytte på plejehjem.
Filmene har også bevirket, øget fokus i huset på sygdommen demens og behandling af
beboere, der lider af denne sygdom.
Sidst men ikke mindst er vi i gang med at
opføre en tilbygning i form af udvidelse af
spisestuen. Byggeriet skulle gerne stå færdigt sidst i maj måned 2005. Dette er finansieret dels ved lån fra Betaniaforeningen
dels ved tilskud fra Sandvangs Fond
Foreningen
Betaniaforeningen har den glæde at støtte to
diakonstuderende ved Institut for Diakoni
og Sjælesorg på Kolonien Filadelfia ved at
betale deres studieafgifter og transportomkostninger.
Ligeledes har foreningen ydet støtte på kr.
125.000 til et kolonihavehus til brug for
beboerne på Lokalcenter Betania/Møllestien.
I samarbejde med MSA og bestyrelsen for
Marielundfonden overvejer Betaniaforenin-
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gen nu den fremtidige drift og anvendelse af

hovedbygningen på Marielund.

På bestyrelsens vegne
Ove Sørensen

Regnskab 2004
Betaniaforeningen i Danmark
Indtægter
Huslejeindtægter m.v.
Finansielle indtægter
Udgifter
Ejendomsudgifter
Finansielle udgifter
Projekteringsarbejde vedrørende ombygning Århus
Andre driftsomkostninger
Årets overskud

Aktiver, bundne
Ejendomme (Frederiksberg 34.500.000, Århus 13.300.000)
Obligationer og investeringsforeningsbeviser
Aktier (Danske Bank, 400 stk.)
Udlån til Marielundfonden
Mellemregning med disponible aktiver
Aktiver, disponible
Mellemregning med bundne aktiver
Udlån til Metodistkirkens Sociale Arbejde (indfriet 2004)
Periodiserede renter
Likvide beholdninger

Passiver
Fondskapital (heraf disponibel 2.034.399)
Prioritetsgæld
Kortfristet gæld

Årets uddelinger, interne
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3.064.634
172.790
3.237.424
667.050
1.068.234
45.347
119.316
1.337.477
3.237.424

47.800.000
2.841.919
67.008
242.481
- 1.386.359
1.386.359
0
9.147
976.393
51.936.948

34.760.682
16.838.766
337.500
51.936.948

Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital)
Årets uddelinger, øvrige
Lokalcenter Møllestien/Betania, køb af kolonihavehus
Metodistkirken i Danmark, sommerhøjskole
Demensfilm
Undervisningsdag (foredrag) Frederiksberg og Århus
Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark
Tilskud til Marielund Ældreboliger, 2 udflugter
Onsdagstræf Jerusalemskirken

1.280.349
115.000
20.000
500
8.821
30.000
6.431
5.000
1.466.101

Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus
Indtægter
Renteindtægter, bank
Landskassen vedrørende repræsentationsbilag
Julehilsen beboere, 2004
Porto
Repræsentation, bestyrelsen
10 stk. bøger Betaniaforeningen og dens Diakonisser
Gebyrer, bank

860
5.000
- 1.125
- 152
- 210
- 1.000
- 518
- 2.855

Aktiver
Bankbeholdninger

220.441
220.441

Passiver
Egenkapital

220.441
220.441

Specifikation af bygningsudgifter

Skatter, forsikringer, renovation
Udvendig vedligeholdelse
Anskaffelser og vedligeholdelse i øvrigt
Opvarmning *
Vand *
El *

Budget 04
t.kr
204.472
0
426.940
289.162
194.843
248.814
1.364.231

91
0
219
87
26
90
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
Tilskud til SOS elever
Tilskud renter og afdrag lån
Servicepakke, beboere
Renteindtægter

Udgifter:
Lønninger
Øvrige omkostninger
Renter og afdrag, Frederiksberg Kommune
Udgifter i alt
For meget modtaget driftstilskud

Aktiver:
Anlægsudgifter
Indretning/ombygning af lejede lokaler
Tilgodehavender
Likvider

Passiver:
Egenkapital
Lån til energibesparende foranstaltninger m.v.
Kortfristet gæld
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23.408.136
40.192
85.601
2.315.893
40.497
25.890.319

18.413.969
7.074.541
85.601
25.574.111
316.208
25.890.319

0
133.642
218.063
2.135.719
2.487.424

25.619
133.642
2.328.163
2.487.424

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
Bestyrelsen havde forventet, at retssagen
mod bobestyreren ville have været afsluttet
inden udgangen af 2004, hvilket desværre
ikke skete.
Årsagen hertil er det
efterhånden årelange tovtrækkeri i retten om
at få afsluttet værdiansættelsen af de
ejendomme, som indgik i arven efter Sonja
Sandvang. Den sidste uenighed gælder en
enkelt af ejendommene, som modparten,
efter vores opfattelse, fastholder en helt
fejlagtig beskrivelse af, hvilket resulterer i
fastholdelsen af en urimelig lav
værdiansættelse. Det er ikke med
tilfredshed at vi må acceptere, at skifteretten
indrømmer modparten ret til endnu en
uvildig mæglervurdering af ejendommen.
Benny Hansgaard var indtil sin død behjælpelig med oplysninger om Sonja Sandvangs
ejendomme. Efter samråd med vores ad-

vokat, Morten Bruus, vil vi ikke yderligere
argumentere i sagen bortset fra fastholdelse
af de hidtidige fremsatte argumenter, da det
indebærer risiko for at modparten blot trækker domfældelsen ud endnu engang.
Bestyrelsen har begrundet forventning om,
at hele sagen tages til dom i løbet af 2005.
Omkostninger til advokat og ejendomsmægler beløber sig i 2004 til kr. 80.484,38.

Bestyrelsen har været samlet til to møder i
2004. Der er efter ansøgning bevilliget til
Betaniahjemmet på Frederiksberg kr.
275.000,- til en ny havestue, samt kr.
38.005,- drift af Chevrolet Bus. Indtægterne har været på kr. 310.000,00.

Jørgen Thaarup
Gert Nielsen
Nils Marqversen

Regnskab 2004
Indtægter:
Renter
Kursgevinst ved salg/udtrækning af obligationer
Kursregulering af obligationsbeholdning
Udgifter:
Bestyrelseshonorar
Administrationsomkostninger
Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Depotgebyr/formueforvaltning
Årets resultat

450.622
107.160
-78.521
479.261
0
11.250
80.484
11.250
10.021
113.005
366.256
479.261
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Resultatsdisponering:
Årets resultat
Overførsel fra forrige år
eller i alt til disposition

366.256
162.210
528.466

er anvendt således:
Henlagt til fondets bundne kapital
Uddelt til Bataniahjemmet
Overført til næste år

Aktiver:
Bundne midler:
Danske Forvaltning, konto 7951551400
Obligationer
Disponible midler:
Danske Forvaltning, konto 7951551397
Restudbetaling vedr. BG Invest Afd. Fonde for 2004
Aktiver i alt
Passiver:
Bundne midler:
Egenkapital ved årets begyndelse
Gevinst ved salg/udtrækning af obligationer
Kursregulering af obligationer
Bunden kapital
Disponible midler:
Overført iht. resultatopgørelsen
Skyldige omkostninger
Skyldig uddeling
Passiver i alt
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28.639
313.005
186.822
528.466

130
7.727.718 7.727.848
288.605
184.467

473.072
8.200.920

7.699.209
107.160
-78.521
7.727.848
186.822
11.250
275.000

473.072
8.200.920

Metodistkirkens Sociale Arbejde
Året der kommer
Da vi har fået øget portostøtte i 2005 har vi
ingen betænkeligheder med at fortsætte med
udgivelsen af vort blad, der har fået nyt layout.
Den intensiverede bostøtte fortsætter i 2005.
Sammen med Jerusalemskirkens arbejdes
der på en fornyelse af indretning og møblementet i krypten, så der kan skabes et attraktivt og tidssvarende miljø både for menighed og vore brugere, så vi kan leve op til
den øgede søgning til vore bespisninger.
Aktiviteterne i og omkring cafeen fortsætter
på samme niveau som hidtil. Vi har dog
søgt midler til opstart af et hjemløsekor med
professionel dirigent og pianist for at skabe
en yderlig aktivitet, der kan styrke den enkeltes selvværd. Kan det lade sig gøre at
etablere koret, er vor drøm, at det også skal
kunne optræde ved forskellige arrangementer.
Som noget nyt afholdes i 2005 en uges lejr
for hjemløse på Solborgen i uge 29. I uge
30 afholdes Familielejren. Årets julearrangementer
gennemføres
med
juleuddeling og forskellige julefester. Vi har
drøftet om vi skulle gå fra den traditionelle
julepakke med fødevarer og i stedet
udlevere gavekort. Indtil videre fortsætter vi
med julepakkerne. Det drøftes også om

uddelingen af julepakker alene skal være til
dårligt stillede enlige forsørgere, da vi får
flere og flere henvendelser om hjælp fra
disse.
Vedr. ejendommens vedligeholdelse forventes der i de kommende år og specielt i 2005
store udgifter. Det drejer sig dels om Fremtidshåb i Frederikshavn, hvor taget skal
fornys, dels er det Fjordbakken i Holbæk,
hvor liggehal og dens fundament skal repareres og endelig skal gården i Rigensgade
21 i Købehavn renoveres. Vi forventer dog,
at
udgifterne
til
disse
store
reparationsopgaver kan gennemføres uden
tilførsel af kapital udefra.
Vi skal ikke undlade at nævne, at Metodistkirkens Sociale Arbejde stadig gerne stiller
hjælp til rådighed også i form af økonomi,
hvis man rundt om i menighederne vil starte
noget socialt arbejde. Vi har tidligere fremhævet væresteder, som noget af det, der kan
give menighederne en mulighed for at nå ud
til de svagere i samfundet, idet vi som kirke
netop er forpligtet til at hjælpe den gruppe
af mennesker i vort samfund.
Endelig vil vi rette en tak til alle vore støtter, der også i 2005 vil være med til at give
penge og tid til Centralmissionens arbejde
med at hjælpe hjemløse og udstødte.

Året der gik
Med udgangen af 2004 ændrede den sidste
af Metodistkirkens Sociale Arbejdes (MSA)
børneinstitutioner status, idet Hellerup Vuggestue overgik til ny paraplyorganisation,
Frie Børnehaver og Fritidshjem. Dermed
gennemførtes et gammelt ønske fra bestyrelsens side på baggrund af den lovfæstede
regel om forældreflertal i børneinstitutionsbestyrelser. Hellerup Vuggestue fortsætter
som lejer i vor bygning på Sofievej 26,

hvorimod regnskabsføringen er gået over til
den nye paraplyorganisation.
Leder af Café Den Varme Stue, Klaus
Stormgaard, opsagde sin stilling i august
2004 med henblik på en ny ansættelse som
afdelingsleder i et botilbud til hjemløse.
Klaus er dog fortsat som frivillig hjælper
ved lørdagsmøderne. Som ny medarbejder
er ansat Christoffer Kyst, der tidligere har
været studentermedarbejder i Cafeen.
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2004 var også et særligt mærkeår for genbrugsbutikken IgenBrug i Adelgade, da den
rundede en omsætning på godt 200.000 kr.
Når et sådant fint resultat kunne opnås,
skyldtes det en utrolig ihærdig indsats fra de
frivillige butiksmedarbejderes side. På
grund af det gode ry og den hyggelige
stemning, der er i genbrugsbutikken, er der
på det sidste kommet nye frivillige
hjælpere, der hjælper et par timer en gang
imellem. Den 3. maj 2005 fejredes
butikkens 10 års jubilæum, med en lille
reception i butikken.
Som frivillig social institution ønsker vi at
have en bred deltagelse af frivillige medarbejdere til vore aktiviteter. I foråret 2004
arrangeredes en agitationsaften, der var
målrettet til menighedsmedlemmer over 60
år i de københavnske metodistmenigheder.
Der var god opbakning til aftenen og 7
frivillig meldte sig til nye aktiviteter.
Selv om portostøtten ændredes markant i
2004 er MSA’s blad udkommet med sine
fire årlige numre med en ekstraudgift på
7.000 kr. (ca. 14 % stigning). Da bladet er
en god kontakt til vore bidragydere, og da vi
årligt samler ca. 150.000 kr. ind via bladet,
og vi endvidere på grund af de indsamlede
midler også får tildelt tipsmidler, har vi
valgt at fastholde udgivelsen af bladet.
Vore gratis middagsserveringer i Jerusalemskirkens krypt fortsætter med at tiltrække flere udenlandske hjemløse, så vi oftest
er oppe på mere end 60 gæster pr. gang. Det
er således også det maksimale antal, vi
mener er forsvarligt, med den nuværende
indretning af krypten. Projektet med Den
Normale Hjemløse, der tilbyder kulturelle
og fritidsarrangementer, får fortsat støtte fra
tipsmidlerne, og hjælper os til at skabe et
attraktivt miljø omkring cafeen, der i foråret
2005 fik installeret nyt køkken. I cafeen har
vi i det sidste års tid haft en ekstra frivillig,
Bjarne Tønnesen
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som er formidlet via Soc. Center Ryvang.
Cafeen giver kontinuitet med vort arbejde
med at hjælpe hjemløse og alkoholskadede
og alkoholafhængige, og sammen med lørdagsmøderne er den det primære sted for
visitering til vore bofællesskaber og til den
øvrige hjælp og støtte, vi kan tilbyde. Vi har
også haft den glæde, at en beboer fra
bofællesskaberne er blevet aktiv deltager i
en bibelgruppe i Jerusalemskirken. Ellers er
det primært til lørdagsmøderne, at den
egentlige forkyndelse finder sted. Vi lægger
dog vægt på, at samtalerne i Cafeen også
ofte kommer til at dreje sig om religiøse og
kristne emner. Kristentroen er for mange af
vore brugere en nødvendig del af tilværelsen, for troen giver mening og håb i en svær
hverdag, sådan som troen gør det for os alle.
I bofællesskaberne har der, som der skal
være, været en del udskiftninger af beboerne, idet flere er flyttet i egen bolig. For at
fastholde disse i den egne bolig har vi
anvendt en del ressourcer på at hjælpe med
økonomisk administration, huslejebetaling
og oprydning. Via Københavns Kommune
har vi i en treårig periode fået tildelt bostøttemidler til vore to bofællesskaber, hvilket
har bevirket, at vi har kunnet afse ekstra
personale til botræning og bostøtte.
Ordningen med tilbud om tandlægebesøg
har vi gjort brug af i to tilfælde.
Enlige forsørgere retter vi blikket mod et
par gange om året. Dels ved juletiden med
uddelingen af julepakker og dels om sommeren med afholdelse af Familielejren på
Solborgen, med Chr. Alsted og Elisabeth
Flinck som ledere. I de sidste par år er der
desuden lavet et ekstra arrangement for
deltagerne på familielejren i Jerusalemskirkens Krypt, idet vi gerne vil tilbyde
mødrene og børnene en kontakt til Jerusalemskirken og dens aktiviteter

Regnskab 2004
Sociale aktiviteter
Indsamlet til fællesspisninger, juleuddelinger og andre
uddelinger
Overskud IgenBrug
Tipsmidler
Københavns Kommune
Bostøtte
Socialministeriet til cafe, varmestue og rådgivning
Forårsblomsten
Portostøtte
Deltagerbetaling for ophold i lejre
Udgifter til sociale aktiviteter:
Fællesspisninger, juleuddelinger og andre uddelinger
Cafe, varmestue og rådgivning
Husleje og varme
Bostøtte
Familielejren
Kursus
Andel i fælles administrations- og lønudgifter
Udgivelse af MSA´s blad
Diverse
Revision
Sociale aktiviteter i alt
Drift af udlejningsejendomme
Rigensgade 21 og 21A
Solborgen
Gersonsvej 1 og 3
Sofievej 26
Fjordbakken, Holbæk
H. C. Lumbyesgade 57
Fremtidshåb, Frederikshavn
Hensættelser til vedligehold ejendomme
Administration
Fælles administrations- og lønudgifter
Sociale aktiviteters, ejendommes og institutioners andel
Finansielle poster
Renter af prioritetsgæld incl. omprioriterings omkostn.
Afdrag på prioritetsgæld
Kassekreditter
Renter
ÅRETS RESULTAT
Aktiver, angivet i kr.

148.413
129.314
382.318
- 5.000
110.000
400.000
20.000
3.444
6.300

1.194.789

- 281.077
- 552.277
- 24.461
- 106.438
- 51.600
- 500
- 303.386
- 55.466
- 34.999
- 43.324 - 1.453.528
- 258.739
557.399
208.221
366.187
223.894
387.660
81.082
204.538

534.983
-512.055

2.028.981
- 202.898

22.928

- 742.520
- 363.486
- 474
52.364 - 1.054.116
536.156
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Ejendomme, regnskabsmæssige værdi:
Rigensgade 21 og 21 A
Solborgen
Solborgen inventar
Gersonsvej 1 og 3
Sofievej 26
Fjordbakken, Holbæk
Fremtidshåb, Frederikshavn 31/12
H. C. Lumbyesgade 57
Bundne fondsmidler
Obligationer
Likvid beholdning
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender, andre debitorer
Aktiver i alt

11.617.406
2.750.000
6.905
4.550.000
3.300.000
3.200.000
1.900.000
3.000.000 30.324.311
8.637
13.313
3.205.679
370.500
470.674
34.393.114

Passiver, angivet i kr.
Egenkapital 1/1 2004 (heraf bundne fondsmidler kr. 8.693)
Årets resultat
Årets afdrag på prioritetsgæld
Opskrivning ejendomsvurdering
Modtaget arv
Kursregulering obligationer
Prioritetsgæld Rigensgade 21 og 21 A (nom.værdi)
Prioritetsgæld Gersonsvej 1 og 3 (nom.værdi)
Prioritetsgæld Sofievej 26 (nom.værdi)
Prioritetsgæld Fjordbakken, Holbæk (nom.værdi)
Fremtidshåb (nom.værdi)
H. C. Lumbyesgade (nom.værdi)
Andre kreditorer ( ATP, skat, feriepenge)
Forudbetalt husleje
Huslejedepositum
Forudmodtaget tilskud
Betaniaforeningen
Skyldige omkostninger
Hensat til vedligeholdelse
Passiver i alt

18.606.089
536.156
363.486
1.813.367
44.015
1.514 21.364.627
6.178.628
1.941.518
569.603
1.268.705
1.176.094
521.996 11.656.544
134.995
62.872
371.683
25.000
0
433.470
343.923
34.393.114
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Forårsblomsten
Året der kommer
Bestyrelsen i Forårsblomsten foreslår hermed kredsene til at tænke i nye baner, vi er
åbne for nye ideer. Vi har opfordret kredslederne til at arrangere koncerter, eller indsamle kollekt specielt til Forårsblomstens
arbejde. Vi har fået besked fra Århus om at
de vil afholde en koncert, til fordel for Forårsblomsten i maj måned.
Bestyrelsen vil søge om lov til at opsætte
indsamlingsbøsser i forretninger, i november og december I 2004 havde vi ca. 50 bøsser i et enkelt område i København, som
gav et lille resultat, men vi syntes at det er
værd at prøve igen.
Til næste sommer år 2006. prøver vi med en
lejr for danske børn. Vi vil kontakte Vajsenhuset, som er vores største indsamler i København, og som har mange socialt dårligt
stillede børn der kunne trænge til en uges
sommerferie.
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, og det kræver en stor
indsats, men er man først ude med en bøsse
er folk faktisk villige til at støtte sagen, derved gør vi samtidig opmærksom på vores
sag, og mange kan faktisk huske det lille
mærke fra deres egen barndom, men troede
ikke det eksisterede mere. Så selv om det

nogle gange kan være nemmere at bidrage
med et beløb (som vi også er taknemmelige
for) så er det lige så vigtigt at gøre omgivelserne opmærksom på vores eksistens og gode sag. 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 f.eks. at
være med til at bruge et par timer på at sælge mærket, eller give et økonomisk tilskud,
som derved kunne forbedre tilværelsen for
de dårligst stillede børn i vores samfund.
Vi vil igen i år støtte Centralmissionens
familielejr, juleuddeling, samt Tjernobyl
lejren på Bornholm.
Vi vil gerne takke alle, som har støttet
forårsblomsten med deres arbejdskraft eller
økonomisk.

Året der gik
Vi må konstatere at flere kredse slet ikke
samler noget ind, eller lade høre fra sig.
Hvis alle ville gøre en indsats den 3.maj
ville en lille å blive til en stor bæk.

I lighed med tidligere år gav vi et tilskud til
uddeling af julepakker og familielejren som
Centralmissionen står for. Så med de få
midler vi har til rådighed, har vi alligevel
kunnet hjælpe børn fra både ind og udland.

Vi har afholdt letlandslejr i år 2004. som
sædvanlig med stor succes, vi støttede
Tjernobyl lejren på Bornholm.
Forårsblomstens bestyrelse
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Regnskab 2004
2004

2003

53.181

53.822

67.194
6.500
116
126.991

61.772
30.000
65
145.659

7.807
723
3.750
380
- 325
12.335

2.200
463
5.200
5.744
4.960
18.567

Årets resultat

114.656

127.092

Overført fra sidste år
I alt til disposition

173.506
288.162

46.914
174.006

137.802
20.000
20.000
177.802
110.360

500

500
173.506

46.916
0
67.194
114.110

94.934
25.000
61.772
181.706

173.506
114.656
288.162
- 177.802
110.360
3.750
114.110

46.914
127.092
174.006
- 500
173.506
8.200
181.706

Indtægter
Indtægt ved samt salg af blomster
Andre indtægter:
Tipsmidler
Andre tilskud
Renteindtægter giro

Udgifter
Administrationsandel
Porto og gebyr
Revisor
Annoncer og reklame
Diverse

der i henhold til bestyrelsens beslutning fordeles således:
Letlandslejr 2004 (2002)
Centralmissionens virksomheder
Tjernobyl-lejren Bornholm
Overført til næste år

Aktiver
Girobank konto.nr. 505-4303
Tilgode, Hempel
Tilgode, tipsmidler

Passiver
Saldo 1. januar
Årets overskud
Uddeling
Egenkapital i alt
Skyldige omkostninger
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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
viceværten.

Året der gik
Hovedindtrykket er gode og velfungerende
boliger med et godt miljø og gode fysiske
rammer.
Der har været ændring i antenne-anlægget,
og der er til boligerne nu valgt en
mellemløsning, der prismæssigt svarer til
det tidligere. Endvidere kan vælges en lille
eller en stor pakke med hhv. lavere og

højere abonnement. Ved pakkeskift betaler
lejer et fast gebyr på 500 kr til fællesantenneforeningen. Nye lejere må acceptere pakken til første mulige skiftedato
Som beboerrepræsentant til bestyrelsen for
ældreboligerne er valgt Egon Hviid.
Årets overskud på 33.631 kr. overføres til
egenkapitalen.

Knud Kristensen
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Indtægter
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

Udgifter
Administrationsomkostninger
Lokaleleje
Ejendomsomkostninger
Hensættelse til vedligeholdelse ejendom

1.311.412
25
1.311.437

Resultat før finansielle poster

106.791
82.305
290.388
102.000
581.484
729.953

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat

8.261
704.593
33.621

Aktiver
Grund og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Driftsmidler
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
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18.164.860
11.500
21.800
93.916
480.804
18.772.880
113.380
1.626.418
16.449.333
583.749
18.772.880

Marielundfonden
Året der kommer
Bestyrelsen glæder sig fortsat over den velfungerende hovedbygning, der som tidligere
nævnt trænger til en udvendig reparation.
Til orientering opridses kort bygningsanvendelsen, da lejemålet i overetagen er
opsagt:
Underetagen er udlejet til Ældreboligerne til
vaskefaciliteter og viceværtlokaler, og der
er derudover 2 værelser til udlejning for beboernes overnattende gæster.
Mellemetagen i højt stueniveau med en lift
anvendes til aktiviteter for beboerne samt
mødelokaler til udlejning. Udlejning af mellemetagen er p.t. begrænset til ældreaktiviteter.

Overetagen har været udlejet til hjemmehjælpen ved Vejle kommune, som har afleveret lokalerne i nymalet stand. Muligheden
for den fremtidige drift og anvendelse evt.
ved indretning af 2 bolig-lejemål har været
overvejet af bestyrelsen. I samarbejde med
Betaniaforeningen og MSA overvejes nu
fondens fremtid.
Vi glæder os over at det fortsat er muligt at
gennemføre beboeraktiviteterne, herunder
også støtten fra K. B. Jørgensen, der medvirker 2 gange månedligt. Aktiviteterne er
med til at skabe en god ramme, og der deltager beboere også udenfor ældre-boligområdet.

Året der gik
Et aktivitetsudvalg med Poul Guldfeldt og
Hanne From har planlagt de ugentlige aktiviteter sammen med Knut Bjarne Jørgensen.
Vi retter en varm tak til dem for den store
og kærlige indsats, de har udført, og til de,
der viderefører funktionerne på hver sin
måde. Også en tak til Betaniaforeningen for
bidrag til udflugt m.v.

I det praktiske glæder vi os over at have en
stabil vicevært med Jens Daugaards ansættelse i flex-job med støtte fra Jelling Kommune. Økonomien i ansættelsen er neutral
for Marielund i forhold til tidligere. Han
virker meget systematisk og holder området
i en god og indbydende stand med få omkostninger til fremmed hjælp.

Knud Kristensen
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Indtægter
Husleje hovedbygning
Husleje viceværtlokaler

Udgifter
Vedligeholdelse, bygninger, elevator
Rengøring
Revision
Forsikringer
Ejendomsskat
Vicevært
El
Varme m.v.
Administrationsomkostninger
Renter, Betaniaforeningen
Diverse
Resultat før hensættelser
Hensat til vedligeholdelse
Resultat
Aktiver
Ejendom
Tilgodehavender
Danske Bank
Passiver
Egenkapital
Hensat til vedligeholdelse
Gæld, Betaniaforeningen
Skyldige omkostninger
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113.384
65.814
179.198

2.183
920
3.375
8.590
3.895
0
0
20.956
141
11.469
450
51.979
127.219
110.000
17.219

919.052
0
319.425
1.238.477
580.600
412.896
242.481
2.500
1.238.477

Den selvejende institution Willeruplund
Året der kommer
Willeruplunds bestyrelse forventer at 2005
igen bliver et år med betydelige tilskud til
børne- og ungdomsarbejde. Korarbejde opfatter vi også som en del af dette område,

hvorfor en del beløb også vil blive givet til
disse formål. I alt forventer vi at uddele tilskud på kr. 205.000 indenfor de rammer
fondatsen giver mulighed for.

Året der gik
Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksomheden til Odense Kommune, har fungeret
ganske tilfredsstillende i år 2004. Odense
Kommune har gennemført en række ombygninger til gavn for anvendelsen af
ejendom-men. Vi involveres kun i accepten
af ombygningerne, hvis det vurderes, at det
har indflydelse på den fremtidige værdi af
bygningen. Alle udgifter mv. afholdes af
Odense Kommune og reducerer ikke lejen.

I 2004 forsøgte vi at få revurderet situationen omkring Odense Kommunes krav på
delvis betaling af grunden, hvis ejendommen overgår til andet formål, men man var
ikke interesserede i at få sagen vurderet,
idet man henviste til, at det må blive
eftertidens vurdering.
Igen i 2004 ydede Willeruplund betydelige
tilskud til primært koraktiviteter samt
børne- og ungdomsarbejde.

Bestyrelsen
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Indtægter:
Husleje
Udgifter:
Administration og revision
Gaver
Udgifter i alt

268.761,00

8.758,00
245.481,25
-254.239,25

Resultat før renter

14.521,75

Renteindtægter
Kursregulering incl. omkostninger vedr. obligationshandel
Terminsrenter

51.015,19
-9.883,65
-2.671,77

Årets resultat / Overskud 2004

52.981,52

Status pr. 31.12.2004
Aktiver:
Anlægsaktiver:
Ejendom
Inventar
Likvider:
Kontanter
Bank
Obligationer (nom. 941.300)
Tilgodehavende husleje
Aktiver i alt

4.800.000,00
200.000,00 5.000.000,00

57,10
202.250,48
963.891,20 1.166.198,78
22.175,00
6.188.373,78

Passiver:
Egenkapital 31.12.2004

6.074.667,77

Prioritetsgæld
Skyldige omkostninger
Passiver i alt

57.521,01
56.185,00
6.188.373,78
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Centralkonferencen
Centralkonferencen samledes for første
gang nogen sinde i Rusland i dagene 9. –
12. februar 2005. Forhandlingerne fandt
sted på et konferencecenter lidt uden for
Moskva. Temaet for konferencen var ”In
Christ – a new humanity”. Dette tema var
det gennemgående træk i bibeltimer og forkyndelse. Biskopsrådets officielle repræsentant var biskop Sharon Rader fra USA. Desuden var biskop Walter Klaiber fra Tyskland en af gæsterne.
Centralkonferencens arbejde var delt op i 4
komitéer: 1. Økonomi og administration. 2.
Struktur og orden. 3. Kirke og samfund. 4.
Præsteembedet. Disse komitéer diskuterede
inden for deres område de indkomne rapporter og kom med forslag og anbefalinger
om godkendelse til den samlede Centralkonference. Netop Centralkonferencens
arbejdsform, formål og indhold var en af de
vigtigste emner på konferencen. Vores Centralkonference har under de seneste to årtier
gennemgået store forandringer. Geografisk
strækker den sig nu fra Norges Atlanterhavskyst til den russiske Stillehavskyst. I
Centralkonferencen
er
der
11
årskonferencer
og
2
nationale
distriktskonferencer. Det siger sig selv, at
der er meget store sproglige og kulturelle
forskelle indenfor så stort et geografisk
område. Og denne udvidelse er sket, uden
der er sket forandringer i konferencens
arbejdsmåde eller i de forskellige råd og
komitéer konferencen nedsætter. Er det
overhovedet muligt, at vi med så bredt
sammensat en konference kan lave noget
meningsfuldt sammen?
Det spørgsmål og den manglende substans i
mange af konferencens rapporter havde fået
en gruppe delegater fra Sverige, Norge og
Danmark til at stikke hovedet sammen for at
tale om Centralkonferencens fremtidige
arbejdsform. På baggrund af denne samtale
blev der foreslået et nyt punkt til Centralkonferencens dagsorden. Punktet kom til at

betyde, at både de 4 komitéer og plenum
kom til at arbejde med konferencens
indhold og form. Mange tanker kom frem
f.eks.: Hvorfor sker der tilsyneladende så
lidt i flere af de faste udvalg? Skal vi på
konferencer i fremtiden sætte tid af til
samtaler og møder i geografisk opdelte
grupper eller om konkrete projekter? Hvad
kan der gøres for at styrke konferencens
arbejde både når den mødes og mellem
møderne? De forskellige synspunkter og
forslag
blev
overgivet
til
eksekutivkomitéen, som skal tage dem med
i
planlægningen
af
næste
Centralkonference.
I forbindelse med konferencen gik biskop
Rüdiger Minor på pension. Der skulle
derfor vælges en ny biskop til det russiske
biskopsområde. Efter tredje valgrunde
havde pastor Hans Växby, Finland, opnået
det krævede 2/3 flertal og var dermed valgt.
Der var nomineret 9 kandidater heriblandt
flere russere, og i de skandinaviske
delegationer rådede der en del usikker om,
hvordan den russiske kirke ville reagere på,
at det var en udlænding, som blev valgt.
Efterfølgende ser det ud til, at alle er enige
om, at det var det rigtige valg! Hans Växby
blev indviet til biskop i Moskvas koreanske
Metodistkirke på konferencens sidste dag.
Kirken i Baltikum har store økonomiske
problemer, bl.a. med at betale præstelønningerne. Centralkonferencen udfordrede
de øvrige årskonferencer og lokale menigheder i Skandinavien til solidarisk at støtte
kirken i de baltiske lande. Kontakten med
kirken dér er aftaget de senere år, ligesom
den økonomiske støtte er det. Det blev
besluttet, at vi skal arbejde på, at der dannes
venskabsmenigheder mellem menigheder i
Baltikum og Skandinavien. Årskonferencerne blev opfordret til at støtte den baltiske
lønfond, som administreres af biskopskontoret.
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Centralkonferencen kan ”tilpasse” Kirkeordningen
(som
Generalkonferencen
vedtager) til den situation og de forhold der
råder i Nordeuropa. Centralkonferencen
antog således de ændringer i de Sociale
principper som Generalkonferencen 2004
vedtog. Det blev også besluttet godkende de
ændringer af medlemsbegrebet som Generalkonferencen vedtog. I Metodistkirken
findes nu dels ”døbte medlemmer” dels
”bekendende medlemmer”. Begrebet
”prøvemedlemmer” og ”medlemmer i fuld
forening” findes således ikke længere.

Ove S Sørensen
Susanne Thaarup
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Chr. Alsted
Tine Gjessø

Sluttelig vil vi gerne nævne dokumentet
”This Holy Mystery”, der er et dokument
om Metodistkirkens syn på nadveren. Det
blev på Generalkonferencen vedtaget som
kirkens officielle dokument om nadveren.
Centralkonferencen anbefalede, at dokumentet oversættes til samtlige nationale
sprog i konferencen, og at det trykkes som
et tillæg til den Nordeuropæiske kirkeordning 2005.
Næste Centralkonference holdes i Danmark
i efteråret 2008.

Ole Birch
Lilli-Anne Suzuki

The following decisions was made in the CC 05 in Moscow:
§ 27 from the General Conference - Resolutions: The World Methodist Council and the Joint
Declaration on the Doctrine of the Justification.
Committee suggests to the CC to receive the resolution and send it to the Annual Conference
for information.
Motion adopted by the conference.
29. From the General Conference – Resolution: The UMC as a Global Church
Attachment No 29
Committee suggests to the CC to receive the resolution with the following changes:
2. Should read “Celebrate the global dimension brought to the United Methodist Church by
sisters and brothers from all over the globe.”
3. Should read “Celebrate the Central Conferences of the United Methodist Church and the
autonomous Methodist churches throughout the world, expressions of the diversity of cultures
and peoples called by God to be the church universal.”
Motion: to adopt the changes.
Motion to send the changes to the annual conferences as approved adopted.

33b) Petition 8 b Baltic Pastor Salary System
Attachment 33 b
Committee recommends to the Central Conference to adopt the petition.
Petition suggestions on p. 170.7. should read “The Central Conference should encourage
Annual Conferences in the Nordic and Baltic Areas to find ways to support the Baltic Salary
Fund.”
Motion adopted by the Conference.
The report in it entirety was accepted.

49. From the General Conference - Resolution: Celebration of Full Clergy Rights for Women
Attachment No 49
Petition # 40128
Motion: to receive the resolution and send it to the annual conferences with no specific
guidelines for the proposed celebrations.
Motion adopted by the Conference

52. From the General Conference - Resolution: Sexual Ethics within Ministerial Relationships
Attachment No 52
Petition #40130
Motion: to receive the resolution and send it to the annual conferences and urge them to
develop a policy on sexual ethics with in ministerial relationship.
Motion adopted by the Conference
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63. From the General Conference – Resolution: This Holy Mystery: A United Methodist
Understanding of Holy Communion
Attachment No 63 and Appendix III
Petition #40879
Some of the principles and practices of “This Holy Mystery” were discussed. Particularly we
mentioned the issue of children’s participation, the differences between Methodist and other
denominations and the need to accept the fact that neither adults nor children do fully
understand this mystery.
Motion: to receive the document and make it available in all local languages in our annual
conferences. Each annual conference should educate their members in these matters according
to this paper. Further we recommend this material “This Holy Mystery” to be included in the
new Book of Discipline 2005 as an Appendix.
Gratitude expressed to Hans Växby for the work on this.
“All local languages” interpreted to mean that annual conferences will decide which languages
and responsible to pay for the translation.
Motion is adopted by the Conference.
64. From the General Conference – Resolution: Family Ministries
Attachment No 64
Petition #40711
Motion: We recommend the CC to receive the resolution concerning Family Ministries and will
emphasize points 1, 2, 3, 5 and 6.
We encourage all Annual Conferences and Seminaries to arrange special courses and that this
subject should be included in the Seminaries’ curriculum.
Motion adopted by the Conference.
65. Report from World Evangelism Regional Secretary “That the World May Know Christ”
Attachment No 65
The discussion concentrated on the translation issues of the presented material “That the World
May Know Christ” by Paulo Lockmann (A Study of John 14, 15, 16 & 17). Several expressed a
wish to recommend this to be translated into the languages of annual conferences. It is very
important to have basic Christian and Methodist material available for our people.
Motion: to receive the report.
Report received by the Conference.

66. Petition #7 - Evangelism Emphasis from Lent to Aldersgate Day
Attachment No 66
Proposal: to accept the petition and recommend the annual conferences to use this material and
translate it as necessary.
Accepted by the Conference.
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Forslag til ændring af konstitutionen
During the 2004 General Conference, action was taken on eight Proposed Constitutional
Amendments. They are now presented to the Annual Conferences for vote. This is in accord
with 2000 Book of Discipline §57, Article I (2004 Book of Discipline §59, Article I), which
reads:
"Amendments to the Constitution shall be made upon a two-thirds majority of the General
Conference present and voting and a two-thirds affirmative vote of the aggregate number of
members of the several annual conferences present and voting, except in the case of the first
and second Restrictive Rules, which shall require a three-fourths majority of all the members of
the annual conferences present and voting. The vote, after being completed, shall be canvassed
by the Council of Bishops, and the amendment voted upon shall become effective upon their
announcement of its having received the required majority."

Rationale for Proposed Constitutional Amendments
I.

The proposed amendment specifies that a fair and open process shall be utilized for the
election of General Conference delegates.

II.

The proposed amendment adds home missioners to the classifications over which General
Conference has authority to define and fix powers and duties.

III. The phrase, proposed to be deleted, applied to annual conferences in existence prior to
1981. It is now obsolete and may be appropriately discontinued.
IV. The proposed amendment would guarantee that the person responsible for promoting
work of the Mission agency of The United Methodist Church is a member of the Annual
Conference. Approximately 30% of Conference Secretaries of Global Ministries are laity.
Presently, unless elected by their home church or included under the Conference’s
equalization rule, this person is not a member of the Annual Conference.
V.

The proposed amendment adds home missioners under episcopal appointment to the
membership of the annual conference.

VI. The proposed constitutional amendment is needed to support the addition of the
conference director of Lay Speaking Ministries to the list of lay members of the annual
conference in 602.4, as passed by General Conference in 2000.
VII. The proposed amendment provides a definition of clergy members of the annual
conference.
VIII. The proposed amendment would make possible adoption of enabling legislation at the
same General Conference as the amendment is voted. Such adoption would be contingent
upon required ratification by the various annual conferences. Presently, enabling
legislation cannot be introduced until at least the General Conference following adoption,
and subsequent ratification, of a constitutional amendment.
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Proposed Constitutional Amendment – I
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 812 Yes, 72 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division II, Section II, 12.2, Article I, (2004 Book of
Discipline, Division II, Section II, l3.2, Article I)) amend by substitution as follows:
Delete 12.2, which reads, “Delegates shall be elected by the annual conferences except that
delegates may be elected by other autonomous Methodist churches if and when the General
Conference shall approve concordats with such other autonomous Methodist churches for the
mutual election and seating of delegates in each other’s highest legislative conferences.” In its
place, substitute, “Delegates shall be elected in a fair and open process by the annual
conferences. Delegates may be elected by other autonomous Methodist churches if and when
the General Conference shall approve concordats with such other autonomous Methodist
churches for the mutual election and seating of delegates in each other’s legislative
conferences.”
If voted and so declared by the Council of Bishops, 12.2 (13.2) would read:
Delegates shall be elected in a fair and open process by the annual conferences. Delegates may
be elected by other autonomous Methodist churches if and when the General Conference shall
approve concordats with such other autonomous Methodist churches for the mutual election and
seating of delegates in each other’s legislative conferences.

Proposed Constitutional Amendment – II
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 876 Yes, 20 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Two, Section II, 15.2, Article IV, (2004 Book of
Discipline, Division Two, Section II, 16.2, Article IV) amend by deletion and addition, as
follows:
Delete “and” before “deaconesses” and add “and home missioners” at end of sentence.
If voted and so declared by the Council of Bishops, 15.2 (16.2) would read:
To define and fix the powers and duties of elders, deacons, supply preachers, local preachers,
exhorters, deaconesses, and home missioners.
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Proposed Constitutional Amendment – III
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 873 Yes, 31 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Two, Section IV, 25.4, Article V, (2004 Book of
Discipline, Division Two, Section IV, 27.4, Article V) amend by deletion, as follows:
Delete “and provided further that this provision shall not apply to annual conferences of the
former Evangelical United Brethren Church during the first three quadrenniums after union.”
If voted and so declared by the Council of Bishops, 25.4 (27.4) would read:
To determine the boundaries of their annual conferences; provided that there shall be no annual
conference with a membership of fewer than fifty clergy in full connection, except by the
consent of the General Conference.

Proposed Constitutional Amendment – IV
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 851 Yes, 60 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Two, Section VI, 30, Article I, (2004 Book of
Discipline, Division Two, Section VI, 32, Article I) amend by addition as follows:
Add “Conference Secretary of Global Ministries (if lay),” after “district lay leaders” in the first
sentence.

Proposed Constitutional Amendment – V
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 864 Yes, 34 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Two, Section VI, 30, Article I, (2004 Book of
Discipline, Division Two, Section VI, 32, Article I) amend by addition as follows:
Add “and home missioners” after “the active deaconesses” in the first sentence.
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Proposed Constitutional Amendment – VI
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 832 Yes, 51 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Two, Section VI, 30, Article I, (2004 Book of
Discipline, Division Two, Section VI, 32, Article I) amend by addition as follows:
Add “the conference director of Lay Speaking Ministries” after “district lay leaders” in the first
sentence.

Proposed Constitutional Amendment – VII
On May 3, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 877 Yes, 19 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Two, Section VI, 30, Article I, (2004 Book of
Discipline, Division Two, Section VI, 32, Article I) amend by deletion and addition as follows:
Add “and lay” between “clergy” and “members” in first sentence.
Delete “as defined by the General Conference, together with” after “clergy and lay members” in
first sentence.
Place a period after “clergy and lay members” in first sentence. Insert the following
immediately after the first sentence: “The clergy membership shall consist of deacons and
elders in full connection, probationary members, associate members, and local pastors under
appointment. The lay membership shall consist of”
If voted and so declared by the Council of Bishops, 30 (32) would read:
The annual conference shall be composed of clergy and lay members. The clergy membership
shall consist of deacons and elders in full connection, probationary members, associate
members, and local pastors under appointment. The lay membership shall consist of professing
members elected by each charge, the diaconal ministers, the active deaconesses and home
missioners under episcopal appointment within the bounds of the annual conference, the
conference president of United Methodist Women, the conference president of United
Methodist Men, the conference lay leader, district lay leaders, the conference director of Lay
Speaking Ministries, Conference Secretary of Global Ministries (if lay), the president or
equivalent officer of the conference young adult organization, the president of the conference
youth organization, the chair of the annual conference college student organization, and one
young person between the ages of twelve (12) and seventeen (17) and one young person
between the ages of eighteen (18) and thirty (30) from each district to be selected in such a
manner as may be determined by the annual conference. In the annual conferences of the
central conferences, the four-year participation and the two-year membership requirements may
be waived by the annual conference for young persons under thirty (30) years of age. Such
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persons must be professing members of The United Methodist Church and active participants at
the time of election. Each charge served by more than one clergy shall be entitled to as many
lay members as there are clergy members. The lay members shall have been for the two years
next preceding their election members of The United Methodist Church and shall have been
active participants in The United Methodist Church for at least four years next preceding their
election.
If the lay membership shall number less than the clergy members of the annual conference, the
annual conference shall, by its own formula, provide for the election of additional lay members
to equalize lay and clergy membership of the annual conference.

Proposed Constitutional Amendment – VIII
On May 7, 2004, at a session of the General Conference of The United Methodist Church held
in Pittsburgh, Pennsylvania, the following Constitutional Amendment was made by a recorded
vote of 806 Yes, 32 No. It is now presented to the Annual Conferences for vote.
In the 2000 Book of Discipline, Division Five, 57, Article I, (2004 Book of Discipline, Division
Five, 59, Article I) amend by addition.
Add a new second paragraph as follows, ”In the event that the General Conference adopts an
amendment to the Constitution, the General Conference may immediately adopt enabling
legislation for such amendment which shall be contingent on ratification of the amendment by
the required two-thirds affirmative vote of the aggregate number of members of the several
annual conferences present and voting, and effective once the Council of Bishops, operating as
a canvasser of votes, announces that the amendment has been passed. In the same manner, an
annual conference may approve legislation in anticipation of such a change in the Discipline
and/or Constitution that would likewise become effective upon the effective date of said
Disciplinary Change or Constitutional Amendment.
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Forslag
Forslag fra forslagskomitéen
Inden valgene påbegyndes på nærværende årskonference afholdes en samtale om
konferencelæglederens arbejde, da det er længe siden, posten har været besat.

Forslag fra forslagskomitéen
Der skal arbejdes hen imod at sammenlægge Rådet for Folkesundhed med Metodistkirkens
Sociale Arbejde, Centralmissionen.

Forslag fra Rønne og Nexø menigheder
Pastoratskonference:
Distriktsforstanderen skal senest 1. december have lagt en plan for pastoratskonferencerne i
distriktet, således at der kan meddeles datoer til menighederne senest den 1. december.
Begrundelse: Planlægningen lettes for såvel menighed som distriktsforstander.

Forslag fra Rønne og Nexø menigheder
Flytninger:
Forhandlinger om præstelige forflytninger skal så vidt muligt være på plads inden 1. april,
således at de involverede parter kan nå at omstille sig og menighederne kan nå at få gjort
boligen i stand til den nye præst.
Desuden letter det også planlægningen af året fra 1. august, når man har betjeningen på plads.
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Idrætsefterskolen Lægården
Generalforsamling fredag den 1. juli 2005 kl. 10.00-11.00
INDKALDELSE
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære
generalforsamling på Almegårds Kaserne, Bygn.7, Almegårdsvej, 3700 Rønne. :
Dagsorden
1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Vedtægtsændring
En redaktionel ændring af værdigrundlag m.v. er forlangt af undervisningsministeriet.
Ændringerne er godkendt af medarbejderråd og bestyrelse, samt indsendt til ministeriet til
forlods godkendelse.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Henrik Carlsen og Per Hartman Nielsen 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 Idrætsefterskolen 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
I sidste års indberetning kunne bestyrelsen
glæde sig over den godkendte vedtægtsændring, der præciserer det værdigrundlag
vi sammen med skolens medarbejdere ønsker at drive skolen efter. Senere er der indkommet krav om præciseringer og ændringer fra undervisningsministeriet. Dette
er godkendt i medarbejderkredsen, af bestyrelsen samt pr. tlf. forlods godkendt af ministeriet. Så forhåbentlig er vi nu ved at være
igennem denne proces.
Skolen har endvidere i sommeren 2004 gennemført en evaluering fra elever som en
afgrænset selvevaluering af værdigrundlaget. Resultatet var meget positivt og bestyrelsen har godkendt den videre plan for
evaluering efter samme mønster.
Trusler- /muligheder
Der sker mange ændringer i samfundet – og
især indenfor efterskoleområdet. Som på
mange skoler har vi i år også på Lægården
oplevet, at det kan være svært at tiltrække
elever, og siden at fastholde dem. I den
løbende debat med medarbejderne og i
bestyrelsen indgår, hvordan vi tiltrækker og
fastholder elever, og markerer skolens nye
profil. Vi håber den nye profil dels vil give
os flere elever, og dels flere der vælger
skolen til som førstevalg, frem for som et
andet-valg, og at vi dermed får mere
målrettede elever.
P.t. ser vi, at nogle af de veletablerede og
velprofilerede skoler udvider for at få bedre
totaløkonomi.
Den nye hal giver muligheder, men har også
medført ændring i lokaleanvendelsen. Vi arbejder alvorligt med forbedring af de samlede bygningsfaciliteter og vurderer løbende
en samlet vedligeholdelses- og investeringsplan, der er tilpasset skolens økonomi og
likviditet.
Hvordan får vi bestyrelsesarbejde og udvalgsfunktioner til at blive velfungerende –

134

når vi samtidig er bevidste om den store
bopælsafstand? – og hvordan opmuntrer vi
nye til at indgå i bestyrelsen?
Hvordan får vi fokus på de ting, skolen gør
godt – og hvordan får offentligheden
kendskab til det?
For at være på forkant i omstillingsfasen
og på en tiltrækkende måde at vise de værdier Lægården står for har vi satset på markeds-føring via hjemmeside, annoncer, konkurrence m.v. Disse markedsføringsaktiviteter er valgt som een måde at komme videre
på. Bestyrelsen modtager gerne ideer fra
skolekreds og ansatte.
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. Den nye mere markante
profilering ser ud til at lykkes bedre, og at
medføre en større tilgang af elever, med
større mulighed for at oprette hold, og bedre økonomisk mulighed for at fortsætte moderniseringen af skolen.
Betegnelsen Idrætsefterskolen Lægården er
sammen med et moderniseret Logo og
adressen OPTUR.NU anvendt i markedsførings-aktiviteter med professionel bistand.
Udover idræt, som er understøttet med deltidsansættelser til håndbold og fodbold,
overvejer vi mulighederne for at videreføre
og profilere de øvrige linier. Der er også
ansat 2 fuldtids-lærere efter ferien med
erfaring fra efterskoleverdenen.
Tilmelding til det nye skoleår er gået så
godt, at vi booker 120 ind og har venteliste.
Heldigvis har vor skole nu fået en større del
af årgangen, og rekrutteringsmulighederne
(årgangsstørrelserne) for de kommende år
ser lyse ud. Vi kan tage os af svage og pressede – og gør det (ofte endda meget godt) –
men vi håber, skolen med ændringen

tiltrækker flere ressourcestærke elever. Men
det vil tiden vise.
Den nye springhal
Arbejdet skrider godt frem, og hallen og
lokalerne skulle gerne stå klar som en god
og tiltrækkende ramme for det nye hold.
Inden august planlægger vi opbygning af
foredrags- og kirkesal i den gamle
gymnastiksal.
Vi ønsker en ren efterskole
Skolen har fået bestyrelsens tilslutning til at
gennemføre misbrugstest for de elever, skolen fandt i fare for at have eller få et misbrug. Vi støtter, at skolen håndfast søger at
imødegå misbrug, hvis noget sådant opdages. Forholdet drøftes løbende i god kontakt
med forældre. Vi vil være bevidste om vort
medansvar for at få de unge på ret køl som
også drøftet på sidste generalforsamling.
Året, der gik
Skolen har bl.a. på grund af for svag elevtilslutning og udskiftninger haft et underskud
på driften i 2004 på 391.000. Ny hjemmeside, markedsføring af navneskift og øvrig
PR har kostet i alt 411.000 kr. Heraf en stor
del som engangsudgifter.

Den hidtidige linie med renovering af skolen og forbedringer ønsker bestyrelsen at
fortsætte, og bestyrelsen vil også i det kommende år arbejde for at sikre bedst mulige
rammer for skolens virksomhed.
Samtidig vil vi takke ledelse og medarbejdere for en god og helhjertet indsats.
Vi er klar over, at det er meget krævende
med de mange udskiftninger og de store
udfordringer, dagligdagen har budt på.
Som det fremgår, er der store og væsentlige
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 beslutningsprocessen lettere. Men vi
har valgt at satse, for at Lægården også
fremover kan stå med et godt tilbud til de
kommende elever.
Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at
blive trætte, de vandrer uden at udmattes.
(Esajas kap.40 v.31, sammenlign gerne med
navnet optur.nu)
Når tingene kan se tunge ud for os og vore
elever på idrætsefterskolen, er det godt at
vide at der en, der står bag og støtter.

På bestyrelsens vegne
Knud Kristensen
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Forstanderens beretning
Året der kommer
Det kommende skoleår 2005/06 ser ud til at
blive et meget spændende og på nogle måder også afgørende år for skolen. Vi har
fyldt skolen op pr. 1/5 og regner med at
skulle starte næste skoleår med 120 elever.
Hovedparten af dem har valgt idræt som liniefag, så vi kommer til at starte med 4 forskellige idrætslinier (Gymnstiklinie, Fodboldlinie, Håndboldlinie og Blandet Idrætslinie) samt International Linie og Musiklinie.
Der bliver brug for alle de senge, vi kan gøre klar til elever til skolestarten.
Vi har ansat 2 nye lærere på fuld tid, den ene har tidligere været på Unge Hjems Efterskole og Vesterbølle Efterskole. Den anden
har tidligere været ansat som timelærer på
Lægården. Der er desuden ansat timelærere
til at tage sig af fodbold, håndbold og selvforsvar, så vi forhåbentlig kan matche de
forventninger eleverne på det nye elevhold
kommer med.

Samtidig med, at vi satser på at udvikle vores idrætsprofil, vil vi også arbejde på at
forbedre elevernes færdigheder inden for de
boglige fag. Vi ser frem til at få et elevhold,
hvor hovedparten har valgt skolen, fordi de
gerne vil arbejde med de tilbud der er på
skolen, og ikke fordi de gerne vil væk fra
noget, de er trætte af.
Vi glæder os også over vor nye springhal,
som kommer til at stå færdig til det nye
elevhold rykker ind.
Samtidig med at vi har indledt et
samarbejde med nogle af de lokale klubber
om elevernes muligheder for at træne hos
dem ud over det, de kan gøre på skolen, har
vi også indledt et spændende samarbejde
med de DGI i Vestjylland og den lokale
gymnastikforening, hvor de skal leje nogle
af vore faciliteter på bestemte tidspunkter.
Det giver liv og kendskab til skolen og
penge i kassen.

Året der gik
Vi afslutter et skoleår, som på flere måder
understreger, at det er vigtigt, at vi til sidste
generalforsamling tog beslutningen om at
ændre skolens profil.
Det gennemsnitlige årselevtal har været på
ca. 65 årselever, hvilket er ca 10 årselever
under det forventede.

en almen efterskole. Mange af dem havde jo
ikke nogen viden om, at vi var under ændring til at blive idrætsefterskole.

Vi har også i år arbejdet en del med svage
elever, som mere har haft et ønske om at
komme væk fra noget og mindre ønsket at
deltage i undervisning og efterskolelivets
fællesskab.

Året har også været præget at forberedelserne til det kommende skoleår. Der har været
mange overvejelser bland medarbejderne
om, hvordan vi får det bedste ud af vores
nye idrætsprofil. Bestyrelsen har også været
i arbejdstøjet, specielt formanden og de bestyrelsesmedlemmer, der har været med i
bygningsudvalget, har haft meget at gøre.

Vi har i år hverken bogligt eller idrætsligt
nået det niveau vi gerne vil nå, men de elever, vi har haft, har jo også meldt sig ind på
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Der har været gjort et stor arbejde fra de ansatte for at få afsluttet skoleåret så godt som
muligt.

Jeg har oplevet det som en meget god proces vi har været igennem. Både medarbejdere og bestyrelse har været meget positive i

forhold til arbejdet med at skabe en ny profil for skolen.

Niels Urup Nielsen
forstander

Regnskab 2004
Indtægter
Statstilskud
Skolepenge m.m. (elevbetaling
Andre indtægter og tilskud
Omkostninger
Lønomkostninger vedr. undervisning
Andre omkostninger vedr. undervisning
Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
Kostafdeling
Administration
Finansielle poster
Ekstraordinære poster
Årets resultat
Aktiver
Grunde og bygninger
Igangværende tilbygning
Inventar m.v., undervisning
Inventar m.v., kostafdeling
Inventar, administration
Køretøjer m.v.
Tilgodehavender m.v.
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld, prioritetsgæld
Kortfristet gæld

6.402.608
4.697.071
1.119.274
12.218.953
5.133.343
1.015.091
1.183.319
1.778.863
1.498.291
1.388.587
613.150
0
12.610.644
-391.691

21.784.440
1.357.222
211.152
243.064
38.792
31.250
418.493
288.191
363.374
3.748.988
28.484.966
11.745.097
13.322.178
3.417.691
28.484.966
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Referat fra generalforsamling
fredag den 1. juli 2005
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: Lene Koch Bræstrup, Ove
Sørensen.
Referent: Tine Gjessø.
2.
Bestyrelsens beretning
Knud Kristensen fremlagde bestyrelsens
beretning. Han nævnte sidste års vedtægtsændringer angående skolens navn. Siden er
der fra ministeriets side kommet krav om en
ændret formulering af skolens værdigrundlag, hvilket efterhånden skulle være på
plads med telefonisk godkendelse fra
ministeriet. Man har oplevet en stigende
tilgang af elever, der har valgt skolen som
førsteprioritet. I juni måned har man indviet
en ny hal, som man glæder sig til at vise for
næste årskonference. Det er en lys hal i pagt
med naturen. Han glædede sig endvidere
over, at der er foreslået to personer til
bestyrelsen, der bor tættere på skolen. Man
har endvidere satset på at få positiv omtale i
den lokale presse, hvilket bl.a. lykkedes i
forbindelse med indvielsen af den nye hal.
Der er fuldt hus til næste skoleår; hvilket
formentligt skyldes skolens mere skærpede
profil. Man mener, at skolen er god til at
tage sig af ressourcesvage elever, men
glæder sig også over en tilgang af mere
stærke elever, da det generelt vil styrke
arbejdet. Han takkede ledelse og medarbejdere for deres indsats gennem forandringer, udskiftninger og ikke mindst i
det daglige arbejde. Se endvidere skolens
hjemmeside www.optur.nu.
Niels Urup Nielsen redegjorde på opfordring af Karen Anette Nielsen for de redaktionelle ændringer, der er foretaget af sko-
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lens værdigrundlag. Ændringerne er godkendt af personalegruppe og bestyrelse.
Bente Ålbæk anførte, at det drejer sig om en
anden opstilling af teksten og generelt tydeliggørelse. Teksten var ikke til rådighed på
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vedtog, at den nye formulering kan træde i kraft, når generalforsamlingens dirigent har bekræftet, at
den i indhold er i overensstemmelse med de
bestående vedtægter. Den nye formulering
af værdigrundlaget offentliggøres i Årbogen.
Freddy Johansen spurgte til, hvordan man
skal forstå begrebet årselever. Niels Urup
Nielsen forklarede, at man regner årselever
ud pr. 40 uger. Så det forventede antal
elever for det kommende år, kan altså ikke
umiddelbart omregnes til årselever. Jørgen
Thaarup anførte, at skolen ligger i udkanten
af skolekredsens område, hvilket han fandt,
bliver et større og større problem. Han bad
derfor bestyrelsen om at overveje, hvordan
man kunne udvide skolekredsen, så den
kunne omfatte mennesker i skolens nærområde. Han mente, at Metodistkirken nu
var mere rede til at gå i dialog med andre
grupper i samfundet om at løse opgaven
omkring skolens drift. Han ville gerne invitere til en dialog mellem bestyrelsen og
Metodistkirkens Landsledelse. Det ville være en gunstig situation, hvis skolen opererer
i grænselandet mellem kirkens børn og børn
fra andre grupperinger. Knud Kristensen
svarede, at han var lydhør over for ideen,
men at bestyrelsen i øjeblikket har et par
presserende sager at arbejde med. Niels
Urup Nielsen fandt forslaget positivt. En levende skole skal være i dialog indenfor nogle rammer, der fortsat giver kirken mulighed
for at præge skolen. Finn Bræstrup Karlsen
fandt det ikke rimeligt, at man kræver, at
eleverne, når de kommer, skal kunne løbe
mindst 3 km.

Indberetningen blev modtaget.
3.
Forstanderens beretning
Niels Urup Nielsen fremlagde beretningen.
Han fortalte endvidere om, hvordan man får
plads til 120 nye elever, der begynder til det
nye skoleår. Alle skoler oplever endvidere,
at en del elever forlader skolen igen undervejs. Man kan derfor glæde sig over, at
der er venteliste til 9. klasse. Han havde
endvidere oplevet en interesse fra metodistfamilier. Skolen har fået et mere positivt ry i
lokalområdet. Han forklarede, at kravet om
at kunne løbe, handler om at være tydelig,
hvilket har været vigtigt i ændringen af profilen. Der optages fortsat elever, der ikke
kan klare dette krav pga. forskellige handicaps og andre problemer. Han takkede bestyrelsen og bygningsudvalget for deres store arbejde i forbindelse med nybygningen.
Freddy Johansen refererede til en artikel i
Kristelig Dagblad, der viste, at der er en stor
interesse for religion i skolen; han ønskede
at vide, om skolen er opmærksom på dette.
Niels Urup Nielsen svarede, at man udbyder
en times Kristendom om ugen. Carsten
Morsbøl spurgte til fordelingen af
klassetrin. Niels Urup Nielsen svarede, at
der til næste år ville være tre 10. klasser, to
9. klasser og en 8. klasse. Han redegjorde
endvidere for de forskellige linier. Carsten
Morsbøl spurgte om, hvilke overvejelser,
man har gjort sig i forbindelse med den
megen debat om 10. klasse. Niels Urup
Nielsen svarede, at man er meget afhængige
af 10. klasse, men at man også for nogle år
siden valgte at bevare 8. klasse trods det, at
man har meget arbejde med denne årgang.
Man følger udviklingen og håber på, at der
vil være en god reaktionsperiode i forhold
til en fremtidig nedlæggelse af 10.
klassesordningen. Henrik Carlsen nævnte, at
viceskoleleder Kristen Kristensen og pedel
Jørgen Højer også havde lagt et stort
arbejde i nybygningen. Han nævnte
endvidere, at repræsentanten fra byrådet er
med til at bringe sager tilbage til hans
bagland. Anne Thompson spurgte om, hvor

elevforeningen er blevet af. Niels Urup
Nielsen svarede, at skolen ikke har kunne
skabe kontakt til elevforeningen, og derfor
havde gennemført gammelelevdag uden
denne. Man havde succes med at få kontakt
til gamle elever gennem hjemmesiden.
Indberetningen blev godkendt.
4.
Godkendelse af det reviderede
regnskab
Knud Kristensen fremlagde regnskabet beklagede underskuddet på kr. 399.000,-, men
glædede sig over næste års tilgang af elever,
der forhåbentligt vil få en positiv virkning
på økonomien. Regnskabet blev godkendt.
5.
Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle
forslag.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Jørgen Thaarup fremlagde forslag på vegne
af Landsledelsen og MBUF, der fungerer
som forslagskomite.
Ejvind Triel og Inge-Lise Kofoed Beck blev
valgt for fire år.
8.
Valg af revisor
Statsautoriseret revisor Hugo Håkansson,
Deloitte, Ålborg blev valgt.
9.
Eventuelt
Nils Marqversen spurgte, hvorfor forslag til
Lægårdens Bestyrelse ikke står i fortrykket
til Metodistkirkens årskonference. Niels
Urup Nielsen svarede, at det skyldtes, at
forslagene ikke lå klar i tide.
Knud Kristensen glædede sig over, at
skolen er godt på vej, og glædede sig over
en loyal medarbejdergruppe, der bakker op
om elever og kirken. Han bød velkommen
til de nye medlemmer af bestyrelsen. Han
takkede Per Hartmann Nielsen og Henrik
Carlsen, der er afgående, for deres arbejde i
bestyrelsen.
Karen Anette Nielsen
Dirigent
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Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården
§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget.
stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en
uafhængig selvejende undervisningsinstitution.
stk. 2. Institutionen er oprettet i 1968 af
Metodistkirken i Danmark, og har hjemsted
i Holstebro kommune.
stk. 3. Skolen ejer ejendommen matr. nr. 44
a af Holstebro Markjorder og 1 a af Lægården, Holstebro, med bygninger, bohave og
beplantning.
stk. 4. Institutionens formål er at drive
efterskole inden for rammerne af gældende
regler om frie kostskoler, i metodismens
ånd på kristeligt og folkeligt grundlag.
Skolen skal søge at bibringe eleverne en
almen uddannelse og opdragelse.
stk. 5. Værdigrundlaget.
Mennesket er skabt med mange muligheder
for at udvikle sig selv, sine evner og sit forhold til andre. Vi vægter at fremme den
enkeltes selvværd både personligt, fysisk,
fagligt og socialt.
Livet på skolen er præget af, at vi prioriterer
fællesskabet højt for herigennem at skabe
glæde, udvikle den enkeltes respekt og omsorg for andre, udvikle evnen til aktiv
deltagelse samt at fremme elevernes ansvarlighed.
Vi vægter, at alle elever trives bedst muligt.
Kundskaber og færdigheder er vigtige for
elevernes udvikling. Vi tror på elevernes naturlige nysgerrighed og evne til at overskride egne faglige grænser.
Vi giver det kristne budskab videre som en
livsmulighed til vore elever. Vi har en tro
på, at Guds kærlighed og tilgivelse kan forandre og udvikle mennesker.
Gennem nærhed og omsorg udvikler vi elevernes tillid og ærlighed, så de kan møde
livet med glæde og livsmod og udvikle sig
til hele engagerede mennesker.

140

§ 2. Skolekreds.
stk. 1. Ethvert medlem* af Metodistkirken i
Danmark er medlem af skolekredsen, og har
som sådan stemmeret ved skolens generalforsamling.
stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen der ikke
er medlem af Metodistkirken i Danmark, er
automatisk medlem af skolekredsen.
stk. 3. Medlemmernes evt. bidrag til
skolekredsen giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke
personligt for skolens gæld.
stk. 4. Medlemskab giver adgang til på
generalforsamlingen at afgive én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
stk. 5. Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til
indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger
til brug for tilskudsberegning, der sendes til
offentlig myndighed.
§ 3. Skolens drift.
stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, evt. bidrag fra
skolekredsen, bidrag fra Metodistkirken,
organisationer eller private personer.
stk. 2. Skolens midler må alene komme
skolens skole- og undervisningsvirksomhed
til gode.
stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder
institutionen og skal i passende omfang
anvendes til tilvejebringelse af kapital til
imødegåelse af underskud og i øvrigt til
størst mulig gavn for skolen, f.eks.
forbedring af undervisningsmateriale, byg* 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.

geforanstaltninger og lignende. Anbringelse
af likvide midler kan ikke ske på konti m.v.
som andre end skolen disponerer over.
Værdipapirer skal stedse være noteret på
skolens navn.
§ 4. Generalforsamling.
stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer, samt 5 repræsentanter
fra en evt. forening for tidligere elever.
Elevforeningens bestyrelse meddeler skolens bestyrelsesformand navnene på de
personer, der er udpeget som repræsentanter
ved generalforsamlingen. Dette skal ske
senest 14 dage før dens afholdelse.
stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer
beslutning om institutionens nedlæggelse,
jf. § 13.
stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i forbindelse med Metodistkirkens
danske Årskonference, der afholdes inden
udgangen af juli måned. Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden for
ordinær generalforsamling ved meddelelse i
Metodistkirkens presse. Det skal ske senest
9 uger før dens afholdelse.
Generalforsamlingens
mindst indeholde:









dagsorden

skal

Valg af dirigent, sekretær og
stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Forstanderens beretning.
Godkendelse af det reviderede
regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for

medlemmerne gennem Metodistkirkens
presse, senest 2 uger før generalforsamlingen.
stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 % af skolekredsens
medlemmer ønsker det. Den indkaldes som
ordinær generalforsamling sammen med
dagsorden.
stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte
medlemmer. Jf. dog § 13.
stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig
afstemning.
stk. 8. De ved skolen ansatte medarbejdere,
der ikke er medlemmer af skolekredsen, har
taleret ved generalforsamlingen.
stk. 9. Der føres protokol over det, der
foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.
§ 5. Bestyrelsens sammensætning.
stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
5 medlemmer vælges af og blandt skolekredsens medlemmer på generalforsamling.
Alle deltagere i generalforsamlingen kan
fremsætte forslag til bestyrelsesemner.
1 medlem vælges af Holstebro Byråd.
stk. 1. Bestyrelsens medlemmer vælges for
4 år ad gangen, genvalg kan finde sted.
Valgperioden fordeles, så et à to medlemmer afgår hvert år. Det af Holstebro
Byråd valgte medlem følger byrådets valgperiode.
stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem i
valgperioden bliver generelt inhabil kan
vedkommende ikke længere være medlem
af
bestyrelsen, men skal udtræde
øjeblikkeligt.
Nyvalg/nyudpegning
foretages hurtigst muligt.
stk. 3. 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.

141

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. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være
myndige og skal have fast bopæl i Danmark
eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig ved
førstkommende bestyrelsesmøde med formand og næstformand.
§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.
stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for
dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte
skolens midler, så de bliver til størst mulig
gavn for skolen og sørge for, at der tages
skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er
ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen
er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og
vilkår for ydelse af tilskud overholdes, samt
at skolen ledes i overensstemmelse med sit
formål.
stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger
forstanderen, lærerne og medarbejderne i
øvrigt. Ansættelse og afskedigelse af lærerne og medarbejdere i øvrigt sker efter
indstilling fra forstanderen.
stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om
køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
stk. 4. Bestyrelsen
fastsætter
elevbetalingen.
stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for
skolens overordnede kursusvirksomhed og
en undervisningsplan for det enkelte kursus.
stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf.
§ 10, stk. 1.
stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
stk. 8. Bestyrelsen godkender en plan for
skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
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§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.
stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.
stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig
hvilke sager, der skal behandles.
stk. 3. Formanden, eller i dennes fravær
næstformanden, leder forhandlinger og
afstemninger og sørger for, at beslutninger
herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert
møde underskrives protokollen af mødets
deltagere. Enhver af disse er berettiget til
kort at få sin afvigende mening indført i
protokollen, som opbevares på skolen.
Formanden sørger for, at de trufne
beslutninger udføres.
stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 4 medlemmer er til stede og deltager
i afstemningen. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Beslutninger om køb, salg og pantsætning
af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret
stemmeflertal. (2/3 flertal).
stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i
sager, hvori vedkommende eller dennes
nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om
inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at
vedkommende har trukket sig fra forhandlingerne og afstemninger.
stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i
sager, hvori væsentlige hensyn til personers
eller skolens interesser gør det nødvendigt
at hemmeligholde oplysninger om
personlige
eller
interne,
herunder
økonomiske forhold. I øvrigt gælder
bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8
om tavshedspligt.
stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte at holde
møde alene for medlemmer.
stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for skolens gæld og kan ikke
modtage honorar af skolens midler. Dansk

rets almindelige erstatningsregler gælder for
medlemmerne.
stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
§ 8. Skolens daglige ledelse.
stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det
pædagogiske ansvar.
stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en
måned skal der konstitueres en forstander.
stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
stk. 4. Forstanderen foretager indstilling til
bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse
af lærerne og øvrige medarbejdere.
stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om
inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt m.v.
stk. 6. Forstanderen deltager almindeligvis i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§ 9. Medarbejderråd.
stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2
om inhabilitet, og kap. 8 om tavshedspligt
m.v.
stk. 3. Medarbejderrådet har ret til indsigt i
regnskabet, drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger
til brug for tilskudsberegning, der sendes til
offentlig myndighed.
stk. 4. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
 ændring af skolens formålsparagraf og
vedtægter.
 skolens læseplan.
 det samlede budgetforslag.
Stk. 5 Medarbejderrådet udpeger en repræsentant, der almindeligvis deltager i
bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
I øvrigt henvises til den til enhver tid
gældende samarbejdsaftale.

§ 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 reviderede
regnskab, bilagt revisionsprotokollat, sendes
til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens
medlemmer samt forstanderen skal underskrive det reviderede regnskab inden
forelæggelse for generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne skal samtidig
afgive en erklæring på tro og love om, at de
opfylder betingelserne for medlemskab af
bestyrelsen, jf. § 5.
stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 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, herunder formandens underskrift.
§ 12. Vedtægtsændringer.
stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer
heri skal godkendes af ministeriet, før disse
har gyldighed.
stk. 2. Ændring af vedtægterne kan kun foretages, når de vedtages med kvalificeret
flertal (2/3) af de fremmødte stemmeberettigede ved en ordinær generalforsamling.
stk. 3. Til formålsændringer kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med mindst
14 dages mellemrum. Den ene af disse
generalforsamlinger skal være ordinær.
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§ 13. Nedlæggelse.
stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af alle skolekredsmedlemmer
stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan
beslutning om nedlæggelse træffes efter
mindst 14 dage på en ny generalforsamling
med kvalificeret flertal (2/3) af de mødte
skolekredsmedlemmer.
stk. 2. Ophører institutionen med at drive
skolevirksomhed i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den
siddende bestyrelse fungere, indtil den
økonomiske opgørelse af aktiver og
passiver er gennemført eller overgået til
behandling i skifteretten eller ved
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likvidation
godkendt
af
Undervisningsministeriet.
stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver, og for at
den økonomiske opgørelse foretages efter
gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med
stk. 5.
stk. 5. Overskydende midler anvendes i
Metodismens ånd, med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der
støttes i henhold til gældende regler om frie
kostskoler.
Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens
generalforsamling den 1. juli 2005.

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 "BoD" er det "The Book og Discipline of The United Methodist
Church In Northern Europe" 2001-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
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen.
Konferencelægleder
Vælges for kvadrienniet af lægfolket efter nomination fra forslagskomiteen.
Hovedkasserer
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. Nomineres af Landsledelsen. (Se endvidere
BoD §617).
Statistisk sekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere BoD § 603 stk. 7).
Årskonferencens sekretær
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet. (Se endvidere BoD § 603 stk. 7).
1. Metodistkirkens Landsledelse
Metodistkirkens Landsledelse består af 13 personer: Kabinettet (Biskoppen og 2 distriktsforstandere), evangelisationssekretæren, konferencelæglederen og hovedkassereren samt et
antal medlemmer valgt af årskonferencen. Ud over biskoppen skal der være lige mange
lægfolk og præster i landsledelsen.
Metodistkirkens Landsledelse opdeles i 2 udvalg:
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),
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et udvalg på 6 personer hvis primære opgaver er de administrative, økonomiske og
bygningsmæssige opgaver (bestående af formand, hovedkasserer, 1 distriktsforstander samt
et antal personer)
De direkte valgte medlemmer (alle undtagen distriktsforstanderne, evangelisationssekretæren, konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af årskonferencen. Disse
vælges direkte til de 2 udvalg, således at begge udvalg består af i alt 3 præster og 3 lægfolk.
Såfremt der opstår vakance blandt distriktsforstanderne, evangelisationssekretæren, konferencelæglederen eller hovedkassereren f.eks. som følge af at samme person har flere sæder i
bestyrelsen, skal der foretages suppleringsvalg for et år ad gangen. Valgene foregår ved
skriftlig afstemning efter forslag af årskonferencens forslagskomité efter følgende orden:
Der vælges en formand.
Der vælges en næstformand.
Til udvalget vedrørende evangelisation m.v. vælges yderligere 2 personer således, at dette
udvalg i alt består af 3 præster og 3 lægpersoner.
Til udvalget vedrørende administration m.v. vælges yderligere 3 personer således, at dette
udvalg i alt består af 3 præster og 3 lægpersoner.
Valgperioden er 3 år.
Desuden foretages eventuelle suppleringsvalg for 1 år.
Som suppleanter vælges
Til udvalget vedrørende evangelisation m.v. 2 suppleanter for 1 år – 1 præst og 1 lægperson.
Til udvalget vedrørende administration m.v. 2 suppleanter for 1 år – 1 præst og 1 lægperson.
2. Metodistkirkens Verdensmission
Missionsrådet består af den biskoppeligt udnævnte missionssekretær, der tillige er formand
for rådet, samt af 3 medlemmer valgt af MK’s delegeretmøde og 3 medlemmer valgt af årskonferencen. Valgperioden er 4 år, og medlemmerne afgår på skift. MK’s delegeretmøde og
årskonferencen vælger hver en suppleant til rådet.
3. Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Vælges på MBUF’s delegeretmøde samt de respektive landsmøder.
4. 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.
Dagens Ord
Denne udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 1996.
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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 Jerusalemskirken.
9. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg
Danske Kirkers Råd.
Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Danske Kirkers Råd. Valgperioden er
3 år. Nomineres af Landsledelsen blandt Landsledelsens medlemmer.
Mellemkirkeligt Arbejdsforum, der tillige omfatter Danske Kirkedage.
Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Mellemkirkeligt Arbejdsforum.
Valgperioden er 3 år. Nomineres af Landsledelsen.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger de 2 repræsentanter fra Danske Kirkers Råd.
MK og MBUF er selvstændige medlemmer af Danske Kirkers Råd og kan hver sende en
repræsentant.
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.
Årskonferencen godkender Metodistkirkens kontaktperson til Evangelisk Alliance.
Indstilles af Landsledelsen.
Det Danske Bibelselskab.
Metodistkirken har ret til direkte at besætte 1 plads i repræsentantskabet. Desuden er der
indenfor hvert stift et stiftsudvalg, hvortil Frikirkerådet tilsætter en person, som også er i
DDBs repræsentantskab. Det betyder, at Metodistkirken kan være repræsenteret på flere
måder. I 1996 besluttede Årskonferencen at minimere kirkens repræsentation.
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger en repræsentant. Det tilstræbes, at valget foretages blandt dem, der i stifterne allerede er indvalgt i de mellemkirkelige stiftsudvalg.
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
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Fondet ledes af en bestyrelse på 3 personer, der vælges således: Bestyrelsen for den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg opstiller en kandidat til bestyrelsen. Bestyrelsen for den selvejende institution Betaniaforeningen i Danmark opstiller en kandidat til
bestyrelsen, og Metodistkirkens landsledelse opstiller en kandidat til bestyrelsen. De tre
kandidater godkendes af Metodistkirkens årskonference, der afholdes inden udgangen af juli
måned. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på skift for 1 år ad gangen og genvalg kan finde
sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Af hensyn til kontinuiteten i
bestyrelsens arbejde bør det tilstræbes, at udskiftning af bestyrelsesmedlemmer sker med en
ad gangen.
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 bestyrelsesmedlem af hver af de københavnske metodistmenigheder. Menighedsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference.
13. Forårsblomsten
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: 2 medlemmer valgt af Årskonferencen, 1 medlem udpeget af kirkens landsledelse og 3 medlemmer udpeget af MSA,
Centralmissionens bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen skal
godkendes af årskonferencen.
14. Idrætsefterskolen Lægården
Vælges af skolekredsens generalforsamling. 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, valgperiode 4
år. Metodistkirkens Landsledelse og MBUF-styrelsen er forslagsstillere til Lægårdens generalforsamling. Forslagspraksis: Metodistkirkens Landsledelse foreslår personer til 3 pladser
i bestyrelsen, MBUF-styrelsen foreslår personer til 2 pladser i bestyrelsen.
15. Willeruplund, Odense
Institutionen anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af Metodistkirkens danske Årskonference efter indstilling, således at 1 medlem indstilles af Landsledelsen for Metodistkirkens Ungdomsforeninger (MU), 1 medlem indstilles af landsrådet
for Metodistkirkens Spejdere (MS) og 3 medlemmer indstilles af pastoratskonferencen for
Metodistkirken i Odense. Valgperioden er 2 år og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer må som hovedregel være bosiddende i
institutionens omegn. Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er fyldt 60 år.
16. Marielundfonden
Fondens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 3 medlemmer. Medlemmerne udpeges for 3 år ad gangen af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand og sekretær.
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
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Centralmissionen skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen
konstituerer sig med formand og sekretær.
18. Rådet for Ordineret Tjeneste
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen. Skal bestå af mindst
6 Ældste og 2 lægpersoner. Den samme person kan højst være medlem af rådet i 3 sammenhængende valgperioder. Se BoD § 632.
19. Undersøgelsesudvalg
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 633.
20. Udvalg for administrativ lokalisering
Vælges af præsternes session for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen.
21. 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 bosiddende i distriktet. Se BoD §663.
22. 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 bosiddende i distriktet. Se BoD §663.
23. Forslagskomité
Består af formand og 5 medlemmer samt 1 distriktsforstander og konferencelæglederen.
Formand og de 5 medlemmer vælges for en valgperiode på 4 år af årskonferencen med følgende procedure, der blev besluttet i 1997: Mundtlig nominering med mulighed for at trække sig. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af Kabinettet. Genvalg er ikke mulig.

Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år.
24. Centralkonferencens Eksekutiv- & Biskopskomite
Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Centralkonferencen. Efter Centralkonferencens bestemmelse har Danmark 2 pladser i
Eksekutiv- & Biskopskomiteen, 1 præst og 1 læg. Valgperioden er fra Centralkonference til
Centralkonference, 4 år. jf. BoD § 537 pkt. 33 og 34.
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25. Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium, Överås
Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Centralkonferencen. Af praktiske årsager er det en fordel, at valget følger valg nr. 25. Bestyrelsesmøder i Eksekutiv- & Biskopskomiteen og i Överås' styrelse er som regel planlagt i
direkte forlængelse af hinanden og finder sted i Göteborg.
26. 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.
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 BoD §§ 33, 34 og 35.
27. Delegater til Centralkonferencen
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves
absolut majoritet for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer.
3 præster vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til Centralkonferencen og er delegationens leder. De 2 øvrige præster, der vælges til Centralkonferencen,
er suppleanter til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser.
3 lægpersoner vælges. Repræsentanten til Generalkonferencen er automatisk valgt til Centralkonferencen. De 2 øvrige lægpersoner, der vælges til Centralkonferencen, er suppleanter
til Generalkonferencen i den rækkefølge, stemmetallene viser.
De samme regler for valgbarhed og stemmeret, som gælder ved valg til
Generalkonferencen, er gældende for valg til Centralkonferencen.
Se BoD §§ 33, 34 og 35.
Derudover vælges 6 suppleanter (3 præster og 3 lægfolk).
28. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen.
29. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og Socialt
Arbejde
Indstilles af Landsledelsen. Vælges af Centralkonferencen.
30. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke
sidde i udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. Rådet består af præster og
lægfolk. Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælges mere end 2 perioder, ingen over 70 år kan vælges. Se BoD § 537.32.
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31. Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Eksekutivkomite.
32. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Indstilles af MK. Vælges af Centralkonferencen.
33. Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Gode engelskkundskaber er nødvendigt samt kendskab til kirkens organisation på alle
niveauer. Valgperioden bør følge arbejdet med først kommende nye nordiske kirkeordning.
34. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen.
35. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra Rådet for Ordineret Tjeneste. Vælges af Centralkonferencen.
36. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomite
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke
sidde i udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen.
37. Medlem af Centralkonferencens komite for arbejdet med narkotika- og
alkoholmisbrug
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen.
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Mindeord
Poul Poulsen
Pastor Poul Poulsen er død
Efter at pastor Poul Poulsen gennem længere tid gradvist var blevet svagere og svagere døde han fredag den 28. januar i en
alder af 92 år,
Poul Poulsen voksede op i Horsens, hvor
han blev uddannet som bankassistent og var
ansat i Horsens Bank , inden han oplevede
Gud kalde ham til tjeneste som præst i
Metodistkirken. I 1948 blev Poul Poulsen
optaget på prøve i Den danske Årskonference, og i 1950 blev han ordineret til
ældste.
Gennem 33 års aktiv præstetjeneste
betjente han en række menigheder. Hans
første udnævnelse var til Ålborg, hvor han
traf sin kommende kone Anna Margrethe,
de blev gift i 1952. Dernæst betjente han
Rønne, Kalundborg og i København Jerusalemskirken og Bethania Kirken. Poul
Poulsen var kendt som en god evangelisk
forkynder, grundfæstet i bibelen og med
stærke rødder i den metodistiske
helliggørelseslære. Hvilket også kom til
udtryk i den inspiration han fandt hos
Stanley Jones og hans lederskab af Ashrambevægelsen i Danmark. Han var ligeledes
en aktiv deltager i fællesskabet og
samarbejdet med andre kirkesamfund, hvor
han blandt andet var en aktiv leder i Evangelisk Alliance, og formand for Evangelisk
Frikirkeråd.
Pastor Poulsen kom til at yde en stor indsats
i det sociale arbejde, først som forstander
for Betaniaforeningens plejehjem i Århus,
Chr. Alsted
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dernæst en lang årrække som leder af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen i København.
Pasto r Poul Poulsen gik på pension i 1981,
men tjenesten fortsatte som aktiv, medlevende og interesseret pensionist med
udgangspunkt i Bethaniakirken på
Nørrebro, og senere da Golgatha- og
Bethaniamenigheden flyttede til Gladsaxe
og blev til Wesleykirken.
Selvom kræfterne i de senere år ikke var så
mange deltog Poul Poulsen ivrigt i Metodistkirkens aktiviteter i hele København.
Han var en god samtalepartner for mange
og fulgte nøje med i, hvad der skete i hele
kirken. Hans omsorg for mennesker viste
sig i hans store kontaktflade i de
menigheder, han havde betjent, hvor mange
indtil fornylig fik en hilsen eller en
opringning ved fødselsdag eller i
forbindelse med sygdom.
Mange liv er blevet berørt af Gud gennem
Pastor Poul Poulsens liv og tjeneste, han vil
være savnet af mange. Vores tanker og bønner går især til hans 4 børn, hans svigerbørn
og børnebørn. Det er med taknemmelighed
og glæde Metodistkirken i Danmark siger
tak for de mange års tro tjeneste. Ære være
pastor Poul Poulsens minde.
Pastor Poul Poulsen blev under stor deltagelse bisat fra Wesleykirken i Gladsaxe
torsdag den 3. februar kl. 13.00. Pastor Ole
Birch talte og foretog jordpåkastelsen.

Robert Nielsen
Robert Nielsen blev født den 6. oktober
1927 på Bollehede, nordvest for Frederikshavn, som en af 10 søskende. Den 29.
januar 1954 blev han gift med Julie (f.
Christensen i 1930). Sammen fik de
børnene Ole, Lisbeth og Per.
Efter endt studietid på Överås i Göteborg,
blev han optaget i Årskonferencen og ordineret til diakon i 1953 og i 1955 til ældste.
Robert Nielsen har været ansat i Løkken,
Nexø, Esbjerg, Holbæk og Århus. Fra 1975
til 1994 havde han udnævnelse som
forstander på Betaniahjemmet i Århus.
Han har sideløbende hermed været distriktsforstander, formand for Hovedbestyrelsen,
formand for Missionsrådet, forretningsfører
for Betaniaforeningen og repræsenteret
Metodistkirken i flere kirkelige samarbejdsorganer.

Robert Nielsen har gennem alle årene været
en hengiven og dygtig menighedspræst og
forstander og vil særlig blive husket for sin
forkyndelse & undervisning, sjælesorg &
ledelse.
Hans engagement i ydre mission og den
diakonale tjeneste resulterede i bøgerne Den
danske Metodistkirkens Missionshistorie og
Betaniaforeningen og dens diakonisser.
Han overgik som ældste i pensioneret
forhold til Årskonferencen i 1994. Som 75årig blev han cand. mag i idehistorie fra
Århus Universitet.
Robert Nielsen døde den 14. maj 2005 og
blev under stor deltagelse begravet fra Metodistkirken i Århus den 21. maj.
Æret være Robert Nielsens minde.

Keld Munk
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Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer
Navn
Bhutho, Hans K.
Biellstein, S.Hiell
Bjerno, Carl
Bjerno, L.P.
Bjerno, Mogens
Christensen, J.J
Christensen, Laust
Folden, S.C.
Gaarde, S.N.
Hansen, Hans
Iversen, J.C.
Jacobsen, Harald
Jacobsen, Herman
Jensen, Chr.
Jensen, P.M.S.
Jørgensen, Vilh.
Kofoed, Johannes
Kyst, Ejner
Kyst, Erik
Larsen, Emil
Larsen, L.C.
Lorenzen, Ludvig
Lylloff, Andreas
Mann, Niels
Møller, Erik
Møller, M.
Nielsen, C.
Nielsen, Emil
Nielsen, Jens
Nielsen, N.P.
Nielsen, Robert
Olesen, Ole
Pedersen, Berger
Pedersen, Rasmus
Petersen, Carl
Poulsen, Harry
Poulsen, Poul
Rasmussen, P.
Ried, Engelbrecht
Rogert, A.
Rosendahl, S.S.
Schou, Karl
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Dødsår
26.10.1986
06.11.1937
21.03.1955
06.02.1957
03.11.2001
29.07.1904
20.11.1934
14.05.1924
22.05.1939
20.06.1911
23.12.1944
19.10.1999
31.05.1943
08.11.1928
01.08.1927
11.07.1959
06.07.1965
30.03.1970
26.03.1991
11.09.1992
09.04.1956
22.12.1966
02.12.1978
13.11.1982
22.07.1983
10.07.1939
18.07.1946
19.06.1936
11.05.1928
03.09.1942
14.05.2005
28.10.1993
11.06.1948
11.06.1927
01.09.1959
25.05.1952
28.01.2005
02.04.1950
27.03.1964
24.01.1949
28.03.1947
31.07.1889

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

Optaget
i Konf.
1944
1899
1919
1911
1968
1874
1890
1901
1892
1878
1901
1939
1882
1892
1878
1919
1927
1919
1948
1923
1890
1927
1927
1913
1981
1909
1892
1898
1885
1891
1955
1923
1919
1892
1914
1930
1950
1899
1909
1903
1908
1872

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

Alder
69
75
63
70
62
59
86
49
72
69
73
90
91
64
79
70
65
75
69
92
88
65
77
93
67
68
79
66
78
80
77
96
59
72
73
55
92
79
78
71
66
48

Navn
Særmark, Herman
Sørensen, Ejler
Thaarup, Chr.
Willerup, Chr.
Ørsnæs, Chr.

Dødsår
04.05.1949
24.11.1976
02.11.1918
18.05.1886
14.10.1937

Sted
København
Sønderborg
Odense
København
Rudkøbing

Optaget
i Konf.
1911
1914
1878
1850
1911

Stilling
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret

Alder
65
91
67
71
55
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Oversigt over årskonferencer
År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

1878
1879
1880

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

København
København
København

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

24. juni
3. juli
2. sept

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

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

Vejle
Odense
Svendborg
Frederikshavn
København
København
Vejle
Svendborg
Frederikshavn
Odense

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

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

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

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

Vejle
Svendborg
København
Frederikshavn
Odense
Vejle
Aalborg
København
Randers
Frederikshavn

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

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

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

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

Svendborg
Århus
Nexø
Varde
Odense
Horsens
Kalundborg
København
Frederikshavn
Vejle

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

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

1911
1912
1913
1914
1915
År:

Wm. Burt
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
Formand:

Svendborg
Odense
Randers
Nexø
Aalborg
Sted:

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

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

1916
1917
1918
1919
1920

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

København
Horsens
Århus
Vejle
Esbjerg

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

13. juni
29. juni
21. juni
17. juni
14. juni

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

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

Frederikshavn
Holstebro
Kalundborg
Odense
Silkeborg
Vejle
Varde
Svendborg
Nexø
Randers

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

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

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

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

Horsens
Aalborg
København
Rønne
Vejle
Århus
Holbæk
København
Frederikshavn
Odense

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

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

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

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

Esbjerg
Silkeborg
Kalundborg
Odense
København
Aalborg
Varde
Randers
Holstebro
Odense

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

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

1951
1952
1953
1954
1955
1956
År:

Th. Arvidson
Th. Arvidson
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Formand:

Nexø
Svendborg
Odense
Løkken
Vejle
Horsens
Sted:

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

30. maj
9. juli
10. juni
26. maj
8. juni
6. juni
Dato:
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1957
1958
1959
1960

Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen

Odense
Silkeborg
Nexø
Frederikshavn

Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt
Frede Brandt

19. juni
28. maj
3. juni
15. juni

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

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

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

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

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

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

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

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

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

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

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

København (J)
Holstebro
Århus
Holstebro
Odense
Århus
Holstebro
Strandby
Holstebro
Holstebro

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

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

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
År:

Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Formand:

Vejle
København (J)
Holstebro
Frederikshavn
Gladsaxe
København
Holstebro
Sted:

Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Mogens Hansen
Sekretær:

20. juni
18. juni
8. juli
30. juni
29. juni
20. juni
26. juni
Dato:
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1998
1999
2000

Hans Växby
Hans Vâxby
Hans Vâxby

Strandby
Holstebro
Århus

Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen

25. juni
1. juli
29. juni

2001
2002
2003
2004
2005

Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen

Holstebro
Vejle
Holstebro
København
Rønne

Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen

28. juni
27. juni
25. juni
24. juni
30. juni
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Årskonferencens pastorale medlemmer
Præster
Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i pensioneret forhold:
Optaget
Optaget
Navn:
Født
på Prøve
i Konf.
Thomsen, Lilly
31.03.1917
1970
Carlsen, Eigil
04.03.1926
1956
1958
Thaarup, Fletcher
17.08.1923
1953
1955
Kristoffersen, Erik
30.12.1919
1947
1949
Rasmussen, Poul
29.06.1926
1956
1958
Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i aktivt forhold:
Jørgensen, Knut Bjarne
15.03.1941
1964
Johansen, Freddy
03.08.1941
1968
Uth, Finn
20.02.1951
1974
Thaarup, Charlotte
21.06.1956
1979
Thaarup, Jørgen
23.01.1957
1980
Munk, Keld
20.06.1955
1981
Nielsen, Claus Kofoed
03.10.1956
1982
Lewis, Mark
18.08.1958
1982
Alsted, Christian
18.11.1961
1984
Sørensen, Ove Skjødt
30.07.1956
1985
Birch, Ole
10.12.1960
1987
Morsbøl, Carsten
13.03.1959
1988
Jensen, Lars Ulrik
16.01.1963
1992
Nielsen, Karen Anette
02.07.1957
1984
Risager, Thomas
17.06.1969
1996
Bræstrup, Elina
26.02.1972
2000
Bræstrup, Mikkel
27.06.1974
2000
Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner:
Andersen, Ejler Busch
26.03.1944
1983
Prøvemedlemmer - indviede:
Thompson, Anne
09.03.1981
Thompson, Duncan
16.08.1980
Lokalpræster - indviede:
Joshua Kyeremeh,

30.01.1949

Diakoner
Prøvemedlemmer - indviede:
Carsten Bjerno
21.07.1961
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2004
2004

1968
1970
1976
1981
1982
1983
1986
1986
1986
1987
1989
1990
1994
1996
1998
2004
2004

Pensioneret
1983
1987
1989
1990
1993

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 (fra 15/10 2005: 0047 23 33 27 35).
Fax 0047 23 20 14 10 (fra 15/10 2005: 0047 23 33 27 36).
E-mail: biskop@metodistkirken.no
Privat: Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22.
E-mail: oystein.olsen@umc-northerneurope.org
Tidligere biskopper:
Borgen, Ole E., Torvgata 13 A, N-2000 Lilleström, Norge. Tlf/fax 0047 63 80 15 01.
Växby, Hans, Global Ministries, #247 c/o IPS, Suite 2, Global House, Poyle Road,
Colnbrook SL3 0AY, Berkshire UK
Tlf 007 095 397 9814.
E-mail: hvaxby@rol.ru
Præster :
Alsted, Christian, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04.
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk
Andersen, Ejler Busch, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C. Tlf 33 31 07 11.
E-mail: ejler.busch.andersen@metodistkirken.dk
Birch, Ole, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 96. Mobiltlf 21 73 37 54.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Bræstrup, Elina, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: elina.braestrup@metodistkirken.dk
Bræstrup, Mikkel, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 03 24.
E-mail: mikkel.braestrup@metodistkirken.dk
Carlsen, Eigil, Havnefronten 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 24 56.
E-mail: eigil.carlsen@metodistkirken.dk
Jensen, Lars Ulrik, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36, Fax 33 12 96 04.
E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.dk
Johansen, Freddy, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.
E-mail: freddy.johansen@metodistkirken.dk
Jørgensen, Knut Bjarne, Lupinvej 40, 8700 Horsens. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@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: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk
Lewis, Mark, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Morsbøl, Carsten, Søndervej 24, 9970 Strandby. Tlf 98 48 07 06.
E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk
Munk, Keld, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk
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Nielsen, Karen Anette, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: karen.anette.nielsen@metodistkirken.dk
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: thomas.risager@metodistkirken.dk
Sørensen, Ove, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Thaarup, Charlotte, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: charlotte.thaarup@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: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Thompson, Anne, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Thompson, Duncan, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
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: finn.uth@metodistkirken.dk
Diakoner:
Bjerno, Carsten, Novembervej 9, st. th., 2730 Herlev. Tlf 44 84 43 88.
E-mail: carsten.bjerno@metodistkirken.dk
Missionærer:
Nielsen, Claus Kofoed, United Methodist Church, D. R. Congo, PO Box 20219, Kitwe,
Zambia, E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.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.
Nielsen, Julie, Merkurvej 7, 8270 Højbjerg. Tlf 86 14 91 14.
E-mail: julie-robert-nielsen@stofanet.dk
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Menigheder:
Lprd =
ML =
MF =
MKa =
MKv =
MK =

lægprædikant,
menighedens lægleder
menighedsrådets formand,
menighedens kasserer
menighedens kirkeværgeformand
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: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
Lprd:
Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15.
E-mail: info@grandelag.dk
ML:
Gurli Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 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.
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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: elina.braestrup@metodistkirken.dk
Lprd: Henning Clausen, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: henning.clausen@webspeed.dk
Camilla Fredsby, Midtpunkt 56, 4., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 11 59.
E-mail: fredsby@privat.dk
Laila Hørby, Otto Ruds Vej 9, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila-horby@webspeed.dk
Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84
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 56, 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.
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: Georg Kronborg Christensen, Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73.
E-mail: gkc@mek.dtu.dk
Tommy Faxholm, Paltholmterrasserne 38 D, 3520 Farum. Tlf 44 36 10 25.
E-mail: faxholm@post9.tele.dk
Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21.
E-mail: jkah@tdc.dk
Peter Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn@fuga.nu
Mai Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hylling. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: mai.rasmussen@post.tele.dk
Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk
ML:
Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk
MF:
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
MKa: Tommy Laursen, Marievej 39, 2740 Skovlunde. Tlf 44 92 08 60.
E-mail: t-laursen@mail.dk
MKv: Thomas Andersen, Storkevænget 5, 4060 Kirke Såby. Tlf 46 49 25 49.
E-mail: thomas-musik@mail.tele.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 75 82 36 02.
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: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
MKa: Kirsten Alsted Nielsen, Erantisvej 54, 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: karen.anette.nielsen@metodistkirken.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: christian.alsted@metodistkirken.dk
Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: lars.ulrik.jensen@metodistkirken.dk
Ejler Busch Andersen, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.
Tlf 33 31 07 11. E-mail: ejler.busch.andersen@metodistkirken.dk
Lprd: 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
Jens Chr. Tvilling, Odinshøjvej 44, 3140 Ålsgårde. Tlf 49 70 99 26.
ML:
MF:
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

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. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk
ML:
MF:
Lawrence Ashong, Frederikssundsvej 74 D, 6., 2400 København NV. Tlf 33 93 63 04.
E-mail: larryashong@yahoo.com
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.

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: mikkel.braestrup@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.
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Nexø:
Præst:
Lprd:
ML:
MF:
MKa:
MKv:
MK:

Nexø: Eben-Ezer, Danielstræde 2, 3730 Nexø.
Mark Lewis, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: nexoe@metodistkirken.dk
William Bræstrup, Gl. Postvej 2, 3730 Nexø. Tlf 56 49 42 72.
William Bræstrup, Gl. Postvej 2, 3730 Nexø. Tlf 56 49 42 72.
Poul Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41.
E-mail: lispoul@image.dk
William Bræstrup, Gl. Postvej 2, 3730 Nexø. Tlf 56 49 42 72.
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.

Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne.
Præst: Mark Lewis, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: roenne@metodistkirken.dk
Lprd: Jørn Bech, Baneparken 8, Nylars, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 29 48.
E-mail: bechbornholm@private.dk
Henning Nielsen, Kapelvej 45, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 37.
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
ML:
MF:
Finn Bræstrup Karlsen, Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
MKa: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
MKv: Bent Kofoed, Zahrtmannsvej 27, 3700 Rønne. Tlf 56 95 44 96.
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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Solrød: Solrød Frikirke, (menighedsplantningsprojekt)
Præst: Lars Ulrik Jensen, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 36,
Fax 33 12 96 04. E-mail: solroed@metodistkirken.dk
Lprd: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74.
E-mail: tvilling@vip.cybercity.dk
MKa: Jan Andreasen, Solbærhaven 2, 2680 Solrød Strand, tlf 56 14 71 04,
E-mail: kasserer@solrodfrikirke.dk

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: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Carsten Morsbøl, Søndervej 24, 9970 Strandby. Tlf 98 48 07 06.
E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk
Lprd: Elisabet Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091.
E-mail: elisabet@post1.dknet.dk
Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06.
E-mail: trofast@post.tele.dk
Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 05 48.
E-mail: kirkevej1@post.tele.dk
Helle Thaarup Kristiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91.
Benedicte Owens, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85.
Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 89.
E-mail: rughaven@worldonline.dk
Teddy Thomsen, Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06.
Bente Aalbæk, Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 9848 2741.
E-mail: Jens.Munk@teknologisk.dk
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.
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Svendborg: Vestergade 165C, 2., 5700 Svendborg. Tlf 62 80 01 03
(menigheden sammenlægges med Odense den 1. januar 2006)
Præst: Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@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.
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 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk
Lprd: 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: Claus Bjerno, Havrebakken 19, 7100 Vejle. Tlf 75 85 44 00.
E-mail: bjerno@tuknet.dk
MK:
Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: vbrogaard@hotmail.com
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Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C.
www.betlehemskirken.dk
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 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
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, Tingvej 60, 8543 Hornslet. 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@marqversen.dk
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Lejre, hytter m.m.
ELLESHØJ, Bygaden 18, 3720 Åkirkeby. Tlf 53 97 50 35.
Kontakt: Poul Erik Ipsen, Trommerbakken 6, 3720 Åkirkeby, Tlf 56 97 82 28.

FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro.
Kontakt: 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: Lone & Hans Tøstesen, Kirkeskovvej 15, 8700 Horsens. Tlf. 75 64 28 04.
E-mail: Llght@mail.tele.dk

BJERGMANDSHØJHYTTEN, Horsbjergvej 13, Kollemorten, 7323 Give.
Kontakt: Lone & Hans Tøstesen, Kirkeskovvej 15, 8700 Horsens. Tlf. 75 64 28 04.
E-mail: Llght@mail.tele.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:
Tavi Hollman, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf (kontor) 00372 9 66 88 485.
mobil 00372 50 30 894. E-mail: taavi@bmk.ee

Finland F
Suomen Metodistikirkko, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland.
Tlf 00358 9 628 135. Fax 00358 9 622 4558.
E-mail: soumen @.metodistikirkko.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: kyrkostyrelsen@ metodistkyrkan.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
Tom Hellsten, Täktervägen 721, 10120 Täkter, Finland. Tlf 00358 9 221 4662.
E-post: tom.hellsten@metodistkyrkan.fi

Letland
Latvijas Metodistu Baznica.
Distriktsforstander:
Arijs Viksna. Klaipedas iela 56, LV-3401 Liepaja, Letland. Tlf (kontor) 00371 34 25 214.
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
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

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. Mobil 00 47 41 33 89 99.
E-mail: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no
Ole Westad, Grønnesveien 29, N-4400 Flekkefjord, Norge. Tlf/fax (kontor) 0047 38 32 10 63.
Mobil 0047 41 41 58 02. E-mail: ola.westad@metodistkirken.no

Sverige
Metodistkyrkan i Sverige, Överås, Danskavägen 20, S-412 66 Göteborg, Sverige.
Tlf 0046 31 73 37 840. Fax 0046 31 73 37 849.
E-mail: expedition@metodistkyrkan.se
www.metodistkyrkan.se
Distriktsforstandere:
Solveig Högberg, Månadsvägen 27, S-177 42 Järfälla, Sverige. Tlf 0046 85 80 33 487.
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
Greve Frikirke, Solhegnet 2, 2670 Greve.
www.nazarene.dk
Præst: Kaj Ove Bollerup, Fasanvej 25, 2680 Solrød. Tlf 56 14 50 16.
Email: kob@nazarene.dk
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Vejledninger
Rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelse i forbindelse med udvalgsmøder i kirkens og MBUF's landsarbejde
(Årskonferenceudvalg og MBUF's udvalg)
- Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder
på en sådan måde, at rejseomkostningerne
bliver lave. Fællesrejse i bil eller togrejse
benyttes, hvor det er muligt. De faktiske
omkostninger dækkes efter regning.
- Rejsegodtgørelse på op til standard togbillet kan altid udbetales, når den rejsende
har valgt anden rejsemåde og ønsker at
betale resten selv.
- Hvor biltransport er hensigtsmæssig betales godtgørelse efter statens lave takst.
- Forplejning til rejsen kan udbetales efter
statens takster når transporttiden er over 4
timer.
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- Hvor rejsemåde ud over ovenstående er
nødvendig eller fordelagtig i forhold til den
pågældende bestyrelses samlede udgifter til
det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen
godkendes af formanden for den pågældende bestyrelse.
(Menighedsforstandernes kørsel i menighedens tjeneste godtgøres efter regning med
statens højeste takst.)
Satserne kan ses på ToldSkats hjemmeside
www.toldskat.dk under skattesatser og
erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. (I
2005 er den høje takst kr. 3,10 og den lave
takst kr. 1,68 pr. km.)

Hvordan man kan sikre eftertiden med et testamente
Ved at oprette et testamente sikrer man sig,
at tingene bliver ordnet, som man ønsker
sig, og at der ikke opstår misforståelser om,
hvordan arven skal fordeles.
Opretter man ikke testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovgivningens almindelige regler, hvilket vil sige, at hvis man ikke
efterlader sig nærmere slægtninge end fætre
og kusiner, går arven til staten.
Hvis man ikke efterlader sig tvangsarvinger
(ægtefælle og/eller børn/børnebørn), kan
man ved testamente bestemme over hele sin
formue. Efterlader man sig tvangsarvinger,
kan man bestemme over halvdelen af sin
formue.
Af arv betales boafgift (tidligere arveafgift).
Ægtefæller er fritaget for afgift. Det samme
er Metodistkirken i Danmark. Børn og disses efterkommere samt ens forældre betaler
15% med fradrag af et bundfradrag på
239.900 kr. pr. arvelader (2005). Alle andre
betaler 36,25%.
Man kan således afgiftsfrit betænke kirken!
Man kan oprette testamente for vidner eller
for notaren. Det er absolut at anbefale at oprette et notartestamente, idet man herved
sikrer sig, at testamentet altid kommer frem,
da skifteretten automatisk sender en forespørgsel til Personbogen i Århus, til hvem

alle notartestamenter er indberettet, og da
gyldigheden af et notartestamente normalt
ikke vil kunne anfægtes.
Skal ens testamente kun indeholde få og enkle bestemmelser, kan man selv skrive sit
testamente (se nedenstående paradigma til
et standardtestamente) og underskrive dette
på dommerkontoret (efter forudgående telefonisk aftale). Testamentet skal udfærdiges
og underskrives i to eksemplarer, hvoraf det
ene skal være på specielt genpartspapir autoriseret af Justitsministeriet. Der skal medbringes legitimation (sygesikringskort og
pas eller kørekort).
Er der i ens familie mere indviklede slægtsforhold, og ønsker man bestemmelser indføjet, som kræver et indgående kendskab til
arvelovgivningen, må det anbefales, at man
retter henvendelse til en advokat, så man
sikrer sig, at testamentet bliver korrekt udfærdiget. Man kan aftale en fast pris med
advokaten forud for arbejdets udførelse.
Det koster et gebyr på 300 kr. til staten at
oprette et testamente.
Landsledelsen fremsender gerne det specielle genpartspapir og er behjælpelig med
yderligere vejledning. Ring til kontoret i
Stokhusgade på telefon nr. 33 12 96 06.
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Navn
Adresse
Tlf.nr.

TESTAMENTE

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

1.

Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (menigheden hører under
Metodistkirken i Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve kr. ……….. efter mig.
Eller:
Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (menigheden hører under
Metodistkirken i Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve X/del efter mig.
Eller:
Alt, hvad jeg måtte efterlade mig, skal tilfalde Metodistkirken i
Danmark/Metodistmenigheden i X-by (menigheden hører under Metodistkirken i Danmark,
som er fritaget for boafgift).

---oooOooo--Dette testamente underskriver jeg i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres
opbevaret i notarialkontorets arkiv, således at en udskrift heraf skal have samme gyldighed
som originalen.

X-by, den
…………………………….
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Konferencekalender 2. halvår 2005
September
16. - 18.
23. - 24.

Kollekt til indkøb af salmebøger i egen menighed
MB Dans, sang og musik-weekend i Strandby.
Metodistkirkens Landsledelse på Frederiksberg.

Oktober
7. - 9.
14. - 20.

MM Copenhagen Gospel Festival
MS Patruljeførertræning.

November
11. - 13.
18. - 20.
25. - 27.

Kollekt til præsteuddannelsen.
Teenage-weekend i København.
MU Refill
MS Seniornatløb

December
28. - 1/1

MU Nytårslejr
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Konferencekalender 1. halvår 2006
Januar
20. - 21.
27. - 29.

Evangelisk Alliance.
Metodistkirkens Landsledelse i Århus.
MBUF Lederweekend.

Februar
Kollekt til aflønning af præster i Letland. (Rådet for Verdensmission)
Marts
3.

April
13. - 16.
28. - 29.

Kvindernes Internationale Bededag.
MM Young Copenhagen Gospel Festival.
Salg af missionslodsedler.

MU Påskestævne.
Metodistkirkens Landsledelse.

Maj
6. - 7.
11. - 14.

Missionssøndag.
Dansk Økumenisk Kvindekomites Fællesskabs Dag
MBUF Delegeretmøde i Århus.

Juni
28. - 2/7

Årskonference på Lægården, Holstebro.

Juli
2. - 7.

MB Børnelejr.
MS Seniorsommerlejr.

August
18. - 20.
25. - 27.

MS Old Scout.
MS LPK

September
22. - 24.

Børnemedarbejderkonference BMK06
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