METODISTKIRKENS 96. DANSKE ÅRSKONFERENCE
Holstebro den 28. juni - 2. juli 2006

FORHANDLINGSPROTOKOL

Udgivet af Årskonferencens sekretariat

Protokollens inddeling
Side
Konferencens bestillingsmænd.................................................................................

5

Bestyrelser og udvalg ...............................................................................................

6

Referat af forhandlingerne .......................................................................................

22

Konferencens årsrapport...........................................................................................

46

Ansættelser ...............................................................................................................

49

Indberetninger ..........................................................................................................

50

Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer ........................................................

139

Konferenceoversigt ..................................................................................................

142

Vedtægter .................................................................................................................

6

Konferencens præster ...............................................................................................

146

Adresser: Præster, menigheder m.m. ........................................................................

147

Statistik .....................................................................................................................

160

Vejledninger .............................................................................................................

165

Konferencekalender..................................................................................................

172

4

Konferencens bestillingsmænd
Biskop:
Kontor:

Øystein Olsen
Besøgsadresse: Akersbakken 37, N-0172 Oslo, Norge.
Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 33 27 35. Fax 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, Norge. 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, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: mission@metodistkirken.dk
Konferencelægleder:
Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 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 (2), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf 98 48 10 98. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Næstformand: Ole Birch (1), Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83.
Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Udvalg vedrørende evangelisation m.v.:
Finn Bræstrup Karlsen (2), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Bente Skov (1), Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.
E-mail: rughaven@email.dk
Udvalg vedrørende administration m.v.:
Mogens Hansen (3) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N.
Tlf 86 16 69 16. Fax 86 16 69 26. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
Gurli Brinch Andersen (2), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: gurli.brinch@esenet.dk
Mark Lewis (1), Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Ex officio:
Biskop Øystein Olsen (ex off.), Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10. E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.
Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04. E-mail: 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.), Rugtvedvej 8, 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), Tine Gjessø (1).
Suppleanter til udvalg vedrørende administration m.v. (1):
Lars Ulrik Jensen (1), Tine Gjessø (1).
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark og for Hovedbestyrelsen findes i "Metodistkirkens Årbog" 1999 side 61ff.
Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005.
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2. * Metodistkirkens Verdensmission (4)
Formand: Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
Mobil 22 62 49 59. E-mail: mission@metodistkirken.dk
Valgt af årskonferencen:
Lawrence Ashong (1), Frederikssundsvej 74 D, 6., 2400 København NV. Tlf 33 93 63 04.
E-mail: larryashong@yahoo.com
Linda Larsen (1), Ericaparken 29 E, st., 2820 Gentofte. Tlf 39 66 96 65.
E-mail: lvl@paradis.dk
Charlotte Thaarup (1), Rimmensallé 113, 3. th., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 43 61 01.
E-mail: thaarup@socsci.aau.dk
Suppleant (4): Kirsten Nygaard (4), Bente Thaarup Skov (4),
Valgt af MK's delegeretmøde og godkendt af årskonferencen:
MK-formand: Anni Pedersen (2), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98 97 76 85.
E-mail: anniogvagn@vip.cybetcity.dk
Lene Bræstrup (2), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
Vibeke Brogaard (4), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: vbrogaard@hotmail.com
Suppleant: Kirsten Nygaard.
Kasserer: Vibeke Brogaard (4), Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
Giro: 1 19 02 61. E-mail: vbrogaard@hotmail.com
Redaktør: Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 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 Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 632.

MK's Landsudvalg:
MK-formand: Anni Pedersen, Parallelvej 11, Vidstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98 97 76 85.
E-mail: anniogvagn@vip.cybetcity.dk
Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.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, Ëlsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knutb@stofanet.dk
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3.
Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Formand: Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdvej 8, 2400 København NV.
Tlf 39 69 13 26. E-mail: mbuf@metodistkirken.dk
Næstformand: Stine Vinther Triel, Vandværksvej 10, 3250 Gilleleje. Tlf 48 36 11 12.
E-mail: stri@ggk.dk
MB-landsleder: Susanne Thomsen, Ringriddervej 98, 1., 6400 Sønderborg.
Tlf 75 56 44 66 / 27 20 07 54, E-mail: susth100@hotmail.com
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 20 73 57 86.
E-mail: peterogmalika@hotmail.com
MU-landsleder: Karen Brogaard, Alexandragade 8C, 5000 Odense C. Tlf 66 13 48 06.
E-mail: mu@metodistkirken.dk
MU-vicelandsleder: Louise M. Christensen, Østermarksvej 5 F, 9400 Nørresundby,
Tlf 98 10 20 93. E-mail: lullo84@hotmail.com
MM-leder: Anne Kaehne, Borgergade 21, st. tv., 1300 København K, Tlf. 26 25 45 66.
E-mail: gospel@metodistkirken.dk
MM-viceleder: Ulrik Thirup, Mølvangvej 71, st. tv., 7300 Jelling. Tlf 25 37 08 28.
E-mail: thirup@tunet.dk
Kasserer: Henrik Nielsen, Tranevej 12, 9970 Strandby. Tlf/fax 98 48 17 10.
E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk
MBUF Giro 7 01 47 40.
Konsulent: Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, st., 8000 Århus C.
Tlf 86 20 28 61 / 61 60 69 93. E-mail: gjessoe@mail1.stofanet.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2002 side 75ff.
Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 648.

4. *

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed (2)
www.mrffs.dk
Formand: Knut Bjarne Jørgensen (2), Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knutb@stofanet.dk
Mogens Hougesen (2), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91.
E-mail: moghou@c.dk
Bjørn Thomsen (1) (næstformand), Søndervej 17, 9970 Strandby. Tlf 98 48 18 40.
E-mail: bthomsen@tele2adsl.dk
Karen Marie Thomsen (1) (sekretær), Højrupsvej 56, 2.tv., 9900 Frederikshavn.
Tlf 98 48 32 50. E-mail: km@thomsen.mail.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.
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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

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, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: dagensord@metodistkirken.dk

7. *

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
Birgit Jensen (4), Konvalvej 25, 2770 Kastrup. Tlf 32 51 01 30.
Henning Bjerno (4), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Christian Mølgaard (2), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K. tlf 23 67 38 10,
E-mail: cm_hb@hotmail.com
Gunhild Mechta (2), Baltorpvej 257, st. th., 2750 Ballerup, tlf. 44 68 03 39.
Finn Bræstrup Karlsen (1), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Præsten ved Jerusalemskirken: Christian Alsted (ex off.), Stokhusgade 2, 3.,
1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Fax 33 12 96 04.
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk
Suppleant (4): Bjarne Kofoed Nielsen (1).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88.
Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 640.
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8. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg
Danske Kirkers Råd (3):
Henning Bjerno (næstformand) (2), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Finn Uth (2), 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, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle.
Tlf 75 64 20 19. E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
Repr. fra MK: Rita Jørgensen, Ëlsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knutb@stofanet.dk
Danmarks Økumeniske Kvindekomité:
Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.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 (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Suppleant: Lars Ulrik Jensen (1).
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9. * Betaniaforeningen i Danmark (3)
Formand: Ove Sørensen (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: betania@metodistkirken.dk
Helge Olesen (3), Aprilvej 4, 8210 Århus V. Tlf 86 15 84 71. Mobiltlf 40 70 21 97.
E-mail: hbohome@mail.tele.dk
Michael Nielsen (3), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn@fuga.nu
Nils Marqversen (2), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf 86 21 43 43.
Fax 86 21 43 01. E-mail: nils@marqversen.dk
Ingrid Dupont Andersen (2), Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.
Tlf 33 31 07 11. E-mail: rebusch@get2net.dk
Thomas Hjorth (1), Ved Lindelund 323, 2605 Brøndby. Tlf 36 75 98 44.
E-mail: thomas.hjorth@mail.tele.dk
Forretningsfører: Susanne Hansen, Brunhøjvej 6, 8881 Thorsø. Tlf 86 96 65 66.
Fax 86 96 68 66. E-mail: bdc6631@vip.cybercity.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 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, 2605 Brøndby. 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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10. * 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, 2605 Brøndby. 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.

11. * 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 (1), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.
E-mail: bjarne@b-toennesen.dk
Frank Kronborg Christensen (3) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.
Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk
Karna Bræstrup (3), Ved Bellahøj 6, 2. lejl. 4, 2700 Brønshøj. Tlf 38 60 16 85.
Alland Holm (2), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43.
E-mail: a-holm@tdcadsl.dk
Marianne Depner (2), 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 (2), 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.
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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.

12. * 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.
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13.
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:
Formand: Knud Kristensen (3), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: knud@bhutho.dk
Bente Aalbæk (4), Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 27 41.
Benedicte Owens (3), Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85.
Inge-Lise Kofoed Beck (2), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47.
E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk
Eivind Triel (2), 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.

14. * Willeruplund, Odense (2)
Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:
Formand: Søren Digebjerg (2), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
Fax 66 19 25 14. E-mail: soren@digebjerg.dk
Lene Bræstrup (2), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
Helge Munk (1) Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90.
E-mail: hm@munkhosting.dk
Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:
Anders Flinck (2), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.
E-mail: a-flinck@webspeed.dk
Thomas Risager (1), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 61f med ændring i 2002 side 121.

15. * Marielundfonden (3)
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Formand: Ove Sørensen (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Walther Jensen (3), Lærkevej 20, 7080 Børkop. Tlf 75 86 84 07.
E-mail: w-jensen@get2net.dk
Anders Strand Pedersen (2), Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47.
E-mail: strand@tunet.dk
Suppleanter (3): For Walther Jensen: Frank Kronborg Christensen (3). For Anders Strand
Pedersen: Lili Strand Petersen (2). For Ove Sørensen: vakant.
Vedtægter (fundats) findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 126.
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16. * Den selvejende Institution "Marielunds Ældreboliger", Vejle (1)
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle.
Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:
Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 75 82 95 47.
E-mail: strand@tunet.dk
Suppleant: vakant.
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:
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Suppleant: Bjarne Tønnesen..
Beboerrepræsentant: Poul Guldfeldt, Søndermarksvej 97C, 7100 Vejle.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123.

17. * 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, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36.
Mobiltlf 20 72 16 36. 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 Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 634.

18. * Undersøgelsesudvalg (Kvadrienniet)
På forslag af biskoppen:
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Knut Bjarne Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. 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
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19. * 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

20. * Distriktskomite, Distrikt 1 (Kvadrienniet)
Valgt af årskonferencen:
Tommy Faxholm, Rosenkæret 22B, 2860 Søborg. Tlf. 20 60 73 23.
E-mail: tomfax@hotmail.com
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 Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 666

21. * 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 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Komiteens opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 666
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22. * Forslagskomité (4)
Gurli Brinch Andersen (formand) (3), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: gurli.brinch@esenet.dk
Bettina Pedersen (3), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
Anne Thompson (3), Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Thomas Risager (3), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Lawrance Ashong (2), 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.), Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 76 32. E-mail: laegleder@ metodistkirken.dk

23. *

Medlemmer af Centralkonferencens Eksekutivkomité
og Biskopskomité (4)
Finn Uth (3), Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Suppleanter: Ole Birch (3), Finn Bræstrup Karlsen (3).
Udvalgets opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 549 550.

24. *

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 (3), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Suppleanter: Ole Birch (3), Finn Bræstrup Karlsen (3).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 95ff.
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25. * 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.

26. * 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 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
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.

27.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Karen Brogaard, Alexandragade 8C, 5000 Odense C. Tlf 66 13 48 06.
E-mail: mu@metodistkirken.dk
28.

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

29.
Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk

30.
Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
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31.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Rita Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf. 75 64 20 19.
E-mail: knutb@stofanet.dk

32.
Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite
Ikke afklaret.

33.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: mission@metodistkirken.dk

34.
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

35.
Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité
Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26.
E-mail: madska@kff.kk.dk

36.

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 27 - 36 er valgt på Centralkonferencen 2005.

19

Dagsorden
Forhandlingerne indledes
A.

B.

Konstituering
1. Indledning
2. Navneopråb .............................................................................................
3. Organisering af konferencens arbejde
4. Hilsner
5. Eventuelt
Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.
1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) ..............................

22

50

(Regnskab og budget skal godkendes)

2.
3.
4.

Statistikken..............................................................................................
Rådet for Ordineret Tjeneste...................................................................
Metodistkirkens Verdensmission ............................................................

5.

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund ........................................

160
65
66

(Regnskab og budget skal godkendes)

73

(Regnskab skal modtages)

6.

Metodistkirkens Råd for Folkesundhed ..................................................

7.

Kurér-Forlaget.........................................................................................

82

(Regnskab skal godkendes)

84

(Regnskab skal godkendes)

8.
9.
10.
11.

Metodistkirkens Salmebogsudvalg .........................................................
Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek ..............................
Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg ..........................
Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopskomite .....................

87
88
92

(Regnskaber skal modtages)

12. Styrelsen for Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium ..........

102

(Regnskab skal godkendes)

13. Eventuelt

De sociale institutioner m.v.
C.

Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.
1. Betaniaforeningen i Danmark ................................................................

108

(Regnskab skal modtages)

2.

Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond .................................................

113

(Regnskab skal godkendes)

3.

Metodistkirkens Sociale Arbejde ............................................................

115

(Regnskab skal godkendes)

4.

Forårsblomsten .......................................................................................

119

(Regnskab skal godkendes)

5.

Marielund / Marielundfonden ................................................................

121

(Regnskab skal modtages)

6.

Willeruplund ..........................................................................................
(Regnskab skal godkendes)

7.

20

Eventuelt

123

D.

Forslag

E.

Valg og nomineringer
1. Forslagskomite
2. Valg af bestyrelser og udvalg

F.

Orientering
1. Lægården.................................................................................................

G.

124

Højtids- og Afslutningssession
1. Højtidssession
2. Præsentationer og tak
3. Konferencens årsrapportering
4. Hvor skal næste konference holdes?
5. Eventuelt (skal anmeldes til sekretariatet i løbet af torsdagen)
6. Afslutning

21

Referat
Åbne døre – kirkens udfordring
Temaet for årskonferencen 2006 var Åbne
døre – kirkens udfordring. Den blev afholdt
på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro.
Konferencen indledtes onsdag aften med en
festgudstjeneste i forbindelse med 50 årsjubilæet for kvinders fulde formelle rettigheder som præster i Metodistkirken. Pastor
Charlotte Thaarup, Strandby, og Anne
Thompson, Vejle, stod for gudstjenesten,
som også engagerede flere lægkvinder.
Hver aften afsluttedes af muligheden for at
deltage i en Taizé-andagt. Her blev der sunget sange fra det franske kloster, læst og
bedt. Især blev der god tid til stilhed og fordybelse.
Torsdag morgen begyndte med undervisning
af pastor Lars Ulrik Jensen, Solrød menighedsplantning. Emnet var om at læse Det
Gamle Testamente, og han redegjorde bl.a.
for de tre genrer: loven (belæringen), profeterne og skrifterne.
Torsdag aften underviste pastor Mike
Slaughter fra Ginghamsburg, Ohio, USA.
Han er leder af en meget stor menighed, og
redegjorde i ord og med film bl.a. for den
postmoderne tids store udfordringer til kirken. Han anførte, at mange kirkegængere er
det, man kan kalde soft-sekulære; de lever

ikke efter den tro, de bekender. Mike
Slaughter fortalte om, hvordan kampen for
retfærdighed i verden var et stort anliggende
for hans menighed, der bl.a. har sat større
projekter i gang i Dafurprovinsen i Sudan.
Fredag formiddag og eftermiddag underviste Mike Slaughter videre, bl.a. om udfordringer til den enkelte kristne om at leve et
troværdigt liv som discipel med omsorg for
sjæl og legeme. Han gav endvidere principperne for sin lederskabsforståelse videre.
Lørdag morgen underviste pastor Lars Ulrik
Jensen atter; denne gang om at læse Det
Nye Testamente. Han redegjorde bl.a. for
den nyere Paulusforskning.
Lørdag aften var sat af til gospelgudstjeneste ledet af pastor Thomas Risager, Odense.
Pastor Mark Lewis, Bornholm prædikede
om gospelmusikkens kald til kirken. Gospelkoret REJOICE under ledelse af musikmedarbejder Lene Matthiesen Nørrelykke,
ledte i en fantastisk lovsang til Gud.
Søndag afsluttedes konferencen med højtidsgudstjeneste, ledet af pastor Ove Sørensen, Holstebro. Biskop Øystein Olsen prædikede, og pastor Lars Ulrik Jensen holdt
børneprædiken.
Næste årskonference afholdes i Strandby.

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

læste fra Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers
14 om kærligheden som fuldkommenhedens
bånd og om at gøre alt i Vor Herre Jesu
navn.

A: Konstituering

A2: Navneopråb
Følgende var til stede:
Biskop Øystein Olsen.
Præster: Lilly Thomsen, Eigil Carlsen, Poul
Rasmussen, Knut Bjarne Jørgensen, Freddy
Johansen, Finn Uth, Charlotte Thaarup (til

A1: Indledning
Biskop Øystein Olsen bød velkommen til
årskonferencen. Han nævnte, at det er den 4.
årskonference, som han deltager i år. Han
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fredag eftermiddag), Jørgen Thaarup (til
lørdag middag), Keld Munk, Claus Kofoed
Nielsen, Mark Lewis, Christian Alsted, Ove
Sørensen, Ole Birch, Lars Ulrik Jensen,
Karen Anette Nielsen (fra fredag
eftermiddag), Thomas Risager, Joshua
Kyeremeh, Anne Thompson.
Diakon: Carsten Bjerno
Menighedernes repræsentanter: Esbjerg:
Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn:
Henning Clausen, Bjørn Thomsen.
Gladsaxe: Mai Rasmussen. Holstebro: IngeLise Kofoed Beck. Horsens: Mogens
Hougesen (fra fredag eftermiddag).
Kalundborg: Gitte Stolberg. København:
Gunhild Mechta, Louise Aaen, Peter Uth.
København, Int: Charles Ofori (fra lørdag
morgen). Nexø: William Bræstrup. Odense:
Sussi Lindberg, Karen Brogaard. Rønne:
Poul Larsen. Strandby: Susanne Thaarup,
Lars Henning Clausen, Henrik Carlsen.
Vejle: Anders Strand Pedersen, Vibeke
Brogaard. Århus: Nils Marqversen,
Christina Sørensen.
Landsledelsen: Gurli Brinch Andersen,
Henning Bjerno, Finn Bræstrup Karlsen,
Susanne Thaarup, Mogens Hansen.
Konferencelægleder: Henning Clausen.
Missionssekretær: Laila Hørby (fra lørdag
middag).
MK´s formand: Anni Pedersen.
Ungdomsrepræsentanter: Kathrine Holm,
Louise Hjort Jensen, Charlotte Pedersen.
Medlemmer uden stemmeret:
MU- leder: Karen Brogaard.
Betaniaforeningens
formand:
Ove
Sørensen.
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth.
Gæster: Mike Slaughter, Ginghamsburg,
Ohio, USA (til fredag aften), Harriet
Becker, Flensburg, Tyskland.
Ikke til stede:
Præster: Fletcher Thaarup, Ejler Busch
Andersen, Carsten Morsbøl, Elina Bræstrup,
Mikkel Bræstrup, Duncan Thompson.
Menighedens repræsentanter: Løkken.

MBUFs formand: Mads Kamp Hansen.
MB-leder: Susanne Thomsen.
MS-leder: Louise Just Johansen.
MM-leder Anne Kaehne.
Biskop Øystein Olsen bød særligt velkommen til ungdomsrepræsentanterne.
A3: Organisering af konferencens arbejde
Justeringsudvalg: Nils Marqversen, Thomas
Risager.
Stemmetællere: Carsten Bjerno, Mai
Rasmussen, Gunhild Mechta, Claus Kofoed
Nielsen.
Hjælpesekretær: Tine Gjessø.
A4: Hilsner
Mogens Hansen oplæste en hilsen fra
Metodistkirken Årskonference i Sverige.
Christian Alsted har en hilsen fra Metodistkirken i Norge, som har afholdt 150 års
jubilæum. Gunhild Mechta gav en hilsen fra
Ruth Sørensen, der nu bor i Vejle.
Harriet Becker kom med en hilsen fra den
tyske årskonference. En særlig hilsen var
der fra biskop Rose Maria Wenner, tidligere
distriktsforstander Karsten Mohr, og
tidligere deltager i den danske konference,
pastor Christhard Elle, samt fra distriktsforstander Uwe Onnen. Konferencen blev
afholdt den 3.-7. maj i nærheden af Berlin.
Temaet Mit Kristus ”Unterwegs – wo zwei
oder drei versammlet sind.” Står over for
store
udfordringer
–
økonomiske
begrænsninger. Sammenlægninger af
menigheder og salg af kirker. Nyt
kirkebyggeri i Uranienburg ved Berlin –
stort socialt arbejde for unge og deres
familier. Et spændende arbejde. Ny struktur
prøves af for de kommende årskonferencer.
Arbejdes mere med visioner end traditionelle forhandlinger. Biskoppen prædikede: kirken skal ikke være et tillukket
fællesskab. Personlig har hun haft stor
glæde af at være lægleder i Flensburg og
tage del i den tyske metodistkirkes liv. Der
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var fra den tyske årskonference et stærkt
ønske om dansk deltagelse i næste
årskonference.
A5: Eventuelt
B:
Beretninger,
Regnskaber,
Fremtidsplaner, Forslag, Budgetter
B1:Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og
Landsledelse)
Jørgen Thaarup præsenterede landsledelsens
forslag til vejledning for vedtagelse af
resolution. Lars Ulrik Jensen anførte
angående punkt 2 under forslag til regler for
beslutningsproces, at det er udemokratisk, at
årskonferencen skal tage stilling til,
hvorvidt man vil modtage og behandle et
forslag og foreslog, at punkt 2 fjernes.
Jørgen Thaarup svarede, at dette punkt er
medtaget parallelt med procedurer andre
steder. Punktet er medtaget, for at
Årskonferencen kan undgå at bruge tid på et
forslag, som evt. ikke kan blive til noget.
Biskop Øystein Olsen tilføjede, at forslaget
vil være synligt for alle gennem håndbogen.
Knut Bjarne Jørgensen spurgte, hvorvidt de
fire, der skal tale for og i mod, er udvalgte,
eller om det handler om at komme først.
Biskop Øystein Olsen svarede, at det ikke
drejer sig om særligt udvalgte. Ole Birch
mente, at der nemt kunne opstå to
diskussioner om indholdet ved at man først
skal godkende forslaget, og efterfølgende
behandle det. Han opfordrede til at holde
øje med, hvordan det går i de næste år. Hvis
der er en tendens til at afvise forslag, så bør
man nøje overveje en ny ordlyd. Jørgen
Thaarup anførte, at det drejer sig om en
vejledning og ikke deciderede regler. Den,
der foreslår en resolution kan selv foreslå,
hvordan man skal behandle et givent
forslag. Nils Marqversen fremførte, at netop
i debatten om, hvorvidt man vil modtage
forslaget, bør der kun være to talere for og
to imod, for at begrænse debatten. Derimod
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mente han, at det var bekymrende, hvis kun
fire måtte tale for og imod selve forslaget,
hvis det kom til debat. Mogens Hansen
svarede, at begrænsningen på to talere for
og to i mod er i relation til behandlingen af
de enkelte ændringsforslag til hovedforslaget, men ikke i debatten om
hovedforslaget.
Lars Ulrik Jensens forslag om at fjerne
punkt 2 blev vedtaget.
Derefter blev forslaget til vejledningen
vedtaget.
Punkt 1 og 2 af beretningen blev fremført
med en powerpointfremvisning og ved
oplæsning af Christian Alsted og Finn Uth.
Der blev vist en lang række billeder fra
Metodistkirkens arbejder rundt om i menighederne. Til beretningen blev tilføjet at
Benedikte Owens har fået bevilget status
som lokaliseret ældste. Biskop Øystein
Olsen takkede for den kreative fremlæggelse.
Biskop Øystein Olsen indledte samtalen
Tine Gjessø udtrykte sin glæde over den
åbenhed og ærlighed, der er i beretningen.
Det er et væsentligt spørgsmål, om vi er et
antal menigheder eller om vi er et
kirkesamfund. Er vi andet på landsplan end
en pengekasse og et flyttesystem? Hvad
betyder det ude i menighederne? Hun
opfordrede til en åben samtale i både
landsledelsen og til næste Årskonference.
Det har også en betydning med drøftelserne
om betydningen af årskonferencen. Tine
Gjessø påpegede, at billedet fra Paulus med
at vinde, måske ikke bruges på samme
måde, som det Paulus tænkte. Det er jo ikke
os, der skal vinde, men Kristus. Det er
kærligheden, der skal vinde, så vi får et
fællesskab, der styrker hinanden til at sprede
den kærlighed ud i hverdagen.
Biskop Øystein Olsen nævnte, at det handler
om at vinde, men ikke om at undgå at tabe.
Knut Bjarne Jørgensen er taknemlig for
åbenheden og at tingene er sat i fokus. Det

har dog også været svært læsestof til meget
eftertanke. Han nævnte prioriteringen af
menigheder. Statistisk finder han dog ikke
den store fremgang i disse menigheder, der
er nævnt. Han har tjent en menighed, der i
nogle år har følt sig uden for. Det kunne
godt være, at der også er potentiale i de små
menigheder, som f.eks. Esbjerg.
Peter Uth spurgte til ønsket om samarbejdet
med MBUF. Er der nogle ideer til intensivering af dette samarbejde. Der skal mere
til end et årligt fællesmøde. Jørgen Thaarup
svarede, at det var en prioritering, man vil
holde fast i. Der ikke aftalt et fælles møde i
år, men der er også samarbejde om kommunikation. Der er en organisatorisk afstand
mellem Landsledelsen og MBUF, der er
blevet større i de senere år. Begge parter er
frustrerede, men kender ikke helt grunden.
Christian Alsted nævnte, at der ikke er så
stor en samtale mellem de to parter. Der er
ikke nogen stor deltagelse i Delegeretmødet
fra kirken, og MBUFs ledelse er ikke stærkt
repræsenteret ved Årsmødet. Han troede, at
det var nødvendigt, at have mulighed for
meget mere samtale. Fx kunne man afholde
møder parallelt.
Biskop Øystein Olsen nævnte, at hans fokus
er børne- og ungdomsarbejdet. Der er
udgivet en folder om det og andre fokuspunkter.
Ole Birch var i tvivl, om, hvad man
forestiller sig angående udviklingen mod
nogle få menigheder, og om der er en
sammenhængskraft. Hvilke muligheder ser
de for at komme videre, og hvad vej, de vil
udpege for fremtiden. Christian Alsted
svarede, at det går den vej, at vi i de
kommende år vil lukke flere menigheder.
Han håber det ikke, men det er vi nødt til at
forholde os til. Man vil prioritere menighedsplantningen i Solrød og endvidere
kigge efter flere muligheder for menighedsplantning. Der er alvorligt brug for en holdningsændring. Det er vigtigt, at vi tænker,
hvordan vi kan nå nye mennesker. Vi er en
kirke, der altid har lukket kirker. Der er en

mulighed for at plante en menighed i
Aalborg. Det er der nogen, der må tage fat i,
få drømme om, og tage fat på.
Mark Lewis takkede for indberetningen. Det
er et ærligt udtryk for mange ting. Det er
kolde kendsgerninger. Vi er nødt til at
tænke nyt og kreativt, og mere aggressivt.
Der er vigtigt, at vi ikke svigter og ofrer
nogle kristne dyder undervejs. Et ord som
prioritering faldt ham for brystet. Det bliver
til en hierarkisk forståelse, at der er nogle
menigheder, vi tænker mere på end andre.
Vi overser måske omsorgen, at bearbejde
sorgen hos de små forsamlinger, der også
tjener gudsriget på en måde. De har fortjent
en ærefuld afslutning. Han ønskede, at vi
skulle sige: på grund af jeres svære
situation, vil vi elske jer endnu mere. Det
handler om følelser og mennesker, der har
tjent Kristus i mange, mange år. Det er ikke
deres skyld, at den kirkelige situation er så
indviklet, som den er. Med venstre
hjernehalvdel er han helt enig med beretningen, men med højre halvdel er han bange
for, at vi glemmer omsorgen.
Louise Hjort Jensen udtrykte glæde over, at
Aalborg er blevet nævnt som en mulig
menighedsplantning. Der er allerede folk i
Aalborg, der er i gang med tanker om at
starte menighed.
Carsten Bjerno sagde til Mark Lewis, at i de
små kirker, der ikke er på listen, er der
stadig mennesker, som nås med Kristus, og
det kan man ikke tage fra dem.
Biskop Øystein Olsen svarede Mark Lewis,
at han håbede på, at omprioriteringerne kan
gøres, uden at man mister omsorgen. Alle,
der tilhører kirken, skal have omsorg og er
vigtige.
Jørgen Thaarup fandt, at der var en forskel
på, hvorfra man ser problemstillingen. Fra
Årskonferencen forsøger man at agere som
landskirke og taler om prioritering. Et andet
perspektiv er fra det lokale sted, og det er et
helt andet. Der findes jo aldrig en huskreds,
der er for lille til at vokse. Det engagement,
der er der, hvor du hører til, bør vi ikke tage
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fra hinanden. Vi har alle forpligtigelse og
engagement på det lokale sted.
Ole Birch anførte, at prioriteringen gælder
det personalemæssige og økonomiske
ressourcer. Han refererede til Mike
Slaugthers foredrag. Vi har brug for at
prioritere og finde ud af, hvordan vi vil
komme videre med vores Kristushengivenhed. Det kan ske helt uden præster og
andre ressourcer.
Henrik Carlsen ønskede at komme væk fra
begravelsesstemningen. Han ønskede, at vi
skal se fremad. Der er selvfølgelig prioriteter, men vi skal ikke lukke menigheder
på forhånd. Han fandt det som en god
prioritet at satse på større samarbejde med
børne- og ungdomsforbundet. Han ønskede
også, at vi skal lede efter muligheder for
samarbejde med andre kirker. Det er vigtigt
at se, hvad det er vi kan satse på. Præsternes
uddannelse og enighed om, hvad er det vi
går efter, er også afgørende.
Han tror på en fremtid for Metodistkirken i
Danmark.
Christian Alsted anførte, at vi her er sammen om at lede kirken, selvom vi kommer
fra hver vores sammenhæng. Vi skal prøve
at se på, hvordan vi kan udvikle vores kirke.
Vi tror, at Danmark har brug for, at der er
en Metodistkirke i Danmark. Det handler
ikke om at prioritere nogle menigheder,
fordi de har fortjent det eller er bedst, men
fordi det er der, man kan udvikle sig mest.
Distriktsforstanderne har brug for at vide,
om det er den vej, kirken ønsker at gå.
Keld Munk fortalte om, at der i Vejle ligger
en stor gade tæt på kirken, hvor man vil
fritlægge en å. Det har inspireret menigheden til at tænke på, at der i menigheden er
en kilde, der flyder til os. Ligesom kommunen vil åbne for åen, sådan vil man også
åbne for kirken. Henning Bjerno takkede for
Louises Hjort Jensens kontante svar
angående Aalborg. Det glæder han sig til at
høre mere om. Han nævnte, at der i
hovedkassen er sat 100.000 kr. af til
evangelisationsaktiviteter, som Rønne f.eks.
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har ansøgt om en del af til et initiativ i
efteråret. Det er man mest glad for at støtte.
Henning Clausen sagde, at det er svært, at
læse på tryk, at ens menighed ikke er med i
prioriteringen, men han syntes også, at det
er rigtigt, at der bliver sat ord på. Han
udtrykte, at Frederikshavn står i en svær
situation. Til næste år vil man kun have lidt
præstelig hjælp fra Jørgen Thaarup. Man
føler, at man har 130 års historie i hænderne. Der er ikke noget andet at gøre, end
at arbejde med det. Bare, at man oplever
omsorgen, når man beder om hjælp.
Finn Bræstrup Karlsen følte sig opmuntret,
selvom der var flere formuleringer, der
havde rystet ham lidt. Han var meget positiv
over Mike Slaugthers undervisning om den
lille overskuelige menighed. Han er glad
for, at man allerede i Rønne har skippet de
mange udvalg og centreret ledelsen af
menigheden i menighedsrådet. I Rønne er
man meget glad for sit gospelkor. Man vil
bede folkene i Gospelkoret om deres hjælp.
Man vil lave tre dages fremstød med Gospel
og spejderarbejde. Man har også i høj grad
følt sig støttet af Landsledelsen.
Lars Ulrik Jensen nævnte, at tingene bliver
meget konkrete i en menighedsplantning.
Alt er så skrøbeligt, og forhåbningerne er så
store. I Solrød ønsker de ikke at kalde sig en
menighed før det tidspunkt, hvor der med
sikkerhed deltager 120 i deres gudstjeneste.
Han opfordrede til, at vi prioriterer vores
arbejde, som var det vores sidste år. Det er
den situation, som en menighedsplantning
står i.
Mogens Hougesen undrede sig over, at
Frederikshavn ikke er nævnt i prioriteringen, da der er et stort medlemstal. Finn
Uth svarede, at det er sådan på papiret.
Gudstjenestebesøget er også rimeligt. Men
der er også andre forhold der gør, at den
ikke er nævnt. I Frederikshavn har de noget
mere, de skal kæmpe for. Menigheden er
Kristi legeme på jorden; men det er ikke et
spørgsmål om kirker, men om, at mennesker
kommer til tro.

Claus Kofoed Nielsen sagde, at vi burde
give os selv en udfordring. Vi skulle lave en
aftale med hinanden om, at vi som
konferencemedlemmer hver især sørger for,
at der kommer et medlem til kirken inden
næste årskonference.
Vibeke Brogaard syntes ikke, at menigheden i Vejle har flyttet sig i mange år. NU
er der kommet nyt blod til, der har givet nye
tanker. Man holdt et informationsmøde, der
nu har resulteret i flere medlemsoptagelser.
Den åbne å risler inde i Vejle menighed.
Henrik Carlsen glædede sig over bemærkningen om, at en menighed ikke kan
opbygges på en 37 timers arbejdsuge. I
menighederne har man brug for sparring og
samarbejdet mellem lægfolk og de ansatte.
Han spurgte også, om man kan få tilskud til
lokale ansættelser af lægfolk. Der jo bestemt
ikke nogen, der bare arbejder i 37 timer.
Han syntes, at der er mange aktiviteter rundt
omkring, antallet taget betragtning.
Kathrine Holm fandt det vigtigt, at vi har
Gud med. Vi kan ikke stå her og sige, at vi
vil gøre sådan og sådan, uden at det er en
del af Guds plan. Hun troede på, at selvom
der kun er 10 mennesker i en menighed, så
kan der ske store ting, hvis de er villige til at
lytte til Gud.
Jørgen Thaarup svarede, at der allerede er
ydet penge til ansættelse af lægfolk lokalt i
de senere år.
Thomas Risager omtalte lukningen af
Svendborg. De kunne have beklaget, at
deres indsats ikke havde båret frugt. Det
kunne vendes om til, at de mennesker nu er
blevet sat fri. Der drives nu myretue fortsat
– i et nyt boligområde. Hvad kunne der ikke
ske der. Han drømte om en menighedsplantning i Svendborg.
Vibeke Brogaard ville gerne tilføje, at det
ikke er præstens skyld, at der ikke er sket
meget i Vejle. Præsten er til låns, og Keld
Munk har gjort en stor indsats, men det er
menigheden der ikke har forvaltet dette godt
nok.

Claus Kofoed Nielsen fortalte om at komme
hjem efter mange år i Afrika. Det er både
skræmmende og dejligt at se mange nye
mennesker i kirken. Han havde svært med at
identificere sig med det, at hans præsterolle
i beretningen var beskrevet som værende på
fritidsbasis. Han opfatter det sådan, at han er
rejseprædikant, som er en livstidsopgave.
Han har ikke opfattet det sådan, at han på et
tidspunkt har været præst og på et andet
ikke. Da han kom hjem, var han klar til at
tjene, men har et andet arbejde for
underholdets skyld, men han betragter sig
ikke som fritidspræst.
Biskop Øystein Olsen svarede, at konkrete
personale spørgsmål ikke bør drøftes i det
åbne forum.
Jørgen Thaarup nævnte, at det er en del af
sprogbrugen at tale om fritidspræster,
deltidspræster og heltidspræster. Det bruger
man også på Överås.
Finn Uth viste forståelse for det. Teologisk
er han enig med Claus Kofoed Nielsen om,
at han er ansat uden løn og ikke på
fritidsbasis, hvorfor beretningens formulering blev ændret.
Biskop Øystein Olsen nævnte, at to af
ungdomsdelegaterne var fra Aalborg. Han
bad ungdomsrepræsentanterne om at
komme frem og være med i forbøn for en
mulig menighedsplantning i Ålborg. Keld
Munk ledte i bønnen.
Den øvrige del af beretningen blev fremlagt.
Jørgen Thaarup lagde op til en debat om
selve årskonferencen. Efter hver eneste
årskonference, indløber der meget forskellige meninger om, hvorvidt det har været
godt eller skidt. En årskonference har en
række givne opgaver at arbejde med, men er
også en anledning til inspiration, og årskonferencen har en vis underholdende
effekt. Vi skylder de mennesker, der
arbejder i kirkens forskellige udvalg, et
ordentligt grundlag at arbejde på i det
fremtidige år. Der er også et forkyndende
element. Landsledelsen finder, at tiden er
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moden til, at vi i fællesskab får diskuteret,
hvad vores forståelse af årskonferencen er.
Han tilføjede, at den nye salmebog har
noget med vores identitet som kirke at gøre.
Det er ikke en opgave, der er afsluttet, men
det er begyndelsen på, at vi i de lokale
menigheder præsenterer salmebogen og
tager den i anvendelse til at forme mennesker og bygge menigheder.
Angående byggeriet af kirkecentret i
Strandby, fortalte Jørgen Thaarup, at projektet nu er færdigt. Det er nok en lokal
menighed, der har arbejdet med sig selv og
sin fremtid, men det er også en landsopgave;
en opgave, vi har udført som landskirke og
som er hjulpet godt på vej af landskirkens
tilskud på to mio. kroner. Mht. kirkebygninger har kirken et fælles ansvar, da
kirkebygninger, selv om de administreres af
den lokale menighed, principielt tilhører
landskirken, hvorfor køb og salg af kirkebygninger er en landsledelses-/årskonferencebeslutning.
Menighedsplantningen i Solrød er effektueret som Solrød Frikirke. Det er en
glædelig ting, som man også følger med i
fra landskirken. Vi befinder os i en fase,
hvor der arbejdes med at placere en præst i
Solrød og skaffe en lokal bolig.
Jørgen Thaarup omtalte de menigheder, der
allerede har besluttet sig for lukning, eller er
på vej til at lukke – og menigheder som
arbejder mod sammenlægning. Det er
oplevelsen af, at arbejdet er svært, hvorfor
man søger nye veje. Det ser ud til, at
sammenlægningsplanerne mellem Wesleykirken og Jerusalemskirken er ved at falde
på plads.
Jørgen Thaarup oplyste i relation til
distriktsforstandertjenesten, at der i det
nuværende tilfælde, hvor distriktsforstanderen er ansat uden for hovedkassens
område, bliver betalt for løskøbelse af et
antal timer ved den institution, som er
hovedarbejdsgiver.
Mogens Hansen fremlagde tanker om et nyt
lønsystem for præster. I det nuværende
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lønsystem er princippet ligeløn for alle
uanset uddannelse, supplerende kvalifikationer, anciennitet, udnævnelse, ekstra
udnævnelse som f.eks. distriktsforstander
eller andet. Ligeledes er der fribolig til
beskatning. Hvor begge personer i et
ægtepar er præster, kan disse ikke forvente
mere end 1,5 ansættelse tilsammen, og der
gives kompensation for tjenestebolig til den
ene i form af et forhøjet pensionsbeløb.
Præster på prøve kan enten få fuld løn uden
pension eller 75% løn plus pension. I
henhold til Book of Discipline har alle
præster mulighed for at tage ekstraarbejde
op til en dag om ugen. Endvidere reguleres
arbejdsforholdene i henhold til de retningslinierne, der fremgår af medarbejderhåndbogen. Der rejser sig nu følgende spørgsmål:
 Kan vi blive ved med at få præster med
de evner og kvalifikationer vi ønsker
os?
 Vil vi i fremtiden få præster som har
opgivet en anden karriere?
 Skal vi i højere grad til at vænne os til
fritidspræster og deltidspræster, som har
andet arbejde – enten for at have en
levestandard de ønsker eller fordi
kirken ikke har råd til at lønne dem?
 Kan vi fastholde et tjenestebolig-system
i en tid, hvor boligpriserne stiger
voldsomt og hvor boligsituationen har
stor indflydelse på nuværende og
kommende levestandard?
 Giver vi rimelig kompensation til
præster, som ønsker at skaffe egen
bolig?
De mulige fordele ved et differentieret
lønsysten kunne være:
 Bedre kvalificerede præster på lang sigt.
 Større krav fra menighederne til
præsternes evne og ydelse
 Større målbevidsthed
 Større effektivitet
Det kan ligeledes give nogle ulemper:
 Indbyrdes
konkurrence
mellem
præsterne.




Skade på de kollegiale forhold.
Velhavende menigheder styrer egen
ansættelsessituation.
 Menigheder kan få svært ved at få en
fuldtidspræst.
Mogens Hansen sluttede med at sige, at der
ikke er et svar på de mange spørgsmål og
overvejelser, men at der vil blive arbejdet
med emnet frem til næste årskonference.
Jørgen Thaarup forklarede, at nogle af de
store økonomiske forandringer i hovedkassen skyldes arv, salg af kirkebygninger
og store tilskud til lokale menigheder.
Økonomien er ganske god, selvom man
bruger flere penge end nogensinde før. En
del af pengene er kommet pga. realiserede
kirkebygninger. Man skal ikke underkende
de store arvebeløb. De økonomiske muligheder, som kirken har, skyldes, at
mennesker har ønsket at yde til kirken i
forbindelse med udfærdigelse af testamenter.
Carsten Morsbøl er efter sidste årskonference tiltrådt som ny redaktør på Himmel
og Jord. Der er fortsat samarbejde med
MBUF-styrelsen om blad og hjemmeside.
Der er en proces i gang, så man håber på en
forbedring af blad og hjemmeside i det
kommende år.
En stor del af præsterne var sidste år i Taize
i stedet for deres faste efterårsmøde. De
præster, der var af sted, har givet meget
positive tilbagemeldinger om fællesskabet,
åndelig opbyggelse og økumenisk fællesskab, som kan blive menighederne og
landskirken til gode.
Det er afgørende, hvad der skal ske angående Betaniahjemmet i Århus. Vi skal
finde nye veje for at finde sociale opgaver,
som vi er forpligtede på at bære.
Efter fremlæggelse af landsledelsens beretning blev beretningen debatteret.
Punkt 3 – årskonferencen:
Jørgen Thaarup bad om, at man i
menighedsrådene gennemgår den nye
disciplin med hensyn til introduktionen til,
hvad en årskonference er. Henning Clausen

nævnte betydningen af, at årskonferencen
også er et sted, hvor samtalerne mellem
programmerne er vigtige – det at komme
sammen som metodister og dele erfaringer.
Men det er også vigtigt at pointere, at der er
et arbejde at gøre på konferencen.
Lars Ulrik Jensen nævnte, at der er et godt
program i år. Hvis man diskuterede dette
emne på en anden årskonference, havde
diskussionen måske været anderledes.
Ole Birch nævnte, at der efter sidste årskonference var kommet konstruktiv kritik.
Men hvis der ikke bliver sagt andet, vil det
blive sådan, som det er nu.
Vibeke Brogaard nævnte, at det altid var
spændende at komme på årskonference.
Man bliver styrket som kristen, og kan
vende problemer. Hun kunne imidlertid
ønske sig flere deltagere udover de
delegerede. Anne Thompson mente, at der
måske var brug for mere undervisning om,
hvad en årskonference er. Hun mente, at det
især er de mange udvalg, som kan være
svære at forstå betydningen og oprindelsen
af. Det betyder ikke, at det ikke er relevant
arbejde, men der er brug for mere forståelse.
Der er brug for dialogen, for årskonferencen
er Metodistkirken på landsplan. Mark Lewis
henviste til erfaringen af uformelle samtaler
om, hvorvidt årskonferencen overhovedet
har betydning for de lokale menigheder. Vi
er udsat for en arbejdsrytme, der bl.a.
indebærer en besynderlig sommerafmatning.
Årskonferencen efterfølges af sommerferie,
så det bliver ikke rigtigt muligt at dele
inspiration og information fra konferencen.
Det er et kommunikationsproblem. Han
foreslog, at årskonferencen flyttes til
slutningen af sommerferien, så man kommer
hjem lige ved begyndelsen af det nye
arbejdsår.
Jørgen Thaarup anerkendte behovet for
undervisning og en styrkelse af identiteten.
Punkt 5 – Kirkecenter Strandby:
Lars Henning Clausen takkede på vegne af
Strandby menighed årskonferencen og
Landsledelsen for muligheden for at kunne
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gennemføre byggeprojektet. Det har været
en stor udfordring. Nu har man 6 døre at
komme ind og ud af mod 3 før. Han takkede
for forbøn og gaver. Han håbede, at
Metodistkirken fortsat kan være en fast
ankerplads i Strandby. Alle er velkomne til
at komme på besøg. Han inviterede til
housewarming i august og inviterede endvidere til årskonference 2007 i Strandby.
Christian Alsted nævnte, at det har været
spændende at følge projektet. Især havde det
været dejligt at opleve entusiasme, glæde og
kærlighed, der er lagt i projektet fra
menighedens side. Han glædede sig især
over, at man ikke kun fokuserede på bygningerne, men på det, der skulle fylde dem.
Han anerkendte den visionære tilgang til
projektet og holdningen om, at der skal være
plads til at udbygge om et antal år. Han
oplevede Strandby menighed som et lokomotiv for kirken.
Punkt 6 – På vej mod menighedsplantning:
Knut Bjarne Jørgensen glædede sig over
udviklingen i Solrød, men kunne godt tænke
sig, at det blev klarere signaleret, at det er
en metodistkirke. Lars Ulrik Jensen svarede
hertil, at man kalder det Solrød Frikirke,
fordi der i Solrød er en folkekirke og en
frikirke. Metodistidentiteten fremgår klart af
alle de forskellige medier knyttet til
menigheden. Det er en vigtig pointe, at det
er en fri kirke, så spørgsmålene kommer til
at dreje sig om, hvad frikirken tror på, og
ikke, hvad forskellen er mellem Metodistkirken og Folkekirken.
Punkt 7 – Afvikling & sammenslutning:
Ole Birch forklarede om situationen i
Gladsaxe. Man arbejder hen i mod en
sammenslutning med Jerusalemskirken. De
økonomiske forhold, aktivitetsniveauet og
trætheden hos de aktive medlemmer havde
nået et negativt niveau. Sidste år nåede man
frem til et for stort budgetunderskud. Man
overvejede at ansætte præsten i en
halvtidsstilling eller at sælge kirkebygningen og fortsætte som husmenighed.
Der har ikke været tilslutning til disse
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forslag. Herefter har man ved pastoratskonferencen vedtaget at arbejde på en
sammenlægning med Jerusalemskirken. Det
triste er i øvrigt ved at gå af det. Nu føler
man, at man har en plan, og man glæder sig
til sammenlægningen. Hvis det går som
planlagt, vil man i august ved en pastoratskonference tage beslutning om et eventuelt salg af bygningen. Den 2. oktober vil
man så holde en festgudstjeneste om
sammenlægningen i Jerusalemskirken. Finn
Uth fandt, at det er en modig beslutning,
men også på et tidspunkt, hvor der fortsat er
kræfter, der kan arbejde for Guds sag.
Finn Uth orienterede endvidere om situationen i Den Internationale Menighed. Man
regner med fortsat at få 50% af lønningen af
præst fra Board of Global Ministries. Man
håber på at kunne ansætte en musikmedarbejder for at få en stabilitet i gudstjenesterne. Man har også fået udtrykt
klarere forventninger til medlemsbidrag.
Man håber således på, at menigheden kan
blive mere livskraftig.
Punkt 9 – Lønsystem:
Anne Thompson påpegede, at ansatte på
prøve skal have en fuldtidansættelse.
Christian Alsted svarede, at det har været
praksis, at ansætte præster halvtids i
prøveperioden.
Lars Ulrik Jensen sagde, at man godt kunne
godkende halvtidstjeneste men så med
forlænget prøvetid. Nils Marqversen bad
om, at de enkelte menigheder får Landsledelsens oplæg, som det blev fremlagt, så
der ikke kommer misforståelser.
Punkt 12 – Kirkens presse:
Carsten Bjerno anførte, at når der i pressen
tales om "Kirken i Danmark", så tænkes der
ofte på Folkekirken. Han fandt, at Kristeligt
Dagblad er meget enøjet og hylder
Folkekirken. Fx havde man et dåbstema,
hvor man kun nævnte Folkekirkens
dåbsforståelse. Han ønskede, at vi skulle
kritisere dem for deres enøjethed. Han
mente, at vi også kunne have en pressemedarbejder, der havde fokus udadtil. Han

savnede vores kirkes stemme i sagen om
Muhammed-tegningerne. Han hilste i den
forbindelse resolutionen, som er gengivet i
H&J nr. 3 velkommen, men syntes, at det
var synd og skam, at det ikke var kommet
længere ud. I forbindelse med Sagen om
Fælledgården savnede han også vores kirkes
stemme i debatten om ældreomsorg. Gud
har noget at være stolt af – vi har en kirke,
der gør en masse for mennesker.
Ole Birch svarede, at der sikkert er ting vi
kunne gøre og burde gøre mht. medierne i
vores samfund. Han henviste til egne indlæg
på www.kristendom.dk. Der er vedtaget en
kommunikationsstrategi, hvor man ikke vil
satse særligt meget på ekstern kommunikation, for at styrke metodisterne og
metodistkirkebrugerne i deres glæde og
identitet, så de kan kommunikere evangeliets budskab til deres venner og familie.
Han troede ikke på effekten af at smide
mange midler i kommunikation udadtil. Han
opfordrede til at skrive en weblog.
Claus Kofoed Nielsen mente, at man godt
fra kirken kunne henvende sig til Kristeligt
Dagblad om vægtningen af indhold. Ole
Birch henviste til en klage, han privat har
skrevet til Kristeligt Dagblad, og til svaret,
der
findes
på
hans
blog
på
www.kristendom.dk
Punkt
15
–
udnævnelse
af
distriktsforstander:
Nils Marqversen mente, at hvis Landsledelsen skal være med til at udpege
kommende distriktsforstandere, så gør man
Biskoppens indflydelse mindre. Han
savnede også en høring af de menigheder,
der i forbindelse med valg af distriktsforstander, kommer til at mangle
arbejdstimer. Biskop Øystein Olsen informerede om proceduren i Norge. Han tolkede
ikke ordet oplæg som et bindende oplæg.
Finn Bræstrup Karlsen mente, at dette
forslag er et forsøg på at lægge op til en
samtale i Landsledelsen. Der røres ikke ved
Biskoppens ret til at udpege.

Henning Clausen sagde, at det udtrykker en
åbenhed i forslaget, der vedgår sig de
problemer, der er. Finn Uth nævnte, at
valgmulighederne mellem præsterne er
blevet mindre, så han vidste ikke, hvorvidt
forslaget ville have nogen betydning. Han
opfordrede til, at det bliver diskuteret, hvor
meget tid, der skal lægges i distriktsforstanderhvervet, og hvad man skal prioritere.
Henning Bjerno fremlagde regnskabet for
2005 og fremhævede de tre arvgivere, der
har bidraget til formuen.
Regnskabet blev godkendt.
Henning Bjerno fremlagde budgettet. Der
regnes med en udgift på kr. 450.000 til den
nyligt udkomne salmebog.
Budgettet blev godkendt.
Biskop Øystein Olsen takkede Henning
Bjerno for hans arbejde som kasserer.
Mogens Hansen fremlagde forslagene:
Forslag nr. 1 – blev godkendt.
Forslag nr. 2 – blev godkendt.
Forslag nr. 3 – blev godkendt.
Forslag nr. 4 – blev godkendt.
Forslag nr. 5 – Knut Bjarne Jørgensen ville
gerne vide, hvorfor man vil køre anerkendelsen videre i Århus menighed. Han
informerede om, at Vor Frelser Kirke
(Folkekirke i Horsens) er interesseret i at
købe bygningen. Sagen bliver formentligt i
øjeblikket behandlet i Kirkeministeriet, og
det kunne evt. have konsekvenser, at
menigheden ikke bliver nedlagt. Landsledelsen har ønsket at bevare anerkendelsen,
hvis der vil udvikle sig nye menigheder i
Østjylland.
Finn Uth svarede, at der ikke er foretaget en
henvendelse til Kirkeministeriet, men at der
ikke har været noget skjult, og at det ligger
inden for gældende regler.
Landledelsen vil kigge nærmere på sagen.
Forslaget blev godkendt.
Forslag nr. 6 – blev godkendt.
Forslag nr. 7 – blev godkendt.
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Resolutionsforslaget blev præsenteret af
Jørgen Thaarup. Baggrunden for forslaget er
diskussionen på sidste Årskonference, hvor
man besluttede, at der skulle udarbejdes et
forslag til en resolution om kirkens holdning
til krig. Resolutionen er udarbejdet på den
måde, at der er foretaget et udvalg af
skriftsteder, der gerne skulle tale for sig
selv. Der er endvidere en tekst, der handler
om den verden, vi oplever i dag. Der er
foretaget et valg om, hvilke konfliktområder
i verden, man skulle omtale. Den er
udformet i generelle vendinger ikke i
forhold til en bestemt konflikt. Man håber,
at det generelle kan overføres på aktuelle
konflikter i en given situation. Der lægges
op til en række handlinger. Resolutionen
taler først og fremmest til os selv, derefter
til dem, vi har kontakt til, herefter til det
omgivende samfund. Der lægges op til at
bruge kirkens primære sprog – bøn,
gudstjeneste og forkyndelse. Der tænkes på
at yde omsorg til mennesker, der har været
udsat for krig, hvad enten man nu er soldat,
pårørende til soldater eller flygtninge.
Finn Bræstrup Karlsen anbefalede, at vi
stemmer for resolutionen. Den er meget
klar, og er meget metodistisk. Den er
lavmælt og troværdig i sin formulering.
Finn Uth fandt, at det var fint, at vi vil
udtale os om situationen i verden. Man fordømmer ikke Danmarks deltagelse i krig,
men udtrykker en bekymring. Han efterlyste, at den forholder sig til fredsbevarende
styrker, og det ansvar, som det indebærer i
en kompliceret verden. Som princip har en
nation ret til at indlede en forsvarskrig. Han
foreslog følgende tilføjelse i formuleringen:
”Det er med smerte, at vi nogle gange må
konstatere, at diktatorisk, udemokratisk
eller voldelig undertrykkelse af befolkningsgrupper og nationer ikke kan forandres
gennem forhandling så fredsbevarende krig
eller forsvarskrig bliver en mulighed.”
Christian Alsted forstod ikke rigtigt
formuleringen om en fredsbevarende krig.
De fredsbevarende styrker sættes ofte ind
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mellem civilbefolkningen og en angribende
part og for at beskytte fødevareleveringer.
Han føler derfor ikke, at formuleringen er
dækkende.
Ole Birch mente, at der ikke kan tales om en
fredsbevarende krig, det er to modstillede
begreber. Det er et forvirrende tillæg, og vil
skabe et forvirrende udtryk for resolutionen.
Lars Henning Clausen sagde, at han ikke
gik ind for at slå ihjel, men for at beskytte
forsvarsløse. For 60 år siden var der også
metodister, der blev sendt til Europa. Hvad
hvis de havde sagt, at de ikke gik ind for
krig, og ikke ville hjælpe Europa. Det
modsatte af næstekærlighed er passivitet.
Finn Uth rettede, at der skulle tales om
fredsskabende og ikke fredsbevarende.
Christian Alsted foreslog en ændring til
ændringen.
Vibeke Brogaard fortalte, at hun havde den
fredsbevarende styrke tæt inde på livet, da
hendes søn er udsendt til Irak. Han fortæller,
at hvis de ikke var til stede, var der ikke
mulighed for at bringe nødhjælp ud, hjælpe
med opbygning og optrevle modstand.
Peter Uth havde tænkt sig at stemme i mod.
Sidste år blev der udtrykt, at det er positivt,
at vi tager del i verden. Han frygtede, at
diskussionen ikke ville munde ud i at tage
del i verden, men mere kommer til at handle
om holdninger, og at vi mener noget
forskelligt. Vi skulle derimod tale om,
hvordan vi kan gøre verden bedre.
Knut Bjarne Jørgensen fandt det godt, at der
henvises til De Sociale Principper. Han bad
for en forklaring på, om man skulle opsøge
andre menigheder i området.
Nils Marqversen er meget nervøs over, at
kirken laver resolutioner, der har et tydeligt
politisk præg, men han fandt formuleringen
afbalanceret, især med Finne Uths tilføjelse.
Han mente endvidere, at situationen i Darfur
bør nævnes.
Thomas Risager glædede sig over, at vi i
dag kan diskutere dette. Kristendommen
hænger sammen med den verden, vi lever i.

Derfor bør vi tage diskussionen, og hvis vi
bliver uenige, må vi forsones bagefter.
Ole Birch mente, at hvis man var bange for
at tale politik, så er man ikke klar over, hvad
det er for en tradition, vi er en del af. Han
ønskede ikke at sige noget negativt, om de
danske soldater, der laver et stykke arbejde i
Irak. Men han ønskede at sige noget
negativt om de danske politikere, der ikke er
helt ærlige om motiverne for at gå ind i Irak.
Vi kan ikke ud fra de sociale principper gå
med i en fredsskabende krig. Her behøver vi
en diskussion.
Louise Aaen sagde, at hun ville stemme for.
Det gør hende stolt, at kirken blander sig i
aktuelle sager. Det gør hende stolt, og giver
hende håb om, at Gud vil gribe ind og
stoppe krig som en uretfærdighed i verden.
Mark Lewis fandt formuleringen god og
modig. Det havde været mere modigt, hvis
den var kommet for 2 år siden. Søndagen
efter, at USA gik ind i Irak, sad han i en
kirke, hvor folk var begejstrede over det –
her følte han sig dybt alene. Det er vigtigt,
at vi ikke bruger kristendommen til at
retfærdiggøre vores handlinger.
Finn Bræstrup Karlsen fandt det vigtigt, at
vi præciserer alt, hvad vi mener omkring
krig. Derfor bør fredsbevarende styrker også
nævnes.
Mai Rasmussen syntes, at forslaget om en
konkret gudstjeneste i 2006 får resolutionen
til at virke forældet i løbet af kort tid.
Jørgen Thaarup mente, at det står for at
fastholde aktualiteten, og at vi gør noget
nyt. Når den senere skrives ind, vil denne
dato naturligt falde ud.
Thomas Risager havde et forslag til
ændring af tilføjelsen, således at ordet
”mulighed” ændres til ”realitet”.
Gitte Stolberg mente, at tilføjelsen
forplumrer det hele. Hun ønskede, at vi
skulle sige nej til krig, og holde fast til det.
Poul Larsen mente, at den sidste linie i
tilføjelsen lød som en undskyldning for at
gå i krig.

Peter Uth var ikke enig heri. Det er naivt at
sige, at stater ikke må gå i krig mod
hinanden. Det er det faktum, vi smerteligt
må konstatere. Der findes ikke en hellig stat.
Thomas Risagers tillægsforslag blev ikke
vedtaget.
Finn Uths ændringsforslag blev ikke
vedtaget.
Lars Ulrik Jensen foreslog følgende
ændring til punkt c i resolutionen: ”…at
Metodistkirken tager afstand fra
Danmarks deltagelse i krigshandlinger
udenfor landets grænser, og at alle danske
soldater bør tages ud af krigsførende
tjeneste umiddelbart, …”
ændres til
”…at Metodistkirken tager afstand fra
krig som politisk virkemiddel,…”
Jørgen Thaarup spurgte, om den
foreslåede tekst også tager afstand fra
forsvarskrig?
Lars Ulrik Jensen svarede, at forsvarskrig
bliver en mulighed, men at vi stadig tager
afstand fra det.
Vibeke Brogaard sagde, at den sidste
foreslåede formulering var bedre.
Karen Brogaard sagde, at de danske
soldater, der er i Irak er med til at opbygge
landet. Vi har et ansvar overfor de mennesker, hvis land er blevet sønderbombet.
Finn Bræstrup Karlsen fandt, at Lars Ulriks
forslag udvander betydningen.
Det alternative forslag blev ikke vedtaget.
Det vedtoges at ændres formuleringen "at
alle menigheder i menighedens nærområde
undersøger" til "at alle menigheder i deres
nærområde undersøger" for at tydeliggøre
at der blot er tale om metodistmenigheder
og ikke alle nabomenigheder.
Resolutionen blev herefter vedtaget.
Ledelsens samlede beretning blev modtaget.
B2: Statistikken
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Mogens Hansen fremlagde statistikken og
økonomirapporten, der dog manglede økonomital fra Solrød. De er netop blevet klar
og vil være indrapporteret til årbogen.
Statistikken og økonomirapporten blev
godkendt.
B3: Rådet for Ordineret Tjeneste
Ove Sørensen fremlagde beretningen.
Denne blev modtaget.
B4: Metodistkirkens Verdensmission
Laila Hørby sagde, at verdens nød er så stor,
og det er vores ansvar at tage os af den. Man
har været fyldt af projekt ”Den Gode
Forbindelse”, som i øjeblikket er i gang i
Congo. Det er planen at organisere en
ansættelse af en mand derude. Det kunne
være et projekt for en menighed at støtte
med 80 dollar om måneden. Hun nævnte
den øgede personlige kontakt mellem
danske metodister og mennesker fra vores
samarbejdslande.
Ny struktur og værdier skal der arbejdes
med i det kommende år. Man arbejder på en
bønnekalender, så vidt det er muligt. Der et
foreløbig et overskud på 700 Kr. på salg af
vand til Årskonferencen, der går til vandprojektet i Congo.
Hun opfordrede igen til at forpligte sig på
nogle konkrete projekter, som er udstukket
af Missionsrådet. Hun mindede om, at man
skulle huske at skrive på bidrag, til hvilket
projekt de er tiltænkt.
Man vil arbejde på at finde en god historie
angående juleaftenskollekten.
Man håber at kunne få et samarbejde med
MBUF om Camp Wesley.
Der var direkte telefonforbindelse til
arbejdsholdet i Congo, hvor vi hørte, at de
havde det godt og havde mødt mange
dejlige mennesker og børn. Der er blevet
lagt ca. 3 km. rør af de fem km, der skal
lægges.
Anni Pedersen bemærkede, at det er over 2
% af de danske metodister, der i år holder
aktiv ferie for at yde en eller anden form for
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nødhjælp. Hun glædede sig over, at
halvdelen af dem, der rejser ud, er under 27
år. Det er noget, der vil få stor betydning for
deres liv at få den oplevelse.
Rapporten blev modtaget.
Regnskab og budget blev godkendt.
Forslag 1 - 4 blev vedtaget.
B5: Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Karen Brogaard og Peter Uth præsenterede
beretningen. Peter Uth fortalte om MBUFs
situation. I de seneste år, har der været
problemer med at finde ledere til styrelsen.
Der er dog stadig mange ledere, der trækker
et stort læs. Man ønsker at afholde en
MBUFlejr, hvilket er en foreløbig titel – en
lejr, hvor man er fælles. Her lader f.eks.
spejderne uniformerne blive hjemme og
kommer som enkeltpersoner og medlemmer
af MBUF. I stedet for en lejr med små
underlejre, vil der blive inddeling i alder.
Det
vil
være
frugtbart
for
ungdomsforbundet og knytte arbejdsgrenene
mere sammen.
Karen Brogaard fortalte, at der er sat en dato
for indhentning af børneattester. Hun
opfordrede præsterne til også at få indhentet
en attest, da de blandt andet underviser
konfirmander. MUs påskelejr måtte aflyses,
da der kun var to tilmeldt. Det kan godt
virke som om, at der er meget information,
som ikke kommer ud. Hun opfordrede til, at
man sender informationen rundt til de
relevante personer. Der er brug for personlig
reklame.
MBUF-konsulent Tine Gjessø gjorde
reklame for kommende weekender for årets
konfirmander, TUF, der står for Tro –
Udvikling – Fællesskab. Første weekend er
den 15. - 17. september 2006. Endvidere er
der etablere en fælles adresse på Internettet,
hvor synspunkter og andre oplysninger kan
udveksles: www.konfirmand.blogspot.com.
Endvidere opfattede Tine Gjessø kraftigt
kirkens ledere og præster til at deltage i
Børnemedarbejderkonferencen den 22. - 24.

september 2006. Se mere på www.b-mk.dk.
Kathrine Holm foreslog, at årskonferencen
sender delegater til MBUF’s delegeretmøde.
Christian Alsted nævnte, at der bør komme
en invitation fra MBUF-styrelsen og
MBUF's delegeretmøde.
Louise Hjort Jensen fandt det svært at finde
unge, der har lyst til at deltage i
Årskonferencen. Hun ville gerne takke for
muligheden for at deltage; det har været
inspirerende. Hun har fået lyst til at gå
positivt hjem og reklamere for at deltage i
Årskonferencen.
Christian Alsted anførte, at børne- og
ungdomsarbejdet er en af de vigtigste dele
af vores arbejde.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
B6: Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Knut Bjarne Jørgensen reklamerede for
”Alkoholpolitisk Magasin”. Det sendes ud
til alle menigheder. Der er gratis abonnement. Man har været glad for temaaftenerne. MBUF var medindbyder, og der
var også flere unge mennesker med. Man vil
donere 5.000 kr. til hjælp til elektricitet på
Camp Wesley i Letland.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet blev godkendt.
B7: Kurerforlaget
Alf Hansen fremlagde beretning og regnskab.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet blev godkendt.
Alf Hansen blev takket for sin indsats med
Kurér-Forlaget, hvor den seneste opgave har
været udsendelse af salmebøger.
B8: Metodistkirkens Salmebogsudvalg
Christian Alsted præsenterede den nye
salmebog og fortalte om historien bag. For
12 år siden besluttede Årskonferencen at
sætte arbejdet i gang med at lave en ny
salmebog. Der blev lagt optimistiske planer

for arbejdet, så man regnede med at lave
salmebogen på 5 år. Man mente ikke
dengang, at det var nødvendigt at bruge
ligeså længe, som den forrige salmebogskommision havde brugt – de havde
brugt 10 år! Man begyndte med at udvælge,
hvilke salmer fra den gamle salmebog, der
skulle med i den nye. Det er endt med, at
der er 397 salmer med fra den forrige
salmebog. Så gik man i gang med det
uoverskuelige arbejde at finde nye salmer.
Man har nok sunget sig igennem 1000vis,
hvoraf man har udvalgt nogle. En tredjedel
af salmerne er fra efter år 1900. Det er også
en bønne- og ritualbog. Der skelnes ikke
mellem salmer og sange fra vækkelsestraditionen. Man mener også, at
salmebogen udtrykker den metodistiske
tradition mere tydeligt. Der er salmer fra en
global sammenhæng, fra Taize og
indeholder også en del salmer fra den ny
salmesamling i Folkekirkens Salmebog. De
bedste af lovsangstraditionen er også
medtaget. Denne salmebog er mange års
arbejde for mange mennesker.
Melodiudvalget, tekstudvalget, teologiudvalget, produktionsudvalget og salmebogsudvalget blev præsenteret og takket. De
modtog en særlig udgave af salmebogen til
alle udvalgenes medlemmer. Biskop Øystein
Olsen takkede for det arbejde der blev gjort
og takkede særligt Christian Alsted for hans
ledelse af arbejdet.
Christian Alsted tilføjede, at den nye
koralbog endnu ikke er kommet. Man
forventer at udsende et forslag til en
melodibog inden efterårsferien, hvorefter
der er sat et år af til at evaluere denne.
B9: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv
og Bibliotek
Christian Alsted fremlagde beretningen.
Beretningen blev modtaget.
B10: Metodistkirkens repræsentation i
Økumeniske udvalg
Danske kirkers Råd:
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Henning Bjerno gjorde reklame for Danske
Kirkedage i Haderslev i Kristi Himmelfartsferien 2007.
Ole Birch fandt det lidt skuffende, at det
tværkirkelige råd, der nu er skabt, har haft
så svag en stemme ud af til i forhold til
relevante emner som f.eks. Muhammedkrisen.
Henning Bjerno var enig i betragtningen.
Formanden og generalsekretæren er opmærksomme på dette.
Evangelisk Alliance:
Thomas Risager reklamerede for Willow
Creeks Global Leadership Summit, der
foregår i København den 29. - 30.
september 2006. Han kunne informere om,
at der er 7 tilmeldte fra Odense. Han
opfordrede til, at man personligt inviterede
sine ledere og lederspirer til dette.
Mark Lewis fortalte om Brian McLarens
besøg i Danmark. Der var kun tre deltagere
fra Metodistkirken. Der er mange
trossamfund i Danmark, som arbejder
seriøst med hans ideer.
Beretningerne blev modtaget.

B11: Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopkomite
Henning Bjerno gjorde reklame for
European Methodist Festival den 1. - 5.
august 2007 i Bratislava
Biskop Øystein Olsen præsenterede Baltic
Pastors Salary Fund. Det var også en
invitation til at skabe venskabsforbindelse
mellem danske menigheder og baltiske.
Ligeledes er præsterne blevet opfordret til at
give 0,5 % af deres løn til baltiske
præstelønninger.
Beretningen og regnskaberne blev
modtaget.
B12: Styrelsen for Metodistkirkens
Teologiske Seminarium
Henning Bjerno redegjorde for vedtægtsændringerne. Jørgen Thaarup skitserede de
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mulige fremtidsveje for Överås. Enten kan
man gå ind i et samarbejde med
universitetet eller med Teologiska
Högskolan Stockholm (THS). Överås har
ikke lige i øjeblikket problemer med at
tiltrække studerende. Lige i øjeblikket er
THS mest interesseret i, at uddannelsen på
Överås flytter til Stockholm og integreres
fuldstændigt i THS, som dermed vil være et
samarbejde mellem Missionsforbundet,
Baptistkirken og Metodistkirken. Der
oprettes dog et professorat i Wesleyansk
teologi. En tredje mulighed er at fortsætte
som en selvstændig uddannelse, men denne
vil ikke være konvertibel med andre
universitetsuddannelser.
Det betyder meget for identiteten, at man
undervises i den metodistiske tradition på
kirkes egen skole. De første to fremtidsmuligheder vil få konsekvenser for
denne identitet. Den svenske kirke er klar
over, at de hovedaktører. Den svenske
årskonference har bemyndiget styrelsen til
at vælge, men kravet er, at det skal være på
højt akademisk niveau, men ikke
nødvendigvis en formel uddannelse, der er
konvertibel til andre uddannelsesinstitutioner.
Ændringerne i vedtægterne handler om en
klargøring. Det er kun 2 årskonferencer, der
fremover driver skolen og er repræsenteret i
styrelsen.
Finn Bræstrup Karlsen spurgte til, hvilken
forskel der er mellem mulighed tre og den
situation, der er i dag. Jørgen Thaarup
svarede, at svagheden er, at undervisningen
komprimeres på et år. Derfor kan man ikke
nå så meget græsk. Fordelen er, at det vil
indebære et bedre studieniveau.
Ole Birch mente, at nr. 3 er billigere i
lærerlønninger. Han fandt det frustrerende,
at svenskerne ikke har kunnet besluttet sig.
Vores beslutning har svært ved at spille en
rolle, hvis svenskerne vil noget andet. Han
nævnte Oslo Menighedsfakultet som en
anden mulighed. Her er der et professorat i
metodistisk teologi og mulighed for en

anerkendt uddannelse. Præster kan måske
ikke få lov at fortsætte i fuldtidstjeneste;
derfor kan uddannelse med et bredere
perspektiv være vigtig.
Karen Annette Nielsen spurgte til
mulighederne for at læse på et universitet i
Danmark, og så tage den metodistiske
uddannelse i Sverige. Jørgen Thaarup
svarede, at alle universitetsuddannelser er
ved at skrive nye læseplaner, så hvad de nye
uddannelser vil indeholde, er ikke nemt at
vide. Der er et generelt krav om, at
universiteterne skal arbejde sammen med
institutioner og virksomheder uden for
universitetet. I Danmark er man endnu ikke
opmærksom på, om man kan samarbejde
med en anden konfession end Folkekirken.
Nils Marqversen sagde, at det ikke ville
være indlysende for danske studerende at
læse på universitetet i Göteborg eller i THS
i Stockholm. Derfor mente han, at vi kun
kunne anerkende den tredje løsning.
Lars Ulrik Jensen mente, at det ville tjene
svensk frikirkeliv bedst at indgå i et
samarbejde med THS, men anerkender
også, at der er mange følelser knytte til
Överås. Han opfordrede til at se det fra de
danske studerendes synspunkt. De vil måske
hellere vælge SALT (Skandinavisk
Akademi for Ledertræning og Teologi), der
i øjeblikket har megen vind i sejlene.
Mogens Hougesen spurgte, hvad Norge kan
tilbyde. Biskop Øystein Olsen svarede, at
der er et bredt tilbud fra Menighedsfakultetet, hvor man få en basisuddannelse
med et metodistisk præg. Metodistrektoren
underviser her. Det er en formel godkendt
uddannelse.
Finn Bræstrup Karlsen sagde, at hvis
danskerne ikke vil vælge nogle af
modellerne, så har vi ikke en præsteuddannelse. Vi kunne ønske, at der bliver
bevaret en uddannelse på Överås.
Biskoppen ridsede de 2 hovedalternativer
op: Enten at beholde en relation til Överås
eller at tilslutte sig noget andet.

Jørgen Thaarup opfordrede sig til at holde
sig til det spørgsmål, der fremgår af
rapporten.
Ole Birch hører det således, at danskerne
gerne så, at svenskerne giver årsagen til at
samarbejdet fremover ikke kan fortsætte, og
at svenskerne tilsvarende gerne så, at
danskerne giver årsagen. Så kan
samarbejdet slutte uden at man selv har
taget initiativ til det.
Henrik Carlsen var enig i, at det er et
vanskeligt spørgsmål for mange af os. En
mulighed kunne være at tage stilling til de 3
punkter og giver svaret til skolestyrelsen
som en prioriteret rækkefølge.
Ole Birch foreslog, at vi undlader at tage
stilling, og at overlade beslutningen til
skolestyrelsen.
Henning Bjerno oplyste, at skolestyrelsen
mødes i efteråret, og at Ove Sørensen og
Henning Bjerno vil repræsentere Danmark
med denne drøftelse i baghovedet.
Danskerne har tidligere givet udtryk for
tvivl om fortsættelsen af samarbejdet om
Överås, og det er svenskerne klar over.
Finn Bræstrup Karlsen opfordrede til, at vi
fra årskonferencen udtaler, at vi er indstillet
på at fortsætte et samarbejde med
svenskerne om en uddannelse på Överås.
Ove Sørensen oplyste, at den faglige
kompleksitet kompliceres af følelserne i
Överås, som vi har haft i lang tid. Det kan
være svært at opretholde det høje faglige
niveau som svenskerne ønsker, og Ove
Sørensen spurgte om, hvorvidt forslag
nummer 3 når op på det ønskede niveau.
Jørgen Thaarup svarede at det ikke er klart.
Jørgen Thaarup gjorde klart, at det er
grunduddannelsen der er tale om. Det bliver
f.eks. ikke pillet ved Master-programmet
eller opgraderingsprogrammet.
Lars Ulrik Jensen er overbevist om, at det
ikke er bydende nødvendigt, at vi
samarbejder med de svenske metodister,
men at det er nødvendigt, at vi samarbejder
med nogen. Og det vil tjene os bedst, hvis vi
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samarbejder med nogen, der ligger i vores
geografiske område.
Christian Alsted synes ikke, det er
kompliceret. Vi kan benytte mulighed 1
eller 3, men forslag 2 er udelukket på grund
af afstanden. Det er forkert af os ikke at
give udtryk for det, vi ikke tror på, så
Sverige tager en evt. beslutning, som vi ikke
kan støtte alligevel.
Ole Birch mente, at vi kan enes om at afvise
forslag nr. 2, men at vi gerne vil være med
til at arbejde videre med forslag 1 eller 3.
Jørgen Thaarup anførte, at styrelsen ikke
endnu mener, at evt. samarbejde med THS
indebærer, at uddannelsen flytter til
Stockholm.
Lars Ulrik Jensen udtrykte problemer med
alle tre modeller, men at nr. 2 vil tjene
svensk frikirkeliv bedst.
Christian Alsted mente, at model 1 ikke
indebærer et problem med at kombineres
med en dansk universitetsuddannelse.
Henning Clausen anførte, at vi burde give
en forklaring for vores manglende beslutning; at det er svært at tage stilling uden
en dybere baggrundsforståelse og uden at
kende konsekvenserne.
Christian Alsted spurgte til, hvordan vi vil
reagere, hvis vi ikke kan leve med en given
beslutning i styrelsen. Så må vi bede om
klarere forslag, hvor konsekvenserne er
skitseret.
Nils Marqversen opfordrede til, at der
formidles, at vi ikke ser mulighed for
fremtidigt samarbejde under mulighed 2.
Lars Ulrik Jensen mente, at vores fremtidsovervejelser mht. hvad vi vil tilbyde af
uddannelse afhænger af styrelsens beslutning. Der er ingen af de tre modeller, vi
fuldt ud kan ind for.
Det besluttedes, at vi undlader at tage
stilling og sender sagen tilbage til
beslutning i skolestyrelsen.
Forslag til vedtægter blev godkendt.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet blev godkendt.
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Henning Bjerno bemærkede de mange
elever og roste i denne forbindelse rektor
Jørgen Thaarups indsats i denne forbindelse.
Under salmen ”Et kald du gav mig Gud”
samlede Poul Rasmussen og Eigil Carlsen
kollekt til Överås på kr. 3.792,B13: Eventuelt
C: De sociale institutioner m.v.
Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner.
Forslag. Budgetter.
C1: Betaniaforeningen i Danmark
Ove Sørensen oplyste, at rapporten fra
Betaniahjemmet på Frederiksberg afspejler,
hvor fint hjemmet fungerer, og hvilken
betydning det har for beboerne. Betaniahjemmet har været i medierne – for det gode
– pga. deres omsorg. Pastor Lilly Thomsen
bor nu på hjemmet og har udtrykt glæde
over det.
Der er store forandringer under opsejling på
Betaniahjemmet i Århus. Det er nu
endegyldigt, at samarbejdet med Århus
Kommune ophører med udgangen af 2007.
En af betingelserne for dette ophør er, at det
kommunale plejehjem Fortegårdens beboere
bruger bygningerne i forbindelse med en
ombygning. Nogle lokaler er til bestyrelsens
disposition. Der er dermed nu halvanden år
for bestyrelsen til at overveje, hvad hjemmet
skal bruges til. Har man ideer til, hvad man
kan bruge bygningerne til, hører man gerne
om det. Bestyrelsens tanker kredser omkring
kollegium, ikke kun for velfungerende unge,
men også med plads til lettere handicappede
unge.
Betaniaforeningen har nedsat et udvalg til at
vurdere det fremtidige brug af hovedbygningen på Marielund. Man er godt i
gang med at udarbejde en fusionserklæring
mellem Marielundfonden og Betaniaforeningen.

Der blev bedt om en fornyelse af fuldmagt
fra årskonferencen til landsledelsen til at
gennemføre denne fusion. Denne fuldmagt
blev givet.
Christian Alsted sagde, at det virker for
begrænset blot at tænke, hvad man kan fylde
i en bygning. Han savnede en tanke om,
hvad det er for et socialt arbejde, man
ønsker at udføre. Bygningen er blot en
ressource. Det er for fantasiløst.
Ole Birch fandt det et problem, at der ikke
er et sted i vores struktur, hvor diakoni som
sådan er på dagsorden. Hvor er der en
gruppe mennesker i vores kirke, der tænker
på diakoni i sin helhed? Vi bør spørge efter,
hvad er det diakonale behov i vores samtid,
som vi kan besvare. Det kunne være
spændende at begynde i et spørgsmål om,
hvilke sjælesorgsmæssige behov, der vokser
sig store i dag, og hvad kan vi gøre ved det.
Der er mange gode mennesker i vores
kredse og også udenfor, der arbejder med
diakoni og åndelig vejledning; måske er der
nogle veje, vi der kan gå.
Ove Sørensen ville gerne hilse en samtale
om kirkens diakonale ansvar velkommen.
Betaniaforeningen vil meget gerne bidrage
til en sådan samtale. Han afkræftede, at man
blot har tænkt på at fylde bygningen. Man
har været i kontakt med de Samvirkende
Invalideorganisationer. Der er et behov for
steder for unge handicappede, der ofte
kommer på plejehjem. Det har været
overvejet at sælge bygningen, men
nærheden til den lokale kirke vil skabe
problemer i en sådan proces.
Christian Alsted sagde, at han ikke syntes,
at det kunne være så stor en ulempe for den
lokale kirke, hvis Betaniahjemmet bliver
solgt. Han savnede fortsat en ide, nogle der
brændte for noget arbejde på den diakonale
front. Han frygtede, at vi atter vil begynde
en institution, men hvor der i virkeligheden
ikke er nogle metodister, der er engagerede i
det. Det engagement ser han ikke. Kathrine
Holm sagde, at det ville være fint at tænke
større, når man nu har en tom bygning. I

Århus mangler der f.eks. også aktiviteter for
børn, der ikke går i SFO, så man kan godt
tænke socialt arbejde bredere.
Mette Munk fortalte om at bo og arbejde
sammen med unge sindslidende. Hun
foreslog, at der på et evt. kollegium kunne
være en prioritering af metodistunge, der
kunne være sammen med handicappede.
Knut Bjarne Jørgensen opfordrede til, at der
til næste årskonference blev lagt op til en
bred debat om det diakonale arbejde.
Biskop Øystein Olsen foreslog, at man
kunne sætte mennesker sammen, der er
kommet med gode forslag. Denne gruppe
kan indbyde til en idé-konference. Jørgen
Thaarup hilste debatten velkommen. Men et
afgørende spørgsmål, er den formålsparagraf, som Betaniaforeningen har. Denne
kan vi ikke umiddelbart ændre. Erhvervsog Selskabsstyrelsen skal godkende en evt.
ændring. Det er vigtigt at undersøge, om der
overhovedet er mulighed for at ændre
formålet. Han mindede om et tidligere års
debat om at flytte Ungdomsskolen
Lægården. Dengang fandt man ud af, at
Lægården er bundet til en bestemt adresse.
Han fandt det vigtigt at få dette afklaret, før
man går videre. Ove Sørensen svarede, at
Betaniaforeningens formål er gældende for
bygningen i Århus. Vedtægterne står i
Årbogen 2004. Det er en bred formulering,
hvor man ikke er bundet til ældrepleje. Man
kunne sagtens forestille sig børne- og
ungdomsarbejde, som også diakonisserne i
sin tid arbejdede med. Betaniaforeningens
bestyrelse er meget bevidste om at inddrage
mennesker fra kirken efter en årrække, hvor
kommunen har omklamret arbejdet. I
menigheden i Århus er der mennesker, der
begynder at røre på sig med ideer om,
hvordan man kan skaber forbindelse til et
givent arbejde i bygningen ved siden af. Det
handler ikke om at fylde noget ind i en
bygning, men netop at spotte noget, som der
mangler i samfundet. Det er vigtigt at bruge
ressourcerne til et diakonalt arbejde, som
kirken også kan præge.
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Henrik Carlsen fandt det dejligt, at der her
var anledning til at inspirere til ideer om det
sociale arbejde. Fra Strandby ser man også
et behov for ungdomsboliger for de unge i
en uddannelsesby som Århus. Han kunne
også foreslå at kigge i en anden retning. Der
gøres meget for at udsluse førstegangskriminelle. Her så han en enorm mulighed
for kirken. Det er noget, der er oppe i tiden,
der er fokus på det fra regeringen, og der
gives tilskud. Christian Alsted fandt tidspunktet væsentligt, når bygninger nu står
frie. Han fandt det vigtigt at inddrage
mennesker rundt om i kirken, som brænder
for det diakonale arbejde, og også være
åben overfor muligheder uden for Århus.
Christian
Alsted
foreslog,
at
Betaniahjemmet indkaldte til en høring om
det sociale og diakonale arbejde, så man får
så bred en samtale som muligt. Han er
bange for en ny institutionsskabelse.
Anne Thompson fandt det spændende med
en samtale, men var ikke sikker på, at det
var i Betaniaforeningen, men derimod i
kirkens regi, at denne samtale skulle tages.
Henrik Carlsen bragte den ide, at man laver
et debatforum på Internettet op til en høring.
Finn Bræstrup Karlsen fandt det tydeligt, at
der i vores kirke globalt har været to
retninger; en fokus på det åndelige og en
fokus på det sociale. Derfor er samtalen
vigtig.
Ove Sørensen svarede, at Betaniaforeningen
gerne deltager i en høring.
Claus Kofoed Nielsen omtalte et stort
forskningsarbejde om det frivillige arbejde i
Danmark, at man burde overveje at inddrage
disse tanker i en samtale.
Christian Alsteds forslag blev vedtaget.
Beretningen og regnskabet blev modtaget.
Nils Marqversen havde lige modtaget en
mail fra arbejdet i Letland. Man mangler
akut 60.000 kr. til elektricitet på lejren
Camp Wesley. Han indbød til at bidrage til
projektet.
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Biskoppen henviste til Betania, Oslo, der
ikke ønskede at være en pengekasse, men en
aktiv fond.
C2: Sonja og Albert Henry Sandvangs
Fond
Ole Birch spurgte, om der er disponeret til
uddelinger de kommende år, eller om der er
muligt at ansøge. Jørgen Thaarup svarede, at
der de næste fem til seks år frem ikke er
disponible penge, hvis de ansøgninger, der
pt. foreligger skal tilgodeses. Det udelukker
ikke, at der kan omdisponeres, hvis der
kommer en mere relevant ansøgning. Et
projekt på Betaniahjemmet støttes pt., og
man vil støtte det med tilskud over de næste
år.
Ole Birch stillede spørgsmålet, om det er en
rimelig praksis.
Jørgen Thaarup svarede, at man helst ville
støtte projekter i det gældende år med de
penge, der er til rådighed. Betaniahjemmet i
Frederiksberg har første prioritet i fondets
formål.
Carsten Bjerno håbede, at man var villig til
at give til projekter, der er større, end man
lige kunne overskue til et år.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet blev godkendt.
C3: Metodistkirkens Sociale Arbejde
Bjarne Tønnesen kunne meddele, at MSA
vil gerne bidrage med 10.000 kr. til Camp
Wesley i Letland.
Han præsenterede derefter et kort til at
hænge om halsen med oplysninger om de
forskellige steder i København, hvor der
drives socialt arbejde, så de hjemløse har
mulighed for at finde spise- og
overnatningssteder. Man har mærket, at der
er flere mennesker, der kommer til arbejdet
på denne måde.
Regnskabet udviser et overskud på 61.000
kr. Dette skyldes udviklingen på ejendomsmarkedet. Der er fremtidsplaner om at sælge
og ombygge eksisterende bygninger.
Beretningen blev modtaget.

Regnskabet blev godkendt.
Biskop Øystein Olsen tilføjede, at det
sociale og diakonale arbejde er en vigtig del
af kirken. Det er kirkens kropssprog, hvor vi
taler med hænder og krop.
C4: Forårsblomsten
Finn Uth nævnte, at man i år har taget til et
initiativ til en lejr for børn fra Vajsenhuset.
Men der var kun to tilmeldte, så denne lejr
bliver ikke til noget.
Anne Thompson gav en ide om at lave en
retro-T-shirt med forårsblomstens logo.
Henrik Carlsen fandt, at det ville være et
godt signal, at vi i de kommuner, hvor vi har
kirker, inviterer børn fra socialt vanskelige
vilkår.
Poul Rasmussen spurgte til salget af
forårsblomsten i 2006.
Finn Uth svarede, at det går den forkerte
vej.
Susanne Thaarup undrede sig over, at der
ikke kunne findes børn til en lejr. Hun
havde læst om ventelister for sådanne tiltag.
Hun spurgte, om man kunne lave
internetsalg af forårsblomsten.
Jørgen Thaarup nævnte ideen om at slå sig
sammen
med
andre
tilsvarende
organisationer
med
evt.
flere
indsamlingsdage. Dette er tidligere blevet
foreslået Forårsblomsten at overveje. Han
opfordrede til udsendelse af breve og et TVprogram i samarbejde med andre. Er det
tanker, der findes i bestyrelsen?
Finn Uth svarede benægtende på dette.
Bestyrelsesarbejdet har nok båret præg af
pessimisme. De vil prøve at inddrage disse
tanker.
William Bræstrup har solgt Forårsblomsten
i 25 år. Hvis mærket ikke skal sælges, så
mister han sine kunder. Han mente, at det
drejer sig om at gøre en indsats.
Finn Uth svarede, at der ikke var tanker om
at nedlægge arbejdet.
Poul Rasmussen mente, at vi skulle tage os
sammen, der burde være mere interesse for
at sælge mærket, end for hvad pengene skal

bruges til. Det er en skam, at det lige så
stille skal løbe ud i sandet. Der er interesse
for lejren og for andre ting, som
indsamlingen går til. Lad os overveje at
starte på ny.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet blev godkendt.
C5: Marielund/Marielundfonden
Beretning for Marielund og regnskabet blev
modtaget.
Der arbejdes med renovering af Marielundfondens hovedbygning.
Beretning for Marielundfonden og regnskabet blev modtaget.
C6: Willeruplund
Ole Birch takkede for gaver i årenes løb.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet blev godkendt.
C7: Eventuelt
Biskop Øystein Olsen gentog, at der var
behov for støtte til Camp Wesley i Letland.
Han kunne oplyse, at beløbet på 60.000 kr.,
der er nævnt tidligere, stort set allerede er
sikret fra Danmark.
D: Forslag
Der var ingen forslag.
E: Valg og nomineringer
E1: Forslagskomite
Thomas Risager blev valgt til forslagskomiteen for 2 år som afløsning for Elina
Bræstrup
E2: Valg af bestyrelser og udvalg
Næstformand for landsledelsen: Ole Birch.
Landsledelsen, udvalg vedr. evangelisation:
Bente Skov.
Landsledelsen, udvalg vedr. administration:
Mark Lewis.
Landsledelsen suppleant, lægperson: Tine
Gjessø
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Landsledelsen suppleant, præst: Lars Ulrik
Jensen
Metodistkirkens Råd for Verdensmission:
Lawrence Ashong, Linda Larsen, Charlotte
Thaarup (Frederikshavn)
Metodistkirkens Råd for Folkesundhed:
Bjørn Thomsen, Karen Marie Thomsen.
Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens
Landsarkiv og Bibliotek: Finn Bræstrup
Karlsen. Suppleant: Bjarne Kofoed Nielsen.
Evangelisk Alliance: Christian Alsted.
Det Danske Bibelselskabs Repræsentantskab: Ove Sørensen. Suppleant: Lars Ulrik
Jensen.
Betaniaforeningen: Ove Sørensen og
Thomas Hjorth.
Sonja og Albert Sandvang Fond: Thomas
Hjorth, Nils Marqversen, Jørgen Thaarup
Metodistkirkens Sociale Arbejde –
Centralmissionen: Bjarne Tønnesen. Valgt
af Metodistkirken i Gladsaxe og godkendt:
Michael Nielsen. Valgt af Metodistkirken i
København og godkendt: Alland Holm.
Forårsblomsten:
Jimmy
Steenberg
Pedersen, Steffen Tvilling. Valgt af
Metodistkirkens Landsledelse og godkendt:
Finn Uth. Valgt af Metodistkirkens Sociale
Arbejde og godkendt: Povl Brendes, Preben
Christiansen, Alland Holm.
Willeruplund: Indstilles af pastoratskonferencen i Odense og valgt: Helge
Munk. Indstillet af MBUF-styrelsen og
valgt: Thomas Risager.
Marielundfonden:
Ove
Sørensen.
Suppleant: vakant.
Marielund ældreboliger, Vejle: Valgt af
Metodistkirkens i Vejle og godkendt:
Anders Strand Pedersen. Suppleant:
vakant. Valgt af Betaniaforeningen i
Danmark og godkendt: Ove Sørensen.
Suppleant: vakant. Valgt af
Metodistkirkens Sociale Arbejde og
godkendt: Finn Uth, Suppleant: Bjarne
Tønnesen.
Kathrine Holm mindede om sidste års
beslutning om, at forslagskomiteen skulle
indhente billeder på opstillede.
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Ole Birch bad forslagskomiteen overveje, at
der næsten udelukkende er foreslået mænd
til de fleste udvalg. Han påpegede dog, at
Rådet for Verdensmission har en overvægt
af kvinder.
F: Orientering
F1: Lægården
Lægården afholdte sin generalforsamling i
forbindelse med årskonferencen (Se side
129).
G: Højtids- og Afslutningssession
G1: Højtidssession
Christian Alsted brugte Anne Sofie
Seidelins ord om, at højtid, er når vores tid
og Guds tid falder i slag. Dette kan ske på
de mærkeligste tidspunkter, når Gud rører
ved os. Vi skal i højtidssessionen samles om
menneskers tjeneste og vores taknemlighed
til Gud.
Årskonferencen sang Kærlighed som ej har
lige fra den nye salmebog.
Christian Alsted mindedes Erik Kristoffersen, der døde den 17. maj 2006 efter
længere tids svaghed. Han blev i 1947
prøvemedlem og i 1949 blev han ordineret.
Han var formand for ungdomsforeningen og
var også distriktsforstander. Han var i 1969
med til at starte Ungdomsskolen Lægården,
som han ledte sammen med sin kone Henny.
Han kom i dette arbejde til at præge mange
unge mennesker. Han havde særligt et hjerte
for de svage og vanskelige. Stoffer var
metodist med stort M. Han gjorde meget for
at viderebringe viden om kirken. Derfor
lavede han Metonyt, som bl.a. blev sendt til
Folketingets medlemmer.
Christian Alsted hilste på Freddy Johansen,
der nu går på pension.
Freddy Johansen har i sine 38 års tjeneste
haft en villighed til at gå nye veje med et
varmt hjerte for Jesus. I Silkeborg startede
han den første u-landsbutik. Han har

engageret sig i samfundsspørgsmål, dybt
forankring i det metodistiske. De senere år
har han været i Holbæk og Kalundborg, med
arbejde uden for kirken, men var også præst
i denne sammenhæng. Et godt og
udholdende arbejde. Tak for en ihærdig
tjeneste for Guds rige og et ønske om en
spændende fremtid som pensionist sammen
med Eino.
Finn Uth talte til Knut Bjarne Jørgensen, der
ligeledes har haft 38 år i tjenesten og lagde
vægt på omsorgen for kollegerne. Knut
Bjarne Jørgensen var formand for
ungdomsforbundet i 1970'erne, der var en
spændende tid, hvor meget lykkedes. Han
havde fået fat i en brugt offsetmaskine, og
han regnede med at kunne reparere den så
den sulle bruges til at trykke bladet Vårbud
på, men det lykkedes aldrig. Han har været
en af kirkens tro tjenere. Begyndte med et år
i Hammerfest i Norge, men har ellers været
i Danmark. Knut Bjarne Jørgensen har
været involveret i mange dele af kirkens
arbejde. Han har også vist viljen til at
studere, også i de seneste år.
Knut Bjarne Jørgensen udtrykte glæde og
tak for alt det, han har fået lov til være med.
Han har svigtet familien, men det vil han
bruge tid på nu. Han takkede for sine
kolleger.
Freddy Johansen fandt det ikke nemt at høre
sit liv oprullet på få linier. Kirken har vist
tålmodighed med ham i mange år. Nu tager
han ansvaret for kirken og lægger det over
på Vor Herre.
Keld Munk fejrer 25 års jubilæum som
præst. Han blev kaldt frem sammen med sin
kone, Stine.
Christian Alsted talte om, at Keld Munk
både er uddannet til at være landmand, men
det var ikke nok; han fik et kald til at være
præst. Han har været involveret i mange ting
igennem årerne. Han har været formand for
Missionsrådet i mange år, hvor der skete
mange ting. Sidste år sluttede han sin
tjeneste som distriktsforstander. Keld Munk

er meget glad for biler, især Opel, og skifter
dem ofte ud, men i tjenesten har han været
trofast og stædig. Han er omsorgsfuld og
opmærksom på menneskene omkring ham,
samvittighedsfuld administrator og han
følger med i udviklingen af menigheden.
Han har en åndelig dybde og varme, der
sætter spor hos mennesker omkring ham.
Højt værdsat kollega. Han ønskedes tillykke
med de 25 år.
Keld Munk takkede kirken, for at kunne
tjene sammen i 25 år. Han er mest glad for
Guds nåde og den styrke, han har vist ham.
Han opfattede sig ikke som den store taler.
Da han overvejede at blive præst, sagde en
til ham, at Gud lagde Jeremias ordene i
munden. Det håber, han også, at Gud har
gjort for ham. Han takkede kirken,
menigheden og sin familie.
Eigil Carlsen og Poul Rasmussen kunne
fejre 50 års jubilæum
Finn Uth talte til Eigil Carlsen, der har tjent
Kristus i 50 år. Det virkede måske
utænkeligt, dengang han begyndte sin
tjeneste, da han var i 30érne. Eigil Carlsen
så betydningen af at udbrede Metodismens
tanker. han er kendt uden for Danmark som
en stor teolog. Var med til teologikommissionen i Metodistkirkens Europaråd.
Finn Uth har altid beundret Eigil Carlsen.
Der var noget at leve op til. Eigil Carlsen er
nok blevet ældre, men er også blevet mere
vis og han har ihærdigt forsvaret den
metodistiske drejning på mange diskussioner. Eigil Carlsen har en ukuelig
livsoptimisme og han takkede for årene i
tjeneste og som pensioneret.
Christian
Alsted
gratulerede
Poul
Rasmussen, der var kommet frem sammen
med sin kone, Emma. Han er noget af en
patriark med børn og svigerbørn som
præster. Poul Rasmussen er først og
fremmest en Guds mand med stor integritet.
På sin egen stille måde rodfæstet i sin tro på
Kristus. Paul Rasmussen gav altid fuld
opmærksomhed til de mennesker, han talte
med. Han elskede sin menighed - og det er
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vigtigt. Og han skulle hver aften ned til
havnen. Poul Rasmussen var et med det
samfund, han var præst i. Har flere gange
stillet sig til rådighed, når der var brug for
det. Uden pensionisterne var der mange
ting, der aldrig var sket.
Poul Rasmussen nævnte, at tjenesten har
været et parløb med sin kone. Han havde
båret på Guds kald i mange år og valgte at
blive præst, da han var gift, men Emma har
stået ved hans side hele vejen igennem. Det
har været en styrke. Familien har trukket
læsset og det har sparet ham for mange
kræfter, at børnene tog fat. Tak til Gud, at
han havde gjort det muligt..
Eigil Carlsen takkede for ordene og takkede
alle, samt de menigheder, han har betjent.
Han forsøger fortsat at gøre den tjeneste,
kirken beder ham om. Han tjener fortsat
med glæde. Han har meget at takke kirken
for.
Henning Clausen uddelte evangelisationsprisen til Peter Steinvig. Formålet er at
fremhæve og fortælle om lægfolks indsats.
Der medfølger kr. 5000,- til undervisning og
inspiration efter eget valg. Peter har gjort en
stor indsats for at udvikle gospelmusikken
som et middel til at udbrede det kristne
budskab. Ved siden af er han fuldtidsansat i
Karlslunde Strandkirke som organist. Hans
virke rækker ud over vores egne
kirkegrænser, og har bragt god omtale om
kirken. Fokus er ikke begrænset til musikken alene, men også til hvordan musikken kan bruges til at bringe budskabet
videre.
Peter takkede med stor glæde og ydmyghed.
Han glædede sig over, at lægfolkets
betydninger er blevet understreget på denne

Årskonference. Peter Steinvig syntes dog
bare, at han har gjort det, han har været
kaldet til. Peter Steinvig udtrykte taknemlighed og gav Gud al æren. Han tænkte
på sin far. For 30 år siden var han i det
samme rum på Lægården med Kefas til en
Årskonference. Han tør ikke tænke på,
hvordan det lød. Han takkede for, at der var
folk i kirken, der turde gribe de ungdommelige forsøg. Der var en tro på, at selv
om de var unge, så havde de noget på hjerte.
G2: Præsentationer og tak
Jørgen Thaarup takkede Susanne Thaarup
for hendes indsats i Landsledelsen. Han
takkede ligeledes Ove Sørensen, der trækker
sig pga. studier, for hans arbejde i
Landsledelsen. Han bød tillige Mark Lewis
velkommen.
G3: Konferencens årsrapportering
Se side 46.
G4: Hvor skal næste konference holdes?
Årskonferencen i 2007 afholdes i Strandby.
G5: Eventuelt
G6: Afslutning
Biskop Øystein Olsen takkede for udholdenhed og god atmosfære på konferencen. Han ønskede Guds velsignelse.
Christian Alsted takkede biskoppen for god,
kompetent og kærlig ledelse af årskonferencen. Alle præster og menigheder
tog den nye Book of Disciplin med hjem.

Præsternes Session
Den 28. juni 2006
Biskop Øystein Olsen bød velkommen til
præsterne og deltagerne i den præstelige
session herunder Helle Christensen, som er
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en af lægrepræsentanterne i Rådet for
Ordineret tjeneste.
Biskoppen indledte med betragtning over
Apg. 12 og om årskonferencens tema om

åbne døre, hvor det viste sig at apostlen
Peters fængselsophold sluttede med
befrielse, fordi menigheden havde bedt om
det. Peter mødte menigheden som en fri
mand og fortalte dermed at det nytter at
bede.
Konferencespørgsmålene 17-77 besvaredes
Herunder blev det efter anbefaling fra rådet
besluttet at bevilge
- Karen Anette Nielsen tjenestefrihed i det
kommende konferenceår.
- Freddy Johansen pensioneret status i årskonferencen
- Knut Bjarne Jørgensen pensioneret status i
årskonferencen
- Benedicte Owens status som lokaliseret
ældste.
- Lars Ulrik Jensen godkendelse til
ansættelse på halv tid.
Der orienteredes om Mai-Brit Tvillings godkendelse som kandidat til præstetjenesten.
Det besluttedes at bringe en hilsen til de
ikke tilstedeværende præster: Mikkel
Bræstrup, Elina Bræstrup, Duncan
Thompson og Fletcher Thaarup.
Der blev bragt en hilsen fra Duncan
Thompson.

Der
informeredes
om
planlagte
arrangementet:
- Der planlægges møde mellem repr fra
menigheder, der har gospelkor, bl.a. med
henblik på fælles inspiration til at integrere
korene i menigheden.
- Efteruddannelsen i Finland 7. - 11. august
2006 med tema “Åndelig Vejledning”
hovedtaler Peter Halldorf, hvor muligvis to
præster og en diakon fra Danmark er
deltagere.
- School of Congratioal of development i
København 30. august - 2. september 2007
hvor der forventes 200 deltagere.
-Missions possible. Seminar arrangeret af
Metodistkirken, Missionsforbundet og
Baptistkirken 2. - 3- marts 2007 på Trinity i
Fredericia. Seminaret handler om frikirke
identitet og præsteroller. Der bliver desuden
2 - 2 1/2 time hvor kirkesamfundene kan
mødes. 200-300 deltagere forventes.
- Præsternes efterårsmøde 25. - 28.
september 2006 på Solborgen
Biskoppen orienterede om Baltic pastors
support fund, herunder om at kvindelige
præster nu også i Estland optages på lige
fod med mandlige kollegaer.
Eigil Carlsen afsluttede mødet med bøn.

Det drøftedes hvorledes der skulle
informeres om sygemeldte kollegaer.

Øystein Olsen
Biskop

Referent: Finn Uth.

Mogens Hansen
Årskonferencens sekretær
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Konferencens årsrapport
Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference
(The Business of The Annual Conference)
Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet
fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med
sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver,
som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church).
Her findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens
over hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale
kirke på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er
nævnt, til "The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church 2005".

Del I: Organisation og almindelige forretninger
1.

Hvem er valgt for fireårsperioden til (§§603.7, 619):
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 (§§617 2511)? Årskonferencen har ansvaret.
b) Er disse tjenestemænds regnskaber reviderede (§§616, 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 160.

7.

Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 62.

8.

Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 50.

9.

Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§342, 613, 614.1)? Se Landsledelsens
forslag side 56.

10. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til dækning af
distriktsforstandernes udgifter (§613.1a)? Distriktsforstanderne bliver aflønnet gennem
anden tjeneste i kirken.
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11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§614.d)? Se
Landsledelsens forslag side60. 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 69)
og Hovedkassen (side 62).
b) præsteuddannelsen? Kollekter og gaver.
d) Africa University? Intet.
f) biskopskassen? Iligning.
g) hovedkassen? Iligning, bevillinger, kollekter.
14. Hvem er lægfolkets ledere (§§603.9, 658)
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. 18 (side 15).
b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§635)? Se udvalg nr. 19 (side 16).
19. Hvem er godkendt til tjeneste som ordineret og som lokalpastor (§§315)? Mai-Brit
Tvilling.
21. Hvem er godkendt og udnævnt som
a) lokalpræst på heltid (§319.4)? Joshua Kyeremeh (7).
b) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt (§316)? Anne Thompson (3), Duncan
Thompson (3).
30. Hvem er fortsat på prøve ifølge 1996-ordningen, hvor langt er hver enkelt kommet i sine
studier, og hvilket år er de optaget som prøvemedlemmer (§326)? Som blivende ældste:
Anne Thompson 2004 (3), Duncan Thompson 2004 (3). Som blivende diakon: Carsten
Bjerno 2004 (3).
47. Hvem er bevilget frivillig lokalisering (§359.1)
a) i år? Mikkel Bræstrup 2006, Rønne Metodistkirken. Benedicte Owens 2006, Strandby
Metodstkirke (benedicte Owens er indtrådt i lokaliseret forhold 2006 efter at være udtrådt
af konferencen i 1998).
51. Hvem er døde
c) Hvilke medlemmer i fuld forening er døde i årets løb?
- pensionerede: Erik Kristoffersen f. 30/12 1919, d. 17/5 2006.
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53. Hvilke prøvemedlemmer eller ordinerede medlemmer har orlov (§353)?
a) frivilling tjenestefrihed? Karen Anette Nielsen (1).
58. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§359)
- Ældste
a) i år? Knut Bjarne Jørgensen, Freddy Johansen.
b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (20), Fletcher Thaarup 1989 (18), Poul
Rasmussen 1993 (14).
59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§359)
b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (24).
62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.
Hvad er antallet af
j) frivilligt lokaliserede i år (47a)? Mikkel Bræstrup, Benedicte Owens.
n) døde (51a,b,c)? 1.
63. Hvad er antallet af
a) pastoratskonferencer? 13.
b) menigheder? 14.
64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§365)? 26.

Del IV: Udnævnelser og afsluttende forretninger
77. Hvilke pastorale medlemmer er bevilget nedsat tjeneste (§§331.7, 338.2, 342.2,
1506.4b.)? Ejler Busch Andersen, Elina Bræstrup, 50% tjeneste (5) Carsten Morsbøl (3),
Claus Kofoed Nielsen (2), Lars Ulrik Jensen, 50% tjeneste (1).
80. Hvilke ældste, diakoner, associerede medlemmer, lokalpræster og prøvemedlemmer er
ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 49.
81. Hvilke ældste, diakoner og prøvemedlemmer er udnævnt til udvidet tjeneste
a) indenfor Metodistkirken (§§331.1b, 344.1a,c)? Se ansættelseslisten side 49.
85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Strandby.
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Ansættelser
2006/2007
DISTRIKT 1:
Ældste:
Holstebro
Århus

Finn Uth (2)

Den internationale menighed:
"Menighedsplantningsprojekt Solrød"

Ove Sørensen (5)
Ove Sørensen (17)
Evangelist Duncan Thompson (3)
Keld Munk (1)
Evangelist Duncan Thompson (1)
Thomas Risager (7)
Christian Alsted (17)
Ejler Busch Andersen (18) - ikke lønnet tjeneste
Claus Kofoed Nielsen (2) - ikke lønnet tjeneste
Joshua Kyeremeh (7)
Lars Ulrik Jensen (2)

DISTRIKT 2:

Christian Alsted (6)

Esbjerg
Odense
København

Ældste:
Strandby

Frederikshavn
Løkken
Vejle
Kalundborg
Gladsaxe
Rønne
Nexø
Prædikant i distriktet

Charlotte Thaarup (19)
Jørgen Thaarup (11)
Carsten Morsbøl (3) - ikke lønnet tjeneste
Jørgen Thaarup (1)
Jørgen Thaarup (1)
Keld Munk (19)
Anne Thompson (3)
Freddy Johansen (9)
Ole Birch (5)
Mark Lewis (2)
Mark Lewis (2)
Elina Bræstrup (1)

Diakon:
Betaniaforeningen
Carsten Bjerno (3)
(tjenestested: Betaniahjemmet, Frederiksberg)
SÆRLIGE ANSÆTTELSER:
Laila Hørby (5)
Jørgen Thaarup (6)
Finn Uth (11)
Ole Birch (1)

Missionssekretær
Rektor på Överås
Leder af og præst ved Metodistkirkens Sociale
Arbejde
Betaniahjemmet, Frederiksberg
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Metodistkirkens ledelse
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet
"Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus?
Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for
sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg
plantede, Apollos vandede, men Gud gav
vækst, så hverken den, der planter, eller den,
der vander, er noget, men det er Gud, som
giver vækst. Den, der planter, og den, der
vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit
arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I
er Guds mark, Guds bygning."
1 Kor 3:5 – 9
"Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort
mig selv til alles tjener for at vinde så
mange som muligt. For jøderne er jeg blevet
som en jøde for at vinde jøder. For dem, der
lever under loven, er jeg blevet som en, der
står under loven, for at vinde dem, selv om
jeg ikke er under loven. For dem, der er
uden lov, er jeg blevet som en, der er uden
lov, for at vinde dem, selv om jeg ikke er
uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg
er blevet svag for de svage for at vinde de
svage. Alt er jeg blevet for alle for i det
mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for
evangeliets skyld for selv at få del i det. Ved
I ikke, at de, der er med i et løb på stadion,
alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb
sådan, at I vinder den! Men enhver
idrætsmand er afholdende i alt — de andre
for at få en sejrskrans, der visner, men vi for
at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor
ikke hid og did, og jeg er ikke som en
bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved
min krop og tvinger den til at lystre, for at
jeg, der har prædiket for andre, ikke selv
skal blive forkastet."
1 Kor 9:19 - 27
1. Åbne døre – menighedens udfordring
Der er ingen tvivl om, at det er Gud der
giver væksten. Der er heller ingen tvivl om,
at der er behov for mange som planter og
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vander. Der er behov for mange som
helhjertet vil investere kærlighed, tro og
engagement i, at Metodistkirken bliver en
smittende kirke, der når mennesker med
budskabet om Jesus Kristus. Menigheder
hvor mennesker bliver forvandlet i mødet
med Jesus. Menigheder der præger deres
omgivelser og påvirker hele samfundet fordi
menneskers liv bliver forvandlet.
Spørgsmålet vi som kirkesamfund må
afgøre i disse år er, om vi i fremtiden ønsker
at være 5-6 menigheder rundt omkring i
landet, eller om vi ønsker at være et
kirkesamfund, der har til opgave at forkynde
og praktisere det kristne budskab i hele
landet og i verden. Ved denne årskonference
kan vi fortælle, at 3-4 kirker er blevet eller
forventes at blive solgt i nær fremtid, og om
menigheder som er nedlagt. I sådan en
situation er det let at forfalde til mismod og
nederlagsstemning.
Der
hvor
Metodistkirken i Danmark er lige nu kan vi
populært sagt vælge mellem at forsøge at
begrænse nederlaget eller at gå efter at
vinde. Det er vores helt klare opfattelse, at
vi skal gå efter at vinde.
Derfor vil vi prioritere:
 Vi vil styrke og prioritere de menigheder, der har fremgang og viser det
største potentiale for vækst. Det drejer
sig om Strandby, Århus, Vejle, Odense
og Jerusalemskirken. Det er samtidig
også de menigheder som har en stor
kontaktflade og et stærkt børne- og ungdomsarbejde. Deres væsentligste udfordring er at lede de mange kontakter
til en personlig tro og ind i et menighedsfællesskab.
 Vi vil prioritere menighedsplantningen i
Solrød. Det vil ske ved ansættelse i Solrød og ved etablering af præstebolig i





området. Desuden vil en gruppe ledet af
distriktsforstanderen følge og støtte udviklingen.
Vi vil være opmærksomme på mulige
menighedsplantningsprojekter i nærheden af en af de 5 stærkeste menigheder.
De menigheder som er stagnerende og
har en mindre kontaktflade vil vi sikre
en så god betjening som muligt.
Vi vil arbejde med de menigheder som
modtager driftstilskud og stille krav om,
at de arbejder bevidst med vision og
strategi for fremtiden og med at skabe
kontakter til kirkefremmede.

Vi skal vurdere, om vores selvforståelse
som kirke kan bære, at vi har disse få større
menigheder og en eller to menighedsplantninger, og så alternativt, nogle husmenigheder, hvis der ikke er økonomi til at opretholde bygning og lokal organisering og
struktur. Vi kan styrke vores identitet som
kristne, som metodister, fordi vores kirkeforståelse som metodister ikke bygger på de
kirkebygninger, vi har, men bygger på, at vi
er en kirke, et fællesskab, der som arv bærer
Kristi budskab med os. Et budskab og en
frelse vi har fået for intet og vil give for
intet. Forstår vore medlemmer dette, tror vi,
at den praktiske vej, vi peger på herover vil
give os muligheden til at se himmelens
glæde, når mennesker kommer til tro på
Jesus Kristus.
Derfor vil vi prioritere følgende samarbejde:
 Vi vil intensivere samarbejdet med kirkens børne- og ungdomsforbund om,
hvordan vi kan gøre metodistmenighederne i Danmark til bedre steder at
være for børn, teenagere og unge. Den
store organisatoriske afstand mellem
Kirkens ledelse og MBUFs ledelse skal
formindskes. – Vi har store fælles udfordringer, som vi sammen skal finde en
løsning på.



Vi vil fortsætte den dialog og det samarbejde med Missionsforbundet og Baptistkirken, som har været ført gennem
godt et år, I weekenden 2.-3. marts 2007
vil der blive et lederdøgn med titlen
”Mission Possible”, hvor vi vil få
undervisning om og drøfte frikirkernes
situation og udfordringer i Danmark.

Vi opfordrer til:
 Undervisning og inspiration til præster,
ledere og medarbejdere i menighederne.
o Vi peger på og anbefaler:
 Willow Creeks lederkursus
hvert år i slutningen af september.
 School of Congregational Development for metodister i Nordeuropa i august/september 2007
i København.
 Vi opfordrer menighederne til at fokusere på deres åndelige sundhed, udvikling af gudstjenesteliv, smågrupper, bibellæsning og bøn.
o Vi peger på og anbefaler:
 Willow Creeks kurser
 Alpha kurset
 Retræter, bibelmaraton, pilgrimsvandringer og lignende
Vil er glade for, at Michael Slaughter under
denne årskonference giver undervisning og
deler af sin erfaring af at være en åben og
relevant kirke, der kommunikerer det kristne
budskab ind i kulturen.
Præster, menighed og roller
Flere præster oplever sig pressede og stressede i deres tjeneste. Af den årsag har der
været flere sygemeldinger i årets løb, og der
præster som søger orlov og lokalisering.
Mange spørger, hvad er det, der sker? I de
danske frikirker er præsterollen i hastig
forandring i disse år. Den præst, som er lige
god på prædikestolen, ved skrivebordet, ved
sygesengen, på en spejderlejr og som
korleder med meget mere, hører fortiden til.
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Mange ”moderne” præster vil helst kun
fungere der, hvor de er stærkest. Og mange
har svært ved at se sig selv som menighedspræster i en længere årrække, med hvad
det indebærer af mindre interessante opgaver. Derfor sker der et sammenstød mellem forventninger i samarbejdet mellem
præster og menigheder, hvilket kan være
frustrerende for begge parter. Det er en udfordring for os alle at følge med i disse forandringer, og det er nødvendigt med megen
dialog og gensidig forståelse for at nå frugtbare resultater. Vi ser et øget team-samarbejde mellem præster og lægfolk, hvor
man søger at anvende de nådegaver Gud har
givet os bedst muligt, som væsentligt i menighedernes fortsatte udvikling.
Samtidig vil vi også sige, at vi ikke tror, det
er muligt for en præst at medvirke til at
opbygge en levende og voksende menighed
på en 37 timers arbejdsuge. Vi tror heller
ikke det er muligt for menighedsmedlemmer
og for ledere at være med til at opbygge en
levende og voksende menighed, uden et
stærkt engagement i form af tid, bøn, kærlighed og penge. Den opgave Jesus Kristus
har givet os alle kalder på et helhjertet
engagement i bøn og arbejde – hvis vi
ønsker at vinde.
2. Personalia
Claus Kofoed Nielsen er i årets løb blevet
udnævnt til Jerusalemskirken, med henblik
på at gøre tjeneste og hjælpe i menighedsarbejdet, dog uden løn. Kabinettet har anbefalet efter ansøgning til Rådet for
Ordineret Tjeneste, at Lars Ulrik Jensen, bevilges tjeneste på halv tid. Karen Anette
Nielsen har søgt om orlov i konferenceåret
2006/2007 og forventes bevilget dette.
Mikkel Bræstrup, har ansøgt om lokaliseret
status som præst, hvilket forventes bevilget.
Knut Bjarne Jørgensen og Freddy Johansen
går på pension ved denne konference efter
henholdsvis 42 og 38 års tjeneste. Eigil
Carlsen og Poul Rasmussen fejrer deres 50
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års jubilæum som præst i Den Danske
Årskonference. Keld Munk fejrer sit 25 års
jubilæum som medlem af konferencen. MaiBrit Tvilling er ved pastoratskonferencen i
Jerusalemskirken anbefalet som kandidat til
tjenesten som præst. Pastor Erik Kristoffersen, 86 år, døde den 17. maj, og vi vil
mindes en trofast og helhjertet metodist ved
højtidssessionen.
3. Årskonferencen
Hvad vil vi med årskonferencerne? Hvad er
Metodistkirkens idé med at holde årskonference? Nogle gange i de senere år har
vi fået meget forskellige evalueringer af de
afholdte konferencer, hvilket viser, at vi
ikke har samme forståelse af, hvad
årskonference
er.
For
nogle
er
årskonferencens forhandlinger en nødvendig
byrde, som vi skal begrænse mest muligt og
afvikle indenfor minimal tid. Alt udenfor
forhandlingerne anses for vigtigere. For
andre er forhandlingerne det vigtigste. Her
foregår den væsentligste idé-udvikling, og
her sættes kirkens retning for fremtiden.
Selv når forhandlingerne bliver tunge og
vanskelige og meget lidt underholdende, og
selvom uenighed og spændinger opstår,
anses forhandlingerne for en afgørende
proces, hvorigennem Gud leder vores kirke.
For nogle er årskonferencens undervisende
og oplysende programmer af størst
betydning. For andre er konferencens
forkyndelse i andagter og gudstjenester det
væsentligste.
Nogle
kommer
til
årskonference i arbejdstøjet for at aflevere
det arbejde, de har stået i i årets løb og
modtage konferencens interesse, accept og
støtte. Andre kommer til årskonference for
at få noget med hjem: inspiration, idéer og
en styrket identitet. Nogle kommer forberedte for at kunne give og yde. Andre
kommer med forventning om at modtage og
få. Nogle ser årskonferencens debatter, pauser og de uformelle samtaler over bordet
som en arbejdsproces, hvor konferencens
medlemmer udgør kirkens lederskab, der

mødes, brydes og udvikles. Andre opfatter
ikke årskonferencens som en tjeneste, hvor
alle konferencemedlemmer er ansvarlige for
processen og resultatet. Nogle ser konferencens pauser, samtaler, samvær og uformelle
fællesskab som kreativ ressourcetid. Andre
har samme forventning til programmerne.
Nogle oplever højtiden og ser visionerne for
hele kirken. Andre har svært ved at se, at
årskonferencen har gavnlig betydning for
deres menighed. De fleste har en forventning om, at årskonference er en sammensætning af flere af disse elementer og at
netop sammensætningen er væsentlig. Efter
hver årskonference fremkommer ris og ros,
som er ganske vanskelig at tage stilling til.
Det, som nogle bedømmer som en negativ
eller positivt konference, en kedelig eller
god konference, bliver af andre bedømt stik
modsat.
Vi indbyder årskonferencens medlemmer og
råd til en samtale om vores egenforståelse
som årskonference.
4. Identitet
Det er intet mindre end en sensation, at
Metodistkirken i Danmark udgiver en ny
Salmebog ved årskonferencen 2006. I kirkens egen historie er der ca. 50 år mellem
salmebøgerne. Det er enestående, at Metodistkirken, som en lille kirke i Danmark, har
kunnet magte så stor en opgave, som
salmebogsprojektet har været. De første
forslag til ny salmebog blev fremlagt i 1993,
samtidigt med færdiggørelsen af den nye
ritualbog. Kommissorium og nedsættelse af
salmebogsudvalg fandt sted i 1994. Salmebog handler om kirkens identitet. I en tid,
hvor identitetsbærende elementer og symboler forandres og forsvinder, er en ny salmebog en markør i modsat retning. Salmebogen udgør en samling af nye og allerede anvendte salmer, sange, bønner og
ritualer. Samlingen og udgivelsen i en bog
giver en identitet i sig selv, som de enkelte
numre ikke giver hver for sig. For Metodistkirken i Danmark vil den nye salmebog i

mange år frem være et væsentligt redskab i
menighedslivet, først og fremmest i gudstjenesten.
5. Kirkecenter Strandby
Metodistkirken i Strandby har gennemlevet
en lang byggeperiode. Kirkebygningen fra
1960 er forvandlet til et helt nyt kirkecenter.
Menighedslokaler er fornyet, nye arealer er
bygget til og kirkerummet er renoveret
indvendigt. Det nye kirkecenter afhjælper de
nuværende pladsproblemer og tager sigte på
fremtidens vækst. Kirkecentret vil få
betydning for hele Nordjylland. Projektet
har kun været muligt fordi landskirken har
været med lige fra begyndelsen og med
økonomisk tilskud på 2 millioner kroner
været med til at stimulere, at Strandby menighed selv har troet på, at menigheden
kunne bære den resterende del. Det samlede
projekt beløber sig til ca. 6,3 million kroner.
6. På vej mod menighedsplantning
En gruppe medlemmer udskilte sig i 2005
fra Jerusalemskirken med tanke på etablering af menighed i Solrød Strand. Dette
missionsprojekt er under Landsledelsens tilsyn og støtte. Solrød Frikirke har ønsket at
skaffe præstebolig i lokalområdet, hvilket
Landsledelsen har været villig til at støtte
både i form af lejebolig eller ved køb af
ejendom. Landsledelsens forudsætninger for
at indgå i finansieringen af præstebolig har
været opfyldelsen af forskellige betingelser
bl.a. nye tegning af forpligtelseserklæringer
ved medlemsfremgang. På grund af ændringer i de ansættelsesmæssige forhold i det
kommende konferenceår, har Landsledelsen
behandlet en ny ansøgning. Resultatet er
blevet, at Landsledelsen er indstillet på at
give økonomisk støtte til leje eller erhvervelse af bolig til halvtidsansat præst, som
finansierer en del af boligudgiften selv.
7. Afvikling & sammenslutning
Flere af landets menigheder befinder sig ved
et vejskel, hvor det ikke er helt klart, om
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fremtiden bliver en fremtid som selvstændig
menighed eller om menighedens medlemmer indgår i andre nabomenigheder. Menigheden i Hjørring blev nedlagt i foråret 2005,
kirkebygningen blev solgt i efteråret, og
metodister fra Hjørring ses nu i Frederikshavn, i Strandby og i Løkken metodistkirker. Svendborg menighed indgik i Odense
menighed ved udgangen af 2005. Horsens
menighed er nedlagt med virkning fra 1. juli
2006. Metodistkirken i Gladsaxe har ved sin
pastoratskonference i april enstemmigt
besluttet at realitetsbehandle menighedsrådets forslag om at søge en sammenlægning
med Jerusalemskirken. Baggrunden for
denne udvikling er menighedens stadigt dårligere økonomiske situation og en generel
afmatning i arbejdet. Hvis forslaget viser sig
at være muligt, vil det betyde at
Wesleykirken sælges og de kontaktskabende
aktiviteter fortsætter som en del af Jerusalemskirkens arbejde. Der foregår positive
samtaler mellem Wesleykirken og Jerusalemskirken om eventuel sammenlægning.
Den internationale Menighed i København
har siden menighedens start været økonomisk støttet af Hovedkassen og GBGM
(General Board of Global Ministry). Støtten
fra GBGM er blevet nedtrappet gradvist og
ophører endeligt i efteråret 2006. Intentionerne har været, at menigheden skulle udvikle sig til, i højere grad, at kunne bære sig
selv. Menigheden har imidlertid haft et
vigende arbejde og tilslutning, hvor fremtiden er usikker. Menigheden i Kalundborg
har taget beslutning om at sætte kirkebygningen til salg og fortsætte sin virksomhed
som husmenighed.
8. Distriktsforstander-tjenesten
Fra og med 2005 har Hovedkassen betalt
godtgørelse til Centralmissionen for pastor
Finn Uths tjeneste som distriktsforstander.
Godtgørelsen er på 20 % af præsternes
kontantløn. Det har før været til diskussion
om Hovedkassen skulle yde godtgørelse til
de menigheder og institutioner, hvor på-
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gældende distriktsforstander
primære ansættelse.

har

sin

9. Lønsystem
Der stilles en del spørgsmål til kirkens
lønsystem. Landsledelsen vil bringe disse
spørgsmål frem i lyset med en mundtlig
præsentation, som forhåbentlig vil danne
grundlag for en vurdering af spørgsmålet
under hele næste konferenceår. Der er ikke
udarbejdet noget forslag om nyt lønsystem,
men det forventes, at et forslag vil blive
fremsat til årskonferencen 2007.
10. Økonomien
Proveneuet fra salg af kirken i Hjørring
indbragte 1.030.000,- kr. Der er bevilget nyt
tag til Zionskirken i Rønne, heraf vil nogle
penge komme fra Bornholm, men en stor
del af de forventede 1,2 million kroner gives
i tilskud fra Hovedkassen. Til renovering af
præsteboligen i Gladsaxe er ydet 116.000,kr. Der er modtaget arv efter Edith Jensen,
Helsingør, på 1.481.262,- kr, arv efter Poul
Poulsen, Frederiksberg, på 100.000,- kr,
samt gave til Gladsaxe menighed på tilsvarende beløb. Desuden er det oplyst, at
kirken vil modtage arv efter Arne Munk,
Rønne. En gave på 1.000.000,- kr er modtaget fra Dagny og Ejna Nielsen,
Frederiksberg.
11. Præsteuddannelsen
Præsteuddannelsen på Øverås tiltrækker studenter og fungerer. Andre omstændigheder
har gjort at Årskonferencerne er blevet bedt
om at tage stilling til fremtidens præsteuddannelse. Metodistkirken i Danmark skal
beslutte sig for et af de alternativer, som
styrelsen for Øverås har fremlagt i egen
rapport. Beslutning om præsteuddannelsen
vil også have afgørende betydning for
Metodistkirkens udvikling af identitet og
nordiske samhørighed. Se endvidere oplæg
til debat om uddannelse i Årbogen 2004
side 64-66.

12. Kirkens presse
Carsten Morsbøl tiltrådte som ny ansvarshavende redaktør for Himmel & Jord umiddelbart efter årskonferencen 2005. Tine
Gjessø, den nye ungdomskonsulent i
MBUF, er ligeledes en ny medarbejder, som
er tilknyttet Himmel & Jord. Samtidig med
at Himmel & Jord udgives efter den hidtidige model og fornyelse af bladet løbende
finder sted indenfor rammerne, arbejdes der
fortsat med strategien for kirkens og
MBUFs samlede presse. Her indgår bladet
som en del, men også hjemmesiden,
www.metodistkirken.dk, og nyhedsbreve til
forskellige modtagergrupperinger.
13. Præsterne i Taizé
Præsternes efterårsstævne 2005 blev for en
gang skyld taget af programmet for at give
tid og økonomi til at præsterne i hold kunne
besøge det økumeniske kloster i Taizé i
Frankrig. Fra Taizé udgår en inspiration til
gudstjeneste- og andagtsliv i hele verden.
De danske metodistpræster har på forskellig
vis udtrykt deres positive personlige oplevelser af besøget i Taizé. Dette besøg samt
de Taizé-sange, som er medtaget i den nye
salmebog, vil være en inspirationskilde i
menighederne.
14. Socialt og diakonalt arbejde
Metodismen har altid været kendetegnet af
dens sociale og diakonale initiativer. Det er
derfor skelsættende, at kirkens igennem
tiden største sociale institution, Lokalcenter
Betania, Århus, ikke kan fortsætte det
hidtidige samarbejde med Århus Kommune.
Det er en udfordring til hele Metodistkirken,
hvad vi skal med de ressourcer, som er
oparbejdet til sociale formål, og hvilke
initiativer indenfor det sociale og diakonale
arbejde, kirken bør tage.

Årbogen 2005: ”Kabinettet og Landsledelsen vil i det kommende år have en
samtale vedrørende en bredere indflydelse i
proceduren for udnævnelse af ny
distriktsforstander.”
Landsledelsen har, efter drøftelse, besluttet
at: ”Ny distriktsforstander udpeges af biskoppen efter indstilling fra Landsledelsen,
der modtager oplæg fra de hidtidige distriktsforstandere.” Denne procedure vil
blive brugt første gang op til årskonferencen
2007.
16. Evangelisationspris
Metodistkirkens Landsledelse uddeler lejlighedsvis en pris til en lægperson der gennem sin indsats har styrket og udviklet
kirkens evangelisation lokalt og/eller på
landsplan.
Prisen overrækkes på kirkens årsmøde i
forbindelse med højtidssessionen, og modtageren præsenteres i kirkens blad.
Prisen består i et diplom og 5.000 kr. til
deltagelse i inspiration/uddannelse indenfor
det kirkelige felt som modtageren måtte
ønske.
Modtageren af prisen udses af Landledelsen.
Motivationen for dette er, at kirken kan
have stor fordel af at sætte fokus på
lægfolks indsatser indenfor evangelisation i
den bredeste forståelse af ordet. At fortælle
historierne om lægfolks indsats(er) kan løfte
positive rollemodeller frem i lyset, og
inspirere folk rundt omkring i landet til at
tænke målrettet på evangelisation. Samtidig
er prisen en måde, hvorpå kirken kan vise
positiv
anerkendelse
af
lægfolks
hengivenhed
og
tjeneste.
Evangelisationsprisen kan tilføre årsmødets
højtidssession noget ekstra ved at der både
bliver sat fokus på både præster og lægfolk.

15. Udnævnelse af distriktsforstander
Sidste års årskonferences debat om udnævnelse af distriktsforstander blev refereret i
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Forslag
1. Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar
2007 til kr. 19.500,- 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. 21.400
årligt til skat af boligens værdi og opvarmning.
 Pension for ordinerede og lokalpastorer
udgør 16 procent af bruttolønnen (kontantløn + taksering af præstebolig), heraf betaler Hovedkassen 14 procent,
egenbetaling udgør 2 procent.
2. Fælles kollekter:
 Søndag i september 2006: Til indkøb af
nye salmebøger i egen menighed.
 Søndag i november 2006: Til præsteuddannelsen.

Landsledelsen og Kabinettet
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3. Kontingent (iligning) til Metodistkirkens
Hovedkasse for 2007 fastsættes til kr. 220,pr. bekendende medlem.
4. Budgetterede underskud dækkes af
legatformuens renteindtægter samt af
tilskud fra legatformuen.
5. Nedlæggelse af menigheden i Horsens og
salg af kirkebygningen. Menighedens anerkendelse føres videre af Århus Metodistkirke.
6. Salg af kirkebygningen i Kalundborg.
7. Bemyndigelse til at landsledelsen
godkender eventuel salg af Wesleykirken.

Forslag til Vejledning
Resolutioner i Metodistkirkens tradition
Indledning
Kristendommens formål er ikke et politisk
program. Alligevel kom de første kristne i
konflikt med statsmagten, fordi de nægtede
at anerkende kejseren som Kyrios (Herre).
Der er kun en Kyrios (Herre), og det er
Jesus Kristus.
John Wesley, Metodismens grundlægger,
var præst og vækkelsesprædikant. Det sidste
brev, John Wesley skrev, seks dage før sin
død i 1791, var et brev til William Wilberforce, som stod ganske isoleret i den politiske kamp mod slaveriet. John Wesley
skrev:
“Min kære herre! Medmindre den guddommelige kraft har oprejst Dem til at være som
Athanasius contra mundum (mod verden),
kan jeg ikke se, hvordan De kan gennemføre
Deres glorværdige foretagende at opponere
imod den afskyelige ondskab, som er en
skandale for religionen, for England og for
menneskenaturen. Medmindre Gud har
oprejst Dem netop til denne sag, vil De
blive slidt op af modstanden fra mennesker
og djævle, men hvis Gud er for Dem, hvem
kan så være imod Dem? O, bliv ikke træt af
at øve godt. Gå i Guds navn og i hans kraft
til selv amerikansk slaveri, det ondeste,
solen nogensinde så, forsvinder for den.”
Der skulle gå over 40 år efter Wesleys død
før slaveriet ved lov blev ophævet i
England.
Metodistkirken vedtog i 1908 en social bekendelse, som udtrykker kirkens forståelse
af Bibelens grundlæggende holdninger og
værdier.
I 1972 blev De Sociale Principper for første
gang formuleret. Hvert fjerde år siden 1972
er De Sociale Principper blev revideret og
nyformuleret i forhold til tidens aktuelle
problemstillinger.
De Sociale Principper har lige fra begyndelsen udgjort en ramme for og en teologisk

præcisering af kirkens holdning til den aktuelle verdens kultur.
De Sociale Principper er formuleret principielt og uden henvisning til konkrete begivenheder, tider eller aktører.
Hvad er en resolution?
Resolutionen er den form, det redskab, kirken har anvendt til at udtrykke sig konkret
og direkte i forlængelse af De Sociale Principper. Resolutionen har en større aktualitet
og kan knytte an til faktuelle begivenheder i
tiden. Ligeledes kan resolutionen lægge op
til handling, enten forslag til det enkelte
medlems handling eller kirkens kollektive
handling. I samme grad aktualiteten gøres
præcis er resolutionen begrænset og bundet.
Metodistkirkens Generalkonference vedtager resolutioner, som er gældende i hele den
globale Metodistkirke (UMC). Book of
Resolutions indeholder de til enhver tid
gældende og opdaterede resolutioner. Det er
kun Generalkonferencen, som kan vedtage
resolutioner på hele kirkens vegne. Enhver
resolution i Book of Resolutions er et gældende udtryk for Metodistkirkens holdning i
alle dele af Metodistkirken uanset om den
enkelte Årskonference har behandlet pågældende resolution eller ej.
En resolution er ingen lov og ingen trosbekendelse. Den status har resolutionsteksten
ikke.
Resolutionen er derimod kirkens officielle
holdning vedtaget via kirkens besluttende
strukturer. Det er kirkens bedste bud på en
kristen holdning til en given sag. Det bedste
bud kan nogle gange betyde, at kirken senere reviderer, justerer, nuancerer eller udbygger sin stillingtagen, når kirken er kommet til dybere indsigt og klarsyn. Resolutionen har foreløbighedens karakter. Kirken
forlanger ikke at det enkelte medlem skal
være enig i kirkens officielle holdning.
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Hvordan bliver en resolution til?
1. Emne. En resolution kan handle om et
hvilket som helst aktuelt emne, hvortil Guds
ord har noget at sige.
2. Indhold: Resolutionen skal behandle pågældende emne i kirkens sprog og udtryksformer. Kirkens sprog er ikke politisk.
Kirkens sprog er derimod forkyndelsens,
liturgiens, bønnens og teologiens sprog.
Resolutionens indhold skal bæres igennem
af det, der kan udtrykkes i kirkens eget
sprog.
3. Forankring: Det, som resolutionen skal
lede frem til, skal have en bibelsk forankring.
4. Autoritet i traditionen: Det er i Metodistkirkens tradition, at De Sociale Principper netop er principper, retningsgiver,
guide, manual for kirken. Derfor bør enhver
resolution afspejle indhold og udtryksform i
de aktuelle afsnit af De Sociale Principper,
som resolutionens emne hører under. Ingen
resolution kan vedtages, som er i konflikt
med senest godkendte De Sociale Principper.
5. Hvem taler resolutionen til: Resolutionen
taler altid først til Metodistkirken i det
afgrænsede område, som er underlagt den
myndighed, der vedtager resolutionen.
Dernæst kan resolutionen tale til de mennesker, som de lokale Metodistkirker er i
berøring med via gudstjenester, aktiviteter
og institutioner. Endelige kan resolutionen
tale til den almene offentlighed og til
offentlige myndigheder, herunder politiske
partier og valgte politikere i embedsfunktioner og med sæde i besluttende organer.
6. Handling: En resolution kan identificere
et problemområde, oplyse og sætte ord på.
Desuden kan resolutionen opfordre til handling, enten individuelt eller kollektivt. Ligeledes kan en resolution anbefale at bestemte
handlinger ikke udøves.
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Resolutioner i Årskonferencen
Årskonferencen fastsætter selv sine regler
for behandling af og beslutningsproces frem
til resolutioner.
Forslag til regler for beslutningsproces:
1. Forslag til resolutionstekst skal fremsættes, så forslaget kan offentliggøres i
Konferencehåndbogen forud for Årskonferencen.
2. Første afstemning: Årskonferencen skal,
før der lukkes op for debat, beslutte, om
forslag til resolution kan accepteres. (Vil
Årskonferencen modtage den foreslåede
resolutionstekst som et forslag til videre
bearbejdelse i Årskonferencen? Med denne
afstemning tager Årskonferencen stilling til,
om forslags-teksten er kvalificeret og relevant til videre behandling og færdiggørelse)
3. Fremlæggelse af resolutionstekst. Forslagsstilleren gives tid til at fremlægge og
begrunde resolutionens indhold. (Når dette
er sket, er resolutionen ikke længere forslagsstillerens, men Årskonferencens, hvilket betyder, at al videre bearbejdelse foretages efter Årskonferencens beslutning)
4. Ændringsforslag til resolutionsteksten:
Afsnit for afsnit gennemgås resolutionsteksten med mulighed for fremsættelse af
forslag til ændringer, tillæg og slettelser.
Ved hvert forslag træffes straks beslutning,
og teksten justeres. Ved hvert forslag: højst
to taler for og to taler imod, derefter afstemning. Når alle resolutionens afsnit er gennemjusteret træffes beslutning om redaktionelle forandringer, herunder omrokering
af afsnit.
5. Afstemning om det færdige resolutionsforslag: Når resolutionsteksten har den
form, som flertallet af Årskonferencens
medlemmer ønsker, at den skal have, er
resolutionsforslaget klar til vedtagelse.
Vedtagelser i Årskonferencen følger, når
ikke andet er bestemt, almindelig flertalsafgørelser. Årskonferencen kan pålægge sig
selv ved endelig beslutning om resolutioner,
dels at kræve skriftlig afstemning, og dels at

kræve absolut majoritet for at resolutionsforslaget er gjort til gældende resolution.
6. En resolution er i princip gældende indtil
den enten bliver ophævet eller mister sin
aktualitet. Det betyder, at en resolution, som
har aktualitet ud over det år, den er vedtaget,
enten kan gennemgå redaktionelle forandringer eller genfremsættes til behandling
i Årskonferencen. Redaktionelle forandringer skal godkendes af Metodistkirkens
Landsledelse. Redaktionelt justerede resolutioner og resolutioner, som er genbehandlet
i Årskonferencen, forsynes med årstal for
resolutionens første vedtagelse, samt årstal,
hvor efterfølgende forandringer af resolutionen har fundet sted.
Eksempel
Årskonferencen i 1992 behandlede og vedtog en resolution med titlen “Fremmedhad,
racisme og selvtilstrækkelighed.” Konferen-

cehåndbogen forud for Årskonferencen
1992 indeholder resolutionsforslag samt forslag til regler for behandling i Årskonferencen. Årbogen 1992 indeholder side 101
- 102 den vedtagne resolution.
Centralkonferencen i 1993 genbehandlede
og vedtog i justeret form resolutionen
“Fremmedhad, racisme og selvtilstrækkelighed.” Se Centralkonferencens protokol
1993 side 175 - 178.
Dette eksempel på resolution er stadig
gældende og kan anvendes i oprindelig eller
opdateret form med både Årskonferencens
og Centralkonferencens autoritet.
Liste i Årbogen
Årbogen skal have en liste over aktuelle og
justerede resolutioner, som har været behandlede og besluttede af den danske
Årskonference.
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Forslag
Krig er uforenelig med Kristi lære og eksempel
Resolution vedtaget af Metodistkirken 30. juni 2006
“Han skal skifte ret mellem talrige folk,
fælde dom blandt mægtige folkeslag i det
fjerne.
De skal smede deres sværd om til plovjern
og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk,
og de skal ikke mere oplæres til krig.
Men de skal sidde hver under sin vinstok
og sit figentræ, uden at nogen jager dem
bort.”
Mika 4:3-4

soldater, som udsendes, og deres familier.
Endvidere tvivler vi på, at Danmark er klar
over, hvilke fjender vi skaber os i hele verden, efter at vi i moderne tid igen er blevet
en krigsførende nation.

“Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber
til sværd, skal falde for sværd!”
Matt 26:52

Metodistkirkens internationale tradition har
også betydning for danske metodisters holdning. Det er vores overbevisning, “at krig er
uforenelig med Kristi lære og eksempel.
Derfor afviser vi krig som middel i den
nationale udenrigspolitik og insisterer på, at
alle nationers første moralske pligt er med
fredelige midler at løse alle meningsforskelle, som opstår mellem dem, at menneskelige værdier må veje tungere end
militære krav, når regeringer fastlægger deres prioriteter.”

“Lad dig ikke overvinde af det onde, men
overvind det onde med det gode.”
Rom 12:21
Rundt omkring i verden udkæmpes krige,
som ikke har nogen vinder, og hvor verdenssamfundet accepterer, at tilstanden af
krig efterhånden bliver permanent. Til disse
områder hører Irak, Mellemøsten, Congo,
Tjetjenien, Sri Lanka og Afghanistan.
Truslen om krig anvendes oftere og oftere
som argument i den politiske diskussion
nationerne imellem. Globaliseringen gør, at
det bliver mere og mere kompliceret at
genkende venner og fjender. Uklarheden
forværres når konfliktområder er sammenfaldende med økonomiske interesser og
religiøse og etniske forskelligheder.
Vi er bekymrede over, at Danmark involverer sig i krige og krigshandlinger i verden
uden at gøre sig klart, hvilke konsekvenser
det medfører, dels for befolkningen i de
lande, krigene udkæmpes i, dels for de
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Metodistkirken bygger sin forståelse på bibelens ord, som lærer os, at det onde skal
overvindes med det gode. Det opfatter vi er
gældende i personlige relationer og i relationer folkene imellem.

Derfor foreslår Metodistkirkens Årskonference:
a) at alle menigheder holder forbøns- og
temagudstjeneste om fred i verden på søndagen forud for FN-dagen 24. oktober 2006,
b) at alle menigheder i menighedens nærområde undersøger, hvad menigheden kan
gøre for at hjælpe mennesker, som har
oplevet krigshandlinger, det gælder flygtninge, soldater og deres familier,
c) at regeringen og Folketinget tilskrives
direkte og gennem pressen med budskabet,

at Metodistkirken tager afstand fra Danmarks deltagelse i krigshandlinger udenfor
landets grænser, og at alle danske soldater
bør tages ud af krigsførende tjeneste umiddelbart, samt at regeringen skal fremme
nødhjælp og udviklingsarbejde i krigshærgede og krigstruede områder.

Forslag:
Beslutningsproces:
Det foreslås, at behandlingen af resolutionen følger anvisningen i ”Forslag til
Vejledning, Resolutioner i Metodistkirkens
tradition.”
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Metodistkirkens Hovedkasse
(i 1.000 kr)
Indtægter
Årskonferencens offergave
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
Distriktsforstandertjeneste
Centralkonference/Eksekutivkomité
Udvalgsmøder og rejser
Tele, Årsk, gaver, H&J, adm.
Revision
Flytteomkostninger
Kontingenter
Evangelisation
Salmebogsudvalg
Øverås og andre seminarier
Kurser/efteruddannelse
Afskrivning på edb-udstyr
Lotto-tilskud menigheder
Udgifter i alt
Resultat før renter
Renteindtægt
Underskud

Budget Resultat
2005
2005

Budget
2006

Plan
2007

Plan
2008

100
15
60
372
279
350
1.176

103
20
81
457
294
351
1.306

100
15
50
250
279
350
1.044

100
15
50

100
15
50

279
350
794

279
350
794

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

1.033
445
431
98
102
14
75
182
61
43
44

871
405

557
521

77
107
30
80
135
68
75
54
100

79
112
60
85
140
70
75
60
100

4
277
52
60
158
3.079

992
456
250
98
102
40
75
130
65
25
49
100
5
272
50
60
160
2.929

280
55
60
160
2.557

290
60
60
160
2.429

-1.913
525
-1.388

-1.773
467
-1.306

-1.885
450
-1.435

-1.763
450
-1.313

-1.635
450
-1.185

Metodistkirkens Salmebog udgives i 2006. Omkostninger ved trykning og layout samt afgifter til forfattere og komponister er budgetteret til 450.000 kroner. Salget til menigheder og
enkeltpersoner forventes at indbringe omkring 220.000 kroner. Over en femårsperiode er
hensat 250.000 kroner (se status næste side).

62

Status
Aktiver (i 1.000 kr.)
Likvide Beholdninger
Værdipapirer
Andelskapital i Øverås
Tilgodehavende bidrag/forudbetalt løn
Udlån
EDB-udstyr
Tilgodehavende renter
Udlån (Frederikshavn 211, Lægården 240, Odense 171)
Aktiver i alt
Passiver
Kirkebygningskonto, primo
Salg af kirkebygning
Tilskud restaurering
Skyldige gaver
Hensat til ny salmebog
Formue i øvrigt
Primo beholdning
Modtagne legater og arv
Renteindtægt i øvrigt
Familieydelse incl. renter
Kursregulering, værdipapirer
Underskud (Tilskud til drift)
Passiver i alt

872
11.544
120
365
90
92
128
622
13.833

2.931
1.030
-1.930

10.104
2.481
5
-41
237

2.031
72
250

12.786
-1.306
13.833
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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
Dagny og Ejna Nielsen
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.
Ændringer i forhold til sidste år er markeret med fed skrift.
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699.361
72.000
100.000
15.802
1.602.262
737.500
13.530
228.879
13.294.304
50.000
105.936
1.000.000
63.085
18.000
419.865
175.868
233.100
26.400
30.683
37.889
71.146
91.627
200.000
150.930
35.266
41.167
15.102
12.536
12.000

Rådet for Ordineret Tjeneste
Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har i
året der gik behandlet en række ansøgninger: Ansøgninger om deltidstjeneste, om
pensionering, om lokalisering og om orlov.
På præsternes efterårsmøde 2004 fik ROT
den opgave at udarbejde udkast til politik
angående forholdsregler for overgreb på
børn og voksne. ROT har nu færdiggjort

dette arbejde og har haft det til høring hos
præster og udvalgte lægfolk. Teksten sendes
på mail til præster og menighedsråd.
ROT følger de studerende og de mulige
fremtidige kandidater til tjenesten som
ordineret, ligesom rådet er orienteret om
situationen på Överås.

Ove Sørensen
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Metodistkirkens Verdensmission
Indledning
Nøden i verden:
 800 -850 mill. sultne.
 3 rigeste mænd samme formue som 48
fattigste lande i verden.
 Hver 6 sekund dør et barn – af sult.
 HIV – Aids: I Afrika 25 % eller flere
smittede – igen i fremgang i vesten.
Overskuddet i Danmark:
 PC genbrug lukket – overflods Danmark
køber nyt.
 Fedme epidemi – 10 år siden: 3% af de
fødedygtige fede – nu 8 %.
Kristendommen maner og kalder til ansvar,
forsoning, fred, frihed, etik, omsorg.
Behovet er der. Kaldet er vores. Ansvaret er
vores. Vil du gå?
Året der gik
Besøg af Mwamba Munene Samuel.
Professor på Teologiske fakultet i
Mulungwishi – besøgte Øverås og flere
danske menigheder. Knyttet kontakter.
Ansøgning Dansk Missions Råd (DMR)
Mange arbejdstimer gik først på efteråret
med at skrive ansøgning til DMR om penge
til vandforsyningsprojektet i Congo. Arbejdet blev belønnet vi fik 399.000 kr. til
projektet. Dette er ikke nok til at dække hele
området.
Schweizisk
missionsråd,
Connexio, har lovet støtte med omkring
200.000. Rådet for Verdesmission (RVM)
budgetterer selv med omkring 200.000 kr.
til projektet. Deltagerne lægger selv små
200.000 kr. i projektet.
Rekruttere og forberede arbejdslejr
Mulungwishi 2006.
Da bevilgede penge muliggjorde projektet
kaldte vi på deltagere og fik i alt 24
interesserede. Heraf 3, der selv betaler alt.
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Hertil kommer 4 schweizere. Der har været
skrevet en del i Himmel & Jord. Billetterne
købt, informationsdag holdt i april og første
hold rejste 23. juni. Andet hold rejser 8. juli.
Letland
Besøg af Gita Mednis
Til missionsstævnet i april 2005 var én af de
værdifulde muligheder for at sætte ansigter
på projekter og det vi er for hinanden.
Lene og Lars Bræstrup deltager i møde
november 2005
For 2. gang deltog Lene og Lars i et
rundbordsmøde i Letland med andre
partnere. Igen et led i den værdifulde
kontakt, der muliggør og udvikler projektet.
Nils Marqversen og Ove Sørensen besøger
Litauen – og senere Letland
Det samme kan siges om Nils Marqversen
og Ove Sørensens deltagelse i Diakonikonference i Litauen, hvor de mødte folk fra
Letland. Det har udviklet sig til at de begge
har været på besøg i Letland og at Camp
Wesley og kirken i Riga har modtaget udstyr
fra det lukkede ældrecenter, Betaniahjemmet i Århus. Inklusiv en minibus.
Ting fra Svendborg kirke
Kirken i Svendborg er lukket – men udstyr
fra kirken lever i Kirker i Letland. Kirken i
Riga har fået 2 stjerner mere med det flotte
køkken fra kirken i Svendborg.
NMR møde i Riga - indvielse af døbefont
Ved Nordisk Missionsrådsmøde i Riga, i
marts, var udstyret fra Svendborg netop sat
op og ved gudstjenesten søndag genindviede
Biskop Øystein Olsen døbefonten fra
Svendborg.
Indien
Projekt Indiens Venner

Forsat støtte til skoler i Indien gennem
programmet. Støtter med mellem 100 og
200.000 kr. om året.
Kontakt til 3 steder, nemlig St. Stephen’s
School i Delhi, Emanuel Children’s home,
(et skolehjem for ca. 400 forældreløse børn
uden for Delhi) og en landsbyskole uden for
Lucknow (hovedstad i delstaten Uttar
Pradesh.) På St. Stephen’s school for piger
har vi allerede i flere år støttet adskillige
børn, men de to sidstnævnte skoler er helt
nye i vores program. Anna og Hero David
har besøgt begge steder og var glade for at
se den måde skolerne fungerede på.

– en præst i Letland får 200,- $/mdn. Ikke
nok til at leve af. Kirken i Letland formår
ikke mere. Danske metodister støtter
gennem den fond, der er oprettet til at
supplere præstelønninger, gennem kollekt i
februar.

Næste arbejdsår

Indien
Indiens venner
skole og uddannelse – forsat støtte til dette
gode projekt. Kontakt gennem gruppen bag
Indiens venner i Århus.

Congo
Arbejdslejren
Ansætte VVS-er i Mulungwishi til
vedligehold af vandforsyningssystemet.
100.000 kroners indsamlingen fortsætter
med mad til børn og hjælp til mødrene
gennem såsæd til marken og evt. en
sterilisation til en mor.
Letland
Home of hope
hjem for unge enlige mødre, renovering
starter til sommer, behov: 1 mill. Kr. – har
ca. 300.000 kr. Dejlig bygning nabo til
kirken. MKs formand Anni Pedersen og
hendes mand Vagn, lægger deres
sommerferie i Letland, hvor de arbejder dels
i Home of hope – dels på:

Præstestuderende
fra Letland læser i Estland på metodistkirkens teologiske seminarium – her koster
det 475 $ (3100,- kr.)/året for en studerende.
Rådet overvejer om vi kan støtte én eller to
studerende i det næste år. Oplagt for en
menighed at påtage sig sådan en opgave.

Penge ind
Rådet vil i det kommende år stort set bruge
de midler vi har haft stående gennem flere
år. Pengene bruges til gode projekter, til
gavn og udvikling for mange. Dejligt! Men
hvis ikke vi får flere penge ind vil vi til
næste år ikke kunne hjælpe ret mange
steder. Vi må lukke aktiviteter og afskære
studerende fra deres studiestøtte. Hermed en
appel om øget støtte fra din menighed!

Camp Wesley
– herligt lejrcenter få hundrede meter fra
den botniske bugt. Indkøbt til brug af
kirkens folk. Trænger renovering og kirkens
unge i Letland ønsker her – med hjælp f.eks.
fra Danmark at udvikle spejderarbejde.
Perfekt sted at holde ferie, hvis man er til
aktiv ferie.

Ny struktur
I erkendelse af at tiden ikke er til MK kredse mere har vi siden sidste missionsstævne
foråret 2005 haft en beslutning om og er
begyndt at arbejde med en ny struktur i
kirkens arbejde med mission. Modellen går i
retning af at menighederne, menighedsrådene i højere grad tager ansvaret for mission og for at mobilisere de midler, der skal
til for at vi som kirke kan være aktive i mission. Forslag til ny struktur præsenteres på
næste års missionsstævne.

Præstelønninger

Dato missionsstævnet
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Næste års missionsstævne – altså Metodistkirken i Danmarks missionsstævne finder
sted i Vejle weekenden d. 13.- 15. april
2007.

Forslag
1. Juleaftenskollekten 2006: Verdens fattige
sultne børn.
2. Februar 2007: Kollekt til støtte af præstelønninger i Metodistkirken i Letland.
3. Foråret 2007 – deltagelse i salg af Missionslodsedler.
Laila Hørby.
Missionssekretær.
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4. Maj 2007 – eller anden måned: Missionskollekt: Hope Center i Riga. Hjem for
unge enlige kvinder og deres små børn.

Regnskab 2005
Indtægter
Kollekter til videreforsendelse
Kollekter modt.
Kontingenter til missionsrådet (MK)
Bidrag fra menigheder
Bidrag fra enkeltpersoner
Kontingenter og bidrag
Salgsartikler
Tipsmidler
Ordinære indtægter
Udgifter
Kollekter videresendt
Kontorudgifter
Bestyrelsesmøder
Årbog
Gaver
Fremstilling af salgsartikler
Tips og lotto - revisor m.v.
Administrationsudgifter
Ordinære udgifter

9.645,00
9.645,00
16.000,00
45.333,08
24.117,00
85.450,08
917,11
84.280,19
180.292,38

-9.645,00
-5.021,77
-6.539,06
-1.400,00
-329,00
-0,00
-3.562,50
-16.852,33
-26.497,33

Ordinært resultat

153.795,05

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

5.376,37
-858,76
4.517,61

18.700,00
1.185,68
-5.750,00
-202,25

19.885,68
5.952,25
13.933,43
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DKR/DØF/DMR
DKR/DØF/DMR/DMR-U
DKR/DØF
DMR/DMR-U
DKR/DØF/DMR, i alt
Himmel og Jord
Himmel og Jord. Abonnementer
Andel af Himmel og Jord
Friabonnementer
Himmel og Jord, i alt

0,00
-7.169,88
-7.752,00

-14.921,88
-14.921,88

120,00
-28.768,02
-1.175,00

-29.943,02
-29.823,02

Rejser
Rejser - Nordisk Missionsråd, ECOM m.v.

-15.690,49

Congo
Studerende i Kolwesi
Vandprojekt i Mulungwishi
IT-studerende - Armand
Skolebøger til Mulungwishi
100.000 kr. indsamlingen
Sendt til Kolwesi
Vandprojekt i Mulungwishi
Sendt til IT-studerende - Armand
Skolebøger til Mulungwishi
Løn til el-medarbejder - Tata
Diverse små projekter (engangstilskud)
Vedligeholdelse af kabler
Sendt til bespisningsprojektet
Congo, i alt

5.058,00
41.129,99
1.821,00
6.350,00
36.706,00
-5.058,00
-21.008,00
-1.821,00
-11.620,60
-8.062,23
-20.778,20
-10.077,78
-6.998,46

Letland/Baltikum
Gaver til Letland/Partnermenigheder
Præstelønninger Baltikum
Hope Center Letland
Partnermenigheder
Præstelønninger Baltikum
Hope center Letland
Diverse små projekter (engangstilskud)
Letland, i alt

861,50
3.047,25
12.707,25
-50.060,00
3.047,25
-12.707,25
-19.135,50
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91.064,99

-85.424,27
5.640,72

16.616,00

-84.950,00
-68.334,00

Indien
Fadderskab
Børneprojekt
Inderbørn fadderskab
Videresendt til børneprojekt
Indien, i alt

78.241,50
11.185,00
-80.091,50
-11.185,00

Specielle projekter i alt
Nettoresultat

-91.276,50
-1.850,00

Andre formål
Pakistan
Sendt til Pakistan via Folkekirkens Nødhjælp
Andre formål, i alt
Missionsstævne
Deltagerbetaling
Spejderbakken og forplejning
Rejseudgifter
Talere
Missionsstævne, i alt

89.426,50

3.015,00
-3.015,00
0,00

8.010,00
-7.973,75
-3.598,00
-3.351,00

-14.922,75
-6.912,75
-177.957,99

40.354,67

Balance pr. 31/12 2005
Aktiver
Obligationer
Kassebeholdning
Bankbeholdning
Girobeholdning
AIKOS Andelskasse
Aktiver, i alt

61.471,07
2.833,25
4.833,97
290.847,55
1.000,00
360.985,84

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

322.323,59
-1.718,19
25,77
40.354,67
360.985,84
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Indkommet

Egenkapital fordelt således:
MK's rejsekasse
Afrika
Skolebøger (rest 2004)
Skolebøger 2005
100.000 kr. projekt (rest 2004)
100.000 kr. projekt 2005
DGF, Vandprojekt 2005
Kollekter/gaver 2005
Resultat 2005
Indien
Fadderskab
MK-fadderskab
Børneprojekt
Resultat 2005

16.065,75
6.350,00
10.899,75
36.706,00
41.129,99
6.879,00
118.030,49
78.241,50
2.000,00
11.185,00
91.426,50

Videresendt Overført 2006
9.710,22

-11.620,60
-6.998,46
-21.008,00
-6.879,00
-46.506,06

71.524,43

-80.091,50
-11.185,00
-91.276,50

150,00
50.000,00
100.000,00
231.384,65
129.601,19
360.985,84

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

Budget 2006
Kollekter
Ordinære indtægter
Administrationsudgifter
Finansielle indtægter / udgifter
Lodsedler
Himmel & Jord
Rejser
DR Congo
Letland
Indien
Andre foreninger

Indtægter
52.000
124.000
4.100
21.000

875.000
34.000
75.000
1.185.100
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Udgifter
52.000
33.100
1.200
5.800
31.000
25.000
830.000
67.000
75.000
12.500
1.132.600

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
I forbindelse med vores store struktur- og
vedtægtsændring for nogle år siden, var der
en bestemmelse, som vi gik udenom i revisionen, nemlig formålsbestemmelsen. Det
var et bevidst valg fra styrelsens side, fordi
vi på denne måde signalerede at det udelukkende var strukturen, der blev ændret og
ikke formålet med organisationen.
Når man ser på bestemmelsen i dag, kan
man godt se, at den er over 25 år gammel og
skrevet ind i en anden virkelighed end den,
vi kender i dag. Men indholdet er stadigvæk
aktuelt. Hvis man skulle omskrive den, kunne et bud være at formålet med vores forbund er at børn og unge kommer til at lære
Gud at kende og leve som Han gerne vil have os til at gøre.
Og det er den tilgang, vi skal have til vores
arbejde. Når vi planlægger aktiviteterne skal
vi spørge os selv. Kommer vi til at lære Gud
at kende med denne aktivitet? Finder vi ud
af, hvad Han vil have os til at gøre? Hvis ikke, betyder det sådan set at aktiviteten ikke
er med til at understøtte vores formål. Hvis
vi er heldige er den ligegyldig. Hvis vi er
uheldige modarbejder den måske ligefrem
det, vi som forbund vil.
Det stiller store krav til MBUF. Det stiller
krav til delegeretmødet om med sine beslutninger at understøtte en udvikling, der bringer ”Guds vilje” på dagsordenen i de lokale
grupper. Det stiller krav til styrelsen om at
træffe beslutninger i økonomisk og anden
henseende og kunne se sig selv og andre i
øjnene og sige, at vi tror på, at vi har understøttet at børn og unge kommer til at lære
Gud at kende. Og det stiller ikke mindst
krav til lokale ledere, der uge efter uge skal
finde på programmer, der ikke alene bringer
tro og Gud ind på en relevant måde overfor
børn og unge, men også er så interessante –
eller spændende – at børn og unge bliver

tiltrukket af dem. Det er ikke nogen lille,
nem opgave.
Men heldigvis har vi nogle gode hjælpemidler til at få tingene til at gro. Vi har Bibelen,
som er fuld af gode intentioner og beretninger. Vi har kirken med sine lange traditioner og stærke struktur. Vi har en god økonomi i forbundet, som kan hjælpe idéer på
vej. Vi har en lang række ledermaterialer
som man kan bestille stort set kvit og frit. Vi
har en konsulent, som er villig til at hjælpe
og inspirere i det lokale arbejde. Vi har egne
og eksterne kurser, som man kan tage på for
at blive inspireret. Blot for at nævne nogle
af de muligheder, der ligger lige for. Det er
et supermarked, hvor man selv kan bestemme, hvad man vil vælge – men det er nok
klogt at vælge noget for ikke at gå i stå. Det
er, hvad vi som forbund skal gøre for at
kunne leve op til vores formål. Åbningsprædikenen til DM kommer til at handle om
hvad du som person kan gøre, for at opfylde
formålet. I det følgende vil vi beskrive
nogle af årets store emner indenfor
forbundet.
Kommunikation
I det forgangne år har styrelsen og kirkens
landsledelse arbejdet intenst på at analysere
og forbedre vores kommunikation. Målet er
at forbedre Himmel og Jord, hjemmeside og
nyhedsbreve både indholdsmæssigt og layoutmæssigt indenfor den samme økonomiske ramme. Det kan være at der kommer
lidt opstartsudgifter, men på lang sigt skal
det ikke være dyrere. Samtidig med
beslutningerne om kommunikation, skulle
vi også tage stilling til ansættelse af en
konsulent. Da vi i tråd med DMs tilkendegivelser gerne ville opprioritere informationsindsatsen var det naturligt at tilbyde
Tine Gjessø en ¼ stilling i kommunikation.
Indtil nu er denne mest blevet brugt til udvikling af kommunikationsstrategi og artik-
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ler til Himmel og Jord. I de kommende
måneder skal kommunikationsstrategien
omsættes til virkelighed. Det bliver et stort
arbejde, men styrelsen forventer at det vil
være indsatsen værd. Strategien er gengivet
som bilag i guiden.
Konsulent
Ved sidste DM drøftede vi ansættelsen af en
ny konsulent. Kort efter viste der sig en
mulighed med Tine Gjessø. Vi er glade for
at Tine har påtaget sig opgaven og får gode
tilbagemeldinger på hendes arbejde. Tine
har en anden profil end Bo Lundgård havde
og det finder styrelsen er en styrke. Vi får
derved udviklet nogle andre sider af vort
arbejde. Vi kan kun opfordre grupperne til
at gøre brug af Tine. I forbindelse med DM
vil der blive afsat tid til et ”reklameindslag”,
hvor Tine vil fortælle om mulighederne for
at bruge hende.

siden er der vedtaget en ny lovgivning som
betyder at vi nu SKAL indhente attester på
alle nye ledere. Da styrelsen ikke vil have
forskel på ledere har vi igangsat et arbejde
omkring at få indhentet attester på alle
ledere i forbundet. Vi ved at det er en stor
opgave – både lokalt og centralt – men vi
skal altså gennem den.
Mission
Til sommer sender vi 11 unge af sted til
Congo til et projekt omkring ”Den gode
forbindelse”. Vi ved at turen er til stor gavn
for de lokale i Congo – og de har stor brug
for det. Vi håber også at projektet kan være
med til at puste liv i MBUFs missionsindsats ved at nogle engagerede unge kan
komme hjem og være advokater for missionen.

Børneattester
Sidste år drøftede vi – igen spørgsmålet om
børneattester og MBUFs holdning hertil –

Særligt om MB
Det er og bliver det lokale arbejde og den ugentlige kontakt med børnene der er kendetegnende arbejdsgrenen MB. Det er i myretuerne, klubberne, børnekirkerne, børnekoret osv. at MB-livet leves og gennem aktiviteter og udvikling kan hjælpe børn til at
vokse i deres tro.
Til inspiration
MB's inspirationsmøde på DM 2005 gav os
en god anledning til at udveksle nogle af vores lokale MB-oplevelser og ideer til de ugentlige aktiviteter. Det der rører sig er bl.a.
fra Søndagsskole til Børnekirke, børn og
Kristuskransen og brug af dukker i fortælling og forkyndelse.
Det er vigtigt at vi som ledere benytter os af
de anledninger vi har til at mødes med hin-
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anden f.eks. på Delegeretmødet, BørneMedarbejderKonference og Lederweekenden.
Landsdækkende arrangementer
På inspirationsmødet på DM 2005 havde vi
i MB en drøftelse af behovet for og betydningen af landsdækkende arrangementer.
Dette især i lyset af at vi har måttet aflyse
Børnelejren også i 2006 pga. manglende
lejrchef. Landsdækkende lejre kræver både
lederressourcer og opbakning fra deltagerne.
Er behovet for en sommerlejr for den yngste
aldersgruppe det samme i dag som det var
for 10 siden? Der bliver også brugt MBkræfter på lokale weekends, og disse er også
vigtige for børnene i den lokale gruppe.
Vi vil gerne holde fast i et landsdækkende
MB-arrangement hvert andet år, det kan
være en weekend, en børnelejr eller deltagelse i en fælleslejr.

Der var dans, sang & musik weekend i
Strandby i september 2005 og det er planen
at holde næste MJ3-weekend i september
2007.
De store børn i MB får hvert år invitation til
at deltage i YCGF.

22. - 24. september 2006. Sæt kryds i kalenderen og kom med og oplev en weekend
med masser af inspiration, i et stort summende fællesskab! På BMK kan du selv
vælge de emner der er vigtigst for dig og det
daglige arbejde hjemme i din MB-gruppe.

MB-weekend i Strandby
Dans, sang & musik weekenden i Strandby i
september var et brag af . . . .ja dans sang og
musik.
MB havde satset stort med denne weekend
med mange kræfter til planlægning og
mange ressourcer til dygtige og inspirerende
undervisere og blev belønnet med ca. 100
deltagere. Der blev danset, spillet, sunget og
klovnet med de mindste. Der blev sunget
gospel så det svingede. Der blev danset for
fuld udblæsning, dans er sejt og appellerer i
høj grad også til drengene.
Som afslutning på en festlig gudstjeneste
om søndagen blev Marianne Pedersen, som
havde ledet weekenden, velfortjent kørt i
fiskekassebil gennem kirkens midtergang,
for det kan de nemlig i Strandby!

Et udvalg med repræsentanter fra forskellige
kirkesamfund har det sidste års tid forberedt
konferencen og programmet med alle workshops er ved at falde på plads. Der kommer
oplysninger ud så snart alle brikkerne er
samlet, til det kæmpe puslespil som BMK
er.

Kommunikation
MB i de fleste byer er præsenteret på den
enkelte lokale kirkes hjemmeside med beskrivelse af aktiviteterne og henvisning til
en kontaktperson.
BMK
Der bliver afholdt BørneMedarbejderKonference hvert andet år og næste gang er den

Konsulenter
Fra Sommeren 2005 har Lise Daugaard (fra
Apostolsk Kirke's Børne- og Ungdomsforbund) været ansat som inspirations og
materialekonsulent fælles for flere frikirker.
Hun har bl.a. arbejdet med oversættelsen af
det omfattende undervisnings- og aktivitetsmateriale Zone som hun præsenterede på
inspirationsmødet. I året der er gået har alle
MB-grupper haft mulighed for at afprøve
materialet.
MBUF' s nye konsulent Tine Gjessø har
allerede vist sig på banen for MB. Tine var
med på dans sang & musik weekenden i
Strandby, har skrevet børnesider til Himmel
& Jord og besøgt MBUR i flere byer.
Desuden er Tine MBUF-repræsentant i udvalget der arbejder med BørneMedarbejder
Konferencen 2006.

Særligt om MM
I MM er vi glade for at se, at det musikalske
liv i menighederne fortsat er i en positiv og
energisk udvikling. Positivt er det også, at
denne udvikling ikke kun sker igennem gospelkorene, men ligeså meget kommer til udtryk igennem brugen af musik i gudstjenesterne.
På gospelfronten bød 2005 på de sædvanlige
tilbud til både unge og knap så unge gospel-

sangere. Den 5.-6. marts blev der for tredje
gang afholdt Young CGF i Jerusalemskirken i København. Instruktørerne var Lene
Matthiesen og Stephen Nørrelykke fra
Århus og Clinton Jordan fra London. Næsten 150 børn deltog i festivalen, som blev
afsluttet med en forrygende koncert søndag
eftermiddag. MM gav tilskud til de deltagere, som var medlem af MBUF – de største

75

grupper kom fra korene i Odense, Århus,
Gladsaxe og København.
Copenhagen Gospel Festival blev afholdt i
weekenden den 7.-9. oktober. Der var ca.
600 deltagere, og også her gav MM tilskud
til deltagere fra MBUF. Instruktørerne var
Lene Matthiesen Nørrelykke og Stephen
Nørrelykke, Solomon Facey fra London, og
Gerome Bell fra Chicago, som er kendt fra
flere tidligere festivaler. Både Solomon og
Gerome medbragte en pianist, hhv. David
Elevique og James Bryson. Koncerten foregik i Sankt Annæ Gymnasiums koncertsal,
fordi Tivolis Koncertsal var under ombygning. Kort efter festivalen blev der udsendt
noder til sangene til de kor, der havde bestilt
dette, og cd’en fra koncerten udkom i februar 2006.
MM har efter ønske fra inspirationsmødet
på DM 2005 oprettet et forum på Internettet.
Her kan man både udveksle konkrete
erfaringer, som gospelkorene kan bruge, og
samtidig holde mere kontakt med MM-folk
andre steder i landet i årets løb. Vi er glade
for at mødes til inspirationsmødet, men det
ville være dejligt at kunne følge med i
hinandens koroplevelser i årets løb, og her
er internetforummet en god mulighed.
Forummet er endnu ikke blevet så aktivt,
men muligheden er der. Erfaringen viser os,
at der nok skal mere til end blot at åbne for

muligheden – vi skal erfare, at det er værd at
kigge ind, og at der er nogen, der svarer, når
vi lægger op til diskussion, spørger efter
inspiration eller lignende. Vi vil gerne sætte
flere kræfter ind på at gøre MM’s forum
spændende og samtidig opfordre alle MMfolk til at bruge mulighederne i det.
MM har i årets løb svaret på flere ansøgninger om støtte til musikundervisning og
underskudsdækning til lokale workshops.
Netop undervisning, som kan inspirere og
dygtiggøre de musikalske kræfter i kor og
menigheder, er noget, vi meget gerne vil
støtte, og vi håber fortsat at modtage en
masse ansøgninger. Vi har desuden afsat
penge på budgettet til deltagelse i
lovsangsworkshops – I må meget gerne
være med til at holde udkig og gøre os
opmærksomme på, hvis der foregår workshops, som kunne være interessante for
f.eks. lovsangsgrupper.
Inspirationsmødet gav os det klare indtryk,
at folk rundt i landet ikke ønsker at få tilsendt specifikt nodemateriale men hellere
selv vil vælge og indkøbe det nødvendige –
hvert enkelt kor kan opnå støtte til indkøb af
noder for op til 1.500 kr. pr. år. Vi ”prøvekører” i øjeblikket en bog om lovsang og en
øvevideo for gospelpianister, og denne type
hjælpemidler kan evt. blive rundsendt til
hhv. lovsangsgrupper og gospelkor.

Særligt om MS
2005 var som vanligt et spejdermæssigt
travlt år. Vi har afholdt et brag af en sommerlejr, en seniorweekend hvor vi prøvede
kræfter med andre spejdere, Old Scout
weekend på Bornholm, PFT der igen i år
slog deltagerrekorden og sidst men ikke
mindst vores seniornatløb, som i 2005 var i
Ålborg.
Det har været et skønt spejderår – også fordi
vi i år slap for at skulle aflyse arrangementer
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– det er dejligt at der altid er spejdere der
har lyst til at deltage, der bakker op om de
arrangementer der bliver afholdt.
Fællesudvalget har fået sin ilddåb i 2005,
hvor vi er mødtes 2 gange for at diskutere
mere overordnede emner. Emner som Peter
og jeg gerne ville have en anden vinkel på,
eller som vi bare mente skulle vendes blandt
andre end lige os to. Vi synes at det er rart at
høre jeres holdninger til tingene også uden

for inspirationsmøderne – så Fællesudvalget
er kommet for at blive og vi er også glade
for at der er nogen af jer der ind imellem
farer til tastaturet og sender os en mail om
dette og hint.
Så er vi så småt gået i gang med at tage hul
på 2006. Starten af spejderårene står jo mest
i de lokale aktiviteters tegn. Det er dejligt
igen og igen at opleve at I spejdere har
overskud til at være med både lokalt og på
landsplan – og både i planlægning og
udførelse af aktiviteterne.
Og så ved jeg jo at der selvfølgelig er rigtig
mange patruljer der har set frem til og forberedt sig på at skulle af sted på LPK i
April. Det bliver spændende at høre hvem
der løber med sejren i år.
Som noget nyt skal vi forsøge at starte en ny
tradition op. Vi synes at vores spejderår
fremover skal have et tema, sådan at aktiviteterne på vores landsdækkende arrangementer kredser om det samme emne.
Dette tror vi vil give en bredde i vores
aktiviteter, fordi vi så bliver nødt til at finde
på nye vinkler af det vi i forvejen kan og
kender rigtig godt. Vi er spændte på at evaluere det om et par år!
Så vil 2006 selvfølgelig byde på alle de aktiviteter som vores ”lige år” plejer – vi regner
med en fed seniorsommerlejr til Slovakiet,
en Old Scout Weekend der vil fylde deltagernes maver endnu engang, et PFT der igen
vil bringe det bedste op i vores nuværende
og kommende patruljeførere og sidst men

ikke mindst forhåbentlig også et seniornatløb som udfordre deltagerne på nye måder.
Endelig vil 2006 også være året hvor vi skal
arbejde frem mod at fejre Spejderbevægelsens 100 års jubilæum i 2007. Der er mange
ting på tegnebrættet både hos os, men også i
de andre spejderkorps - så vi håber og ser
frem til 2007 som et helt specielt spejderår.
Tak fordi I alle sammen mødte op til vores
inspirationsmøde det er dejligt at møde unge
med holdninger. Og heldigvis er det sådan
at børn/unge der vokser op i MS, lærer at
positive holdninger udsprunget af kristen
næstekærlighed, samarbejdsvilje, sammenhold, lydhørhed og mange andre gode og
positive egenskaber kommer man længst
med. Lad os sammen blive ved med at give
de fine egenskaber af vores arbejde videre
til vores børn og unge, lad os sammen give
de børn og unge vi møder en viden om at
Gud også elsker dem, som han elsker os.
Lad os sammen være et kristent spejderkorps som udover at give børn og unge et
positivt livssyn og en næstekærlig tilgang til
livet - også giver dem den ekstra udfordring
i livet det er at have holdninger som man tør
stå ved.
Slutteligt skal der igen i år lyde en stor tak
fra landsledelsen for jeres utrættelige engagement og jeres smittende humør, når det
drejer sig om både det lokale og landsspejderarbejdet i MS. Tak fordi I gider og
fordi I fortsat lader jer udfordre til at bruge
krudt på MS og ikke mindst på de unger der
hver uge ”kræver” nye udfordringer. Tak!

Særligt om MU
MU har i året, der er gået, prøvet forskellige
ting af. Der er blevet oprettet et fremtidsudvalg, der har arbejdet med MU’s fremtid,
samt et lejrudvalg, der har arbejdet med at
få de forskellige lejre stablet på benene. De
to landsledere har sammen med Tine Gjessø

prøvet at opstille nogle arbejdspunkter for
året der kommer.
MU’s fremtid: Med baggrund i fremtidsværkstedet, der blev afholdt på påskelejren i
april 2005, har vi i MU arbejdet med en
gruppe vi kaldte fremtidsgruppen. Vi har
arbejdet med en fremtidsplan for MU på
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længere og på kortere sigt. Hvor er det vi
gerne vil have MU skal arbejde hen imod!
Ud fra et par møder og en masse gode
snakke kom vi frem til at det optimale for
MU arbejdet er at oprette en slags fællesudvalg. Vi stræber mod at få en fra hver
af de store kirker i denne gruppe, så vi kan
få så mange holdninger som muligt. Tillige
forestiller vi os, at det kan være med til at
sætte snakke i gang, at der er en fra den
lokale kirke, som er engageret i landsarbejdet. Det vi ønsker at fællesudvalget
skal beskæftige sig med er, at være
ansvarlig for afholdelse af lejre og udvikling
af spændende koncepter for lejre. Vi vil jo
lave det vi synes er fedest og vi brænder
mest for, så det ønsker vi der er plads til!!
Ydermere vil vi gerne at MU styrelses
medlemmer (Karen Brogaard og Louise
Munch Christensen) kan bruge gruppen her
som sparring i forhold til MU fremtid.

kens program, samt have deres egne forskellige aktiviteter i løbet af weekenden.
Teenageweekend i København, november
2005: I november drog ca. 70 teenagere til
København for at hygge sig, spille spil,
shoppe, bade og høre god musik. Jerusalemskirken havde stablet et rigtig godt
program på benene. New Zealandske Spin
Cycle spillede god musik lørdag aften, og til
gudstjenesten søndag deltog flere af teenagerne i programmet.

Lejre:
Påskelejr i Århus, april 2005: Påskelejren i
Århus bestod af en god lille flok på 12
personer, som bl.a. havde MU’s fremtid på
programmet.

Til sommer rejser Anne Munk til North
Carolina, og vi ønsker hende en god tur,
med masser af gode oplevelser.

Nytårslejr på Krogsholt 2005/2006:
Nytårslejren blev afholdt på Krogsholt i
Nordjylland. Med 20 deltagere og ½ meter
sne blev der grovhygget med spil, sneboldkamp og undervisning ved Anne og Duncan
Thompson. Emnet var ”Liquid”, og Anne og
Duncan var gode til at få dette ind i andagterne, bl.a. igennem Find Nemo. På trods
af sneen fik vi også besøg af nogle
MU’er/MS’er fra Strandby, der var friske på
en rask omgang Silly Olympics.
Påskelejr i Odense, april 2006: I skrivende
stund er programmet til påskelejren ved at
komme på plads. Lejren vil blive afholdt i
Odense, hvor deltagerne vil tage del i kirpå MBUF-styrelsens vegne
Mads Kamp Hansen
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Caravanen: I sommers var Caravanen fra
North Carolina, USA, på besøg i Gladsaxe
og Frederikshavn. Da Caravanen var på
besøg i et tidsrum, hvor de fleste mennesker
er taget på ferie, var det ikke helt let at finde
menigheder, der havde mulighed for at være
værter. Derfor skal der lyde en stor tak til
Gladsaxe og Frederikshavn for deres arbejde i sommers.

Refill: I november mødtes ledere fra en lang
række kirker til Refill på Langkjær Gymnasium i Århus. Fra MBUF deltog i alt 3
personer. I det hele taget ser det ud til, at
tilslutningen til denne årlige fælleskirkelige
weekend har været faldende over de seneste
år. Undervisningen var under alle omstændigheder kompetent og relevant både i fællessamlinger og workshops. Karen Brogaard
har deltaget i planlægningen. Der evalueres
over, hvorvidt der skal være Refill dette år.
Fælleskirkeligt ungdomsledernetværk og
CUR er i gang med at udvikle et fælleskirkeligt ledertræningskoncept med mulighed for bl.a. regionale tilbud til ungdomsteams. De, der er engageret i vores kirke
med teenage- og ungdomsarbejde opfordres
til at overveje, om de ville have glæde af et
sådan tilbud.

Regnskab 2005
Indtægter
DUF
Renter
§45 midler
Kontingenter
Indsamling til mission
Lejre og stævner (note 1)
Diverse

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

Resultat

984.375,00
42.700,96
42.800,00
25.900,00
13.638,24
32.432,00
2.641,42
1.144.487,62

194.911,78
59.134,97
194.038,45
21.638,24
41.472,80
53.277,08
37.844,95
86.959,98
34.682,98
16.875,00
28.033,50
768.869,73
277.370,89
1.046.240,62
98.247,00
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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
Lederweekend, deltagerbetaling
Delegeretmøde, deltagerbetaling

Note 2
Uddannelseskonsulent
Forretningsfører
Materialekonsulent
Medarbejder relaterede udgifter

Note 3
MU
MS
MB
MM
MBUF
Køb af EDB-udstyr
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127.697,33
1.103.799,00
1.175.000,00
44.261,92
200,00
2.080,60
12.325,58
42.066,09
63.370,00
7.041,25
19.909,40
0,00
2.597.751,17

2.263.140,79
98.247,00

2.361.387,79
2.804,00
1.787,00
670,95
91.647,82
88.053,61
35.000,00
16.400,00
2.597.751,17

1.350,00
31.082,00
32.432,00

84.360,00
71.172,81
7.500,00
31.878,97
194.911,78

981,50
6.760,92
602,72
0,00
31.694,33
19.095,50

59.134,97

Note 4
Himmel & jord
DM Guide
Årbogen

Note 5
Kefas
MB Århus, computer
MM Vejle
MM Rønne, arrangement til årskonferencen
MBUR København, Teenageweekend
MBUR Odense, tilskud til lærred og projektor
MM Odense, mikrofoner
MS København, instruktørkursus
Teenagere og Tro

Note 6
MU, caravanen i USA/DK
MS, seniorsommerlejr og internationale kontingenter
MB
MM
MBUF (MNUR kontingent o.l.)

Note 7
Forsikringer
Kontingenter, DUF, DØF
Afskrivninger
DUF
Gaver
Diverse

Note 8
MU
MS
MB
MM

191.608,00
1.030,45
1.400,00
194.038,45

10.000,00
4.672,50
15.000,00
8.781,28
10.000,00
10.000,00
10.500,00
7.200,00
10.806,20
86.959,98

16.139,37
2.494,16
0,00
0,00
16.049,45
34.682,98

18.501,00
7.600,00
0,00
1.790,00
0,00
142.50
28.033,50

19.803,59
181.646,64
51.922,46
23.998,20
277.370,89
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Takket være økonomisk støtte fra såvel AForsikrings - Fonden og Centralkonferencens komité for arbejdet med narkotika- og
alkoholspørgsmål kunne vi i konferenceåret
2005/2006 gennemføre nogle temaaftener
med temaet: Du kan gøre en forskel - lær at
tyde signalerne. Som forelæsere havde vi
inviteret tidligere medarbejder ved AL
(Alkoholpolitisk Landsråd) Katja Nielsen,
der ud fra egne erfaringer fortalte om hvordan det havde været at vokse op som barn
og ung i en misbrugs-familie. Hun gav også
mange anvisninger på hvad der kan gøres
for at hjælpe på et tidligt tidspunkt. Den
anden forelæser var marketingsmedarbejder
ved AL Ina Johansen, der som tema havde
valgt ”Vogt jer for reklamens snigløb” Hun
gav anvisning på hvordan reklamen ofte
bruger finurlige metoder for at markedsføre
alkohol, ofte i smarte forklædninger.
Vi afholdt tre temaaftener i efteråret, hhv. i
Horsens, Rønne og Strandby, samt en i
foråret i Jerusalemskirken i København.
MBUF var medindbyder til temaaftenerne. I
alt var der ca. 100 deltagere, og selv om
dette talt ikke var imponerende, fik aftenerne et godt forløb og vi har fået mange
tilkendegivelser på, at det var et godt
initiativ.
Ud over dette har vi deltaget i arrangementer gennem AL, senest i en stor konference i Odense med temaet: Dansk alkoholpolitik i et internationalt perspektiv, med
undertemaer: International alkohol-politik.
Kommunal alkoholpolitik og Alkoholbehandling. Det var en god konference med
mange indlæg fra kompetente personer.
Knut Bjarne Jørgensen
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Tanken bag konferencen, er at man skal gå
fra viden til handling.
Når disse linier læses, har vi modtaget et nyt
tilskud fra A-Forsikrings – Fonden. Beløbet
har vi fra egne midler hævet og givet til
Strandby Metodistkirke til indretning af deres nye lokaler, som blandt andet skal rumme café, værested, diakonalt arbejde m.v.
Et af vore rådsmedlemmer, Teddy Thomsen,
har valgt ikke at genopstille til rådet. Vi
håber at finde en god afløser for ham, og
takker ham for trofast tjeneste. Han har fodret rådet med mange gode idéer og tanker.
Vi vil fortsætte vort arbejde på oplysningsområdet, for der er stadig stort behov
for at fortælle om alkoholens skadelige virkninger, blandt andet overfor børn og unge.
Metodistkirken har på verdensplan en lang
tradition i arbejdet med euforiserende stoffer. Blandt andet har kirken gennem de seneste år ydet sen stor indsats på dette område i blandt andet Baltikum og Eurasia.
Derfor er det også en glæde for os, at der
fortsat er et dansk medlem i det nye europæiske råd, nemlig Finn Uth.
Efter vedtagelse på årskonferencen 2005 har
vi indledet samtaler med Metodistkirkens
Sociale Arbejde – Centralmissionen. Indtil
videre fortsætter vi disse samtaler for at se
om der er områder, hvor vi skal indgå i et
større samarbejde, men det vil tiden vise.
Forbruget af alkohol og andre euforiserende
stoffer er stadig alt for højt i vort land.
Derfor har vi en forpligtelse som Metodister
at have dette emne med på kirkens dagsorden, hvilket vi vil forsøge at give vort
bidrag til.

Regnskab 2005
Indtægt
Renter
Gebyrer i bank
Tilskud
Tips og lotto
A-forsikringsfond
Bispekontoret til temadaga
Kopiering

Udgifter
Kontormateriale
Køb af PC (inkl. opdateringer af eks. PC'er)
Porto og gebyrer
Administration
Bestyrelses- og udvalgsmøder
Rejser
Abonnementer, service
Temadage
Gaver
Årbogen
Sekretærudgifter
Revisorassistance vedr. tips og lotto
Udgifter
Årets resultat

181,74
-15,00
166,74
31.446,38
6.000,00
13.726,35
795,00
52.134,47

948,76
12.285,75
781,50
2.200,00
9.067,16
5.848,00
2.652,04
18.253,38
200,00
1.400,00
500,00
1.687,00
- 55.823,59
- 3.689,12

Status
Aktiver
Jyske bank 7845 – 107013-6
Formue ultimo 2005

86.592,39
86.592,39

Formueforklaring
Egenkapital, primo 2005
Mellemregning, udlignet 2006
Årets resultat
Balance

90.171,51
110,00
- 3.689,12
86.592,39
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Kurér-Forlaget
Regnskabet har desværre ikke været så godt
som ønsket, men det er der flere årsager til.

burde have det, medens andre får det, hvor
det ikke er relevant mere.

Bogsalget har været præget af en del enkeltkøb, hvilket gør at der har været en del
ekspeditionsomkostninger hos leverandørerne samt vor egen porto til videreforsendelse.
Dette sammen med nedskrivning af lagerprisen ved ældre bøger ved status giver et lille
resultat.
Det har dog været en fornøjelse at kunne
skaffe de ønskede bøger bl.a. fra udlandet.

Dagens Ord giver ligeledes et underskud.
Også her er det portoen, som giver årsagen,
da der heller ikke her kunne fås støtte fra
bladpuljen. Vi forsøgte at få det mere i
tilskud fra ”The Upper Room”, hvilket ikke
lykkedes, da deres budget for 2005 var
lukket. Vort abonnentantal har ikke haft den
store stigning i året, hvilket ikke tilfredsstiller The Upper Room. Vi har dog fået
større tilskud i 2006.
Med udgangen af året måtte vi skifte oversætter af heftet, idet Hertha Skovhaug har
ønsket at stoppe, så vi siger hende mange
tak for den store opgave, hun har haft i
mange år. Som afløser har Else Kofod meldt
sig og varetaget opgaven indtil nu i 2006

Himmel og Jord giver et underskud. Abonnementtallet falder desværre, da det specielt
er en del af vore ældre medlemmer, som
ophører, medens forøgelsen sker gennem
MBUF
Desuden er portoomkostninger steget ret
voldsomt med nye portoforhøjelser samt vi
at ikke kunne få støtte fra bladpuljen. Bladet
vil for 2006 blive ændret i postvæsenets
struktur, hvilket heller ikke gør bladet billigere at få sendt ud.
Jeg vil igen opfordre de forskellige arbejdsgrene indenfor MBUF i menighederne til at
sende ajourførte lister på medlemmer, da der
sikkert er mange som ikke får bladet som

Sidste del af regnskabet dækker over øvrige
omkostninger, som er fælles for aktiviteterne. De samlede kontoromkostninger dækker
en del girogebyrer, omkostninger vedr. årskonferencen, Internet-omkostninger.
Dåbsklubben bliver stadig varetaget i tilknytning til forlaget.

Alf Hansen

Regnskab 2005
Salg af bøger
Indtægter
Varesalg
Udgifter
Varelager 1/1
Varekøb
Importkøb
Varelager 31/12
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63.167,99

139.570,69
43.250,56
4.943,97
-130.825,30 - 56.939,92

6.228,07
- 2.958,00
- 1.409,55
1.860,52

Porto, fragt, indpakning
Omk. vedr. DBK distribution/avance (Gospel)
Resultat
Himmel & Jord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud MBUF og MK

68.145,60
161.100,81 229.246,41

Udgifter
Trykning
Layout
Forsendelse
Redaktionsomkostninger
Diverse / girokort
Resultat

105.964,00
51.859,20
69.320,80
3.000,00
2.200,00 232.344,00
- 3.097,59

Dagens Ord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud, The Upper Room

48.542,86
15.715,82

Udgifter
Trykning
Forsendelse
Redaktionsomkostninger
Diverse / girokort
Resultat

43.214,45
23.109,90
2.508,50
1.800,00 - 70.632,85
- 6.374,17

Administration
Udgifter
Renter
Kontor
Årbogen
Forsikring
Afskrivning, PC administration
Resultat

91,90
10.655,07
1.400,00
1.573,50
1.865,07 - 15.585,54
- 15.585,54

Underskud

64.258,68

- 23.196,78
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Status pr. 31.12.2005
Aktiver
Likvide midler
Kassebeholdning
Checkkonto
Girokonto

1.027,24
14.183,60
409,18

15.620,02

Tilgodehavender
Himmel & Jord
Bogsalg/debitorer
DBK Bogdistribution

0,00
23.021,35
0,00

23.021,35

498,00
1.800,00

2.298,00

Forudbetalinger
Udfordringen
Dagens Ord nr. 1
Inventar
PC administration
- afskrivning

3.730,13
- 1.865,07

1.865,06

Varelager
Varelager
Varelager, Dåbsklubben
Varelager, Gospel for gospelfolk
Passiver
Ekstern gæld
Forudbetalt, Himmel & Jord
Forudbetalt, Dagens Ord
Kreditorer
Skyldig redaktionsomk. Dagens Ord
Skyldig moms
Intern gæld
Mellemregning, Hovedkassen
Depot for Dåbsklubben
Depot for Gospel for Gospelfolk
Formue
Formue 1/1 2005
Underskud
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130.825,30
9.643,15
28.512,00
211.784,88

0,00
28.275,00

28.275,00
51.164,83
550,00
13.708,21

93.698,04

90.000,00
16.507,29
28.512,00

6.264,33
- 23.196,78 - 16.932,45
211.784,88

Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek
Der er i det forløbne år arbejdet med den
løbende opdatering og vedligeholdelse af
Landsarkivet og Biblioteket, her har især de

nye medlemmer af udvalget gjort en stor
indsats. Dette arbejde fortsætter i det
kommende år.

Chr. Alsted
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg
Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK)
Komiteens arbejde består bl.a. i at arrangere
Kvindernes Internationale Bededag, som
afholdes hvert år den første fredag i marts.
Temaet, dette år var ”Tidernes tegn” og det
var kvinder fra Sydafrika, som havde udarbejdet materialet.
Se mere på www.kvindebededag.dk
Kollekten som blev indsamlet går til Baptistkirkens missionsarbejde i Burundi, samt
til Metodistkirkens Verdensmission. Gaven
til Metodistkirkens missionsarbejde kommer
til at gå til etablering af en barselsstue, et
nyt fødeleje og et sterilisations apparat på
klinikken i Mulungwishi, Congo.

Ved Fællesskabets Dag den 6-7. maj 2006 i
Svendborg, samles kvinder igen om et nyt
tema: ”Under Guds telt”. Stævnet er samtidig en inspirationskilde til næste års bededag. Stævnet på tværs af kirkeretninger har
stor værdi, og deltagere giver år efter år udtryk for, at være blevet meget berigede.
Med mange store oplevelser i dette forum,
er det mit inderste ønske at flere må tage del
i disse arrangementer for kvinder, og
opdage skatten deri.

Lene Bræstrup

Det Danske Bibelselskab
I det stadige arbejde med at åbne Bibelen
for (post)moderne danskere har Bibelselskabet lanceret en række nyudgivelser:
Bibelen på lyd: Kendte skuespillere og
tekstfortolkere er i gang med at indtale Det
Nye Testamente på lyd. Så nu kan man snart
”læse” hele Det Nye Testamente ved at lytte. Når projektet er færdigt vil det omfatte
over 20 cd´ere.
Det Nye Testamente på nudansk: Oversættelsen skrider frem og det forventes, at NT
Nudansk udkommer efteråret 2006. Det er
intentionen med oversættelsen, at man på et
moderne mundret dansk kan læse NT, så det

ikke er den sproglige form, man i givet fald
støder sig på, men indholdet.
Management by Bible er et eksempel på
udgivelse, der forsøger at åbne Bibelens
budskab for helt nye læsere. Som titlen antyder, er det en bog, der åbner en række
bibelske tekster som modelfortællinger for
folk, der arbejder med ledelse og personaleudvikling.
I kølvandet på en offentlig debat om Bibelselskabets indsamlinger, har ledelsen underskrevet et sæt etiske retningslinier fælles for
alle ISOBROs medlemmer. I forlængelse
heraf er der blevet formuleret retningslinier,
der er særlige for Bibelselskabet.

Ove S Sørensen

Evangelisk Frikirkeråd
Evangelisk Frikirkeråds repræsentantskabsmøde den 4. november 2005 indledtes med
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forelæsning af rektor Anders Michael
Hansen fra Skandinavisk Akademi for Le-

derskab og Teologi. Foredraget drejede sig
om hvordan kirken og menighederne fortsat
kan være i mission i den forandringsproces
som kirke og samfund gennemgår.
Efter oplæg og følgende debat blev det besluttet på repræsentantskabsmødet at Evangelisk Frikirkeråds bestyrelse får ansvaret
for at Evangelisk Frikirkeråd kan integreres
i Danske Kirkers Råd som medlem i dette
råds Mellemkirkelige Arbejdsforum, således
at repræsentationerne fra Evangelisk Frikirkeråds side i Folkekirkens Nødhjælp og
Det Danske Bibelselskab kan opretholdes
og kontakten til Danmarks Radio bibeholdes. Evangelisk Frikirkeråds børneudvalgs
forhold til Danske Kirkers Råd undersøges,
bl.a. om det er muligt at det også kan blive
en del af det Mellemkirkelige Arbejdsforum.
Laila Hørby, fra Metodistkirken, fortsætter i
Folkekirkens Nødhjælp som repræsentant

fra Evangelisk Frikirkeråd. Eva Marseille,
fra Frelsens Hær, fortsætter som formand
for Evangelisk Frikirkeråd.
Evangelisk Frikirkeråd er i gang med at se
på muligheden for en ny type formular til
Forpligtelseserklæring.
Efter møde med Danmark Radio transmitteres gudstjenester fra frikirker i 2007
efter denne foreløbige plan:
Frelsens Hær: 1. jan kl. 17.00 fra Valby
eller Templet.
Missionsforbundet: 11. marts fra Strandvejskirken, Humlebæk.
Apostolsk Kirke: 22. april.
Metodistkirken: 28. maj – 2. Pinsedag kl.
17.00.
Baptistkirken: 23. september.
Frelsens Hær: 4. nov. fra Templet.

Finn Uth

Danske Kirkers Råd (DKR)
2005 markerer det første hele år af Danske
Kirkers Råd’s eksistens. Året var præget af
opbygning og konsolidering. Cand. theol.
Lene Suh Nicolaisen begyndte 1. januar
2005 som generalsekretær, og samtidig tog
rådet nye lokaler i brug på Diakonissestiftelsen.
Danske Kirkers Råd er kommet godt fra
start. Det engagement, der blev mobiliseret
med vedtagelsen af fusionen af Danske
Kirkers Samråd og Det økumeniske Fællesråd, er fortsat, og seks nye medlemmer er
kommet til: Det Danske Bibelselskab, Folkekirkens Nødhjælp, de mellemkirkelige
stiftsudvalg i Ribe og Haderslev, Evangelisk
Frikirkeråd og Kirkernes Integrations Tjeneste.

Strukturen i Danske Kirkers Råd er en gave
og en udfordring. En gave at have et forum,
hvor kirkerne kan drøfte det, der er vigtigt
for dem, og hvor man kan sætte fælles
anliggender på dagsordenen, og at vi i
vedtægterne har besluttet, at det kan ske i
fuld enighed eller i forskellige konstellationer, som det viser sig nødvendigt.
Der har været holdt tre Rådsmøder i en
rytme, hvor hvert møde begynder med et
oplæg til debat om fælles anliggender, hvorefter det egentlige møde begynder.
I september havde Rådet et positivt møde
med kirkeminister Bertel Haarder, hvor der
blev fremsat ønske om høringsret i forbindelse med sager, der angår kirkerne. Synspunkter om civilregistrering var på bordet.
Nyt møde planlægges.
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Det økumeniske efterårsmøde på Nyborg
Strand beskæftigede sig med de kristne indvandrermenigheders rolle i det kirkelige
landskab.
Danske Kirkedage er planlagt til Kristi Himmelfarts-ferien 2007 i Haderslev. Der er
nedsat et præsidium med mennesker fra kirker, kirkelige organisationer og samfundsliv
med biskop Niels Henrik Arendt som formand. Udvalgene er trukket i arbejdstøjet og
endeligt program ventes i november 2006.
Pastor Knut Bjarne Jørgensen er medlem af
gudstjenesteudvalget.
Blandt Rådets mange arbejdsgrupper er en,
der i løbet af 2006 nedkommer med en bog
om Den økumeniske Bevægelses historie.
En af forfatterne er pastor Jørgen Thaarup.

I februar oprettede Rådet Økumenisk
Studiefond, hvortil Folkekirkens mellemkirkelige Råd tilfører kr. 250.000. Metodistkirken bidrager med kr.10.000. Opgaven er
derefter at søge større fonde om bidrag,
hvorfra midler kan stilles til rådighed for
kommende præster og andre ansatte i menighederne, som kan inspireres og udfordres
af mødet med andre kristne, teologiske og
kirkelige traditioner.
Metodistkirken er repræsenteret i Danske
Kirkers Råd af pastor Finn Uth og af Henning Bjerno, der er rådets næstformand. Rita
Jørgensen er indvalgt som en af de fem
repræsentanter fra Mellemkirkeligt Arbejdsforum, der samler alle de kirkelige organisationer.

Henning Bjerno

Danske Kirkedage
I Kristi himmelfarts weekenden, 17.-20. maj
2007, vil der være Danske Kirkedage i
Haderslev.
Som vor kirkes repræsentant i Danske
Kirkedage, har jeg fået sæde i Gudstjenesteudvalget, hvor vi er i fuld gang med at
planlæge gudstjenester med videre. Der er
kommet mange idéer og tanker på bordet, så
der bliver rigeligt at arbejde med i den kommende tid. Vi har store forhåbninger til at
Kirkedagene må få en tiltrængt fornyelse.
Ud over Haderslev Domkirke, vil det meste
af kirkedagene foregå i Idrætshallen i Haderslev.
Det gennemgående tema for Kirkedagene
bliver ”Grænser”, og der vil være 4 portaler
med følgende temaer: Kirke over nationale
grænser – Grænser for religion? – Trospraksis over grænser – Sociale grænser.
Knut Bjarne Jørgensen
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Da vi er i grænselandet, håber vi også på
deltagelse fra Tyskland.
Endnu er det meste i ”støbeskeen” og på
idéernes plan, så meget kan ske.
Da Kirkedagene er flyttet væk fra sommerferien, opfordres metodister til at stævne til
Haderslev i omtalte weekend i 2007. Ligeledes opfordres alle kirkens arbejdsgrene til
at prioritere kirkedagene højt, blandt andet
ved ikke at planlægge arrangementer som
kan kollidere med Kirkedagene.
Et godt tip til menigheder og grupper: Inviter kirkedagssekretæren til at fortælle om
kirkedagene ved et fællesarrangement i menigheden.
Det
er
prøvet
ved
kirkevandringen i Horsens og kan anbefales.
Vel mødt – metodister – i Haderslev 17.-20.
maj 2007.

Evangelisk Alliance
Evangelisk Alliance har gennemført en studieproces om evangelikal identitet med følgende foci 1) Bibelen 2) Omvendelse/frelse
3) Mission/forkyndelse 4) Menighed/kirke.
Processen er nu afsluttet og på baggrund af
de afsluttende papirer vil der blive udarbejdet en pjece om hvert emne. Materialet kan
læses i sin helhed på evangeliskalliance.dk.
Evangelisk Alliance arbejder til stadighed
på at inspirere til bøn i kirken. Det sker især
gennem den årlige bedeuge, men også gennem andre tiltag. I 2006 kunne metodister
glæde sig over en mere social og politisk
vinkel i bedepjecen, hvilket dog har afstedkommet nogle kritiske røster.
Evangelisk Alliance har i årets løb været
vært for eller anbefalet en række seminarer i
det kirkelige landskab, som skønnes relevante for evangelisk alliances bagland.

Årets studieemne er ”emerging church”,
hvor der foreløbig har været afholdt et
seminar med Brian McLaren.
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 gode erfaringer med den stort anlagte
lederkonference i slutningen af september
2005, hvor undervisningen dels foregik via
dvd og storskærm og dels med skandinaviske undervisere, omkring 500 deltog. Man
forventer konferencen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, i år bliver den afholdt den 29-30. september i København. I
dette forår har Thomas Risager afløst Chr.
Alsted i Willow Creek komiteen.

Christian Alsted
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Metodistkirken i Nordeuropa
Centralkonferencens Eksekutivkomite
og Biskopskomite
1. Møder og valg af lederskab
Centralkonferencens
Eksekutivog
Biskopskomite har afholdt to ordinære
møder i 2005/2006. Mødet i september 2005
blev afholdt i Göteborg i Sverige og mødet
i marts 2006 blev afholdt i Oslo i Norge.
Lederskabet har afholdt fire telefonmøder.
Følgende lederskab er valgt for kvadrienniet
2005-2009:
Formand: Biskop Øystein Olsen.
Næstformand: Biskop Hans Växby.
Næstformand i Eksekutivkomiteen og formand for Biskopskomiteen: Per-Endre
Bjǿrnevik
Sekretær: Bimbi Ollberg.
Der er medlemmer fra alle årskonferencer,
provisionale årskonferencer og distriktskonferencer i Norden og Baltikum. Den
russiske årskonference har 2 medlemmer.
Antallet af medlemmer i Eksekutivkomiteen
blev diskuteret på Centralkonferencen og
der vil til næste Centralkonference blive
foreslået en omorganisering.
Komiteen har siden marts 2006 arbejdet i 2
arbejdsgrupper.
2. Eksekutivkomiteen
2.1 Økonomi
Følgende regnskaber for Centralkonferencens fonde er blevet godkendt, regnskabsafslutning er taget til følge, og de ansvarlige
personer er bevilget ansvarsfrihed:
Biskopskassen, Moskva 2005
Biskopskassen, Oslo 2005
Centralkonferencekassen, Oslo 2005
Centralkonferencekassen, Sverige 2005
Areakassen 2005
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2.2 Uddelinger fra Centralkonferencens
fonde
Følgende uddelinger er blevet godkendt:
2.3 De baltiske præsters Lønsystem
Centralkonferencen enedes om, at påbegynde et arbejde vedrørende den økonomiske
situation for præsterne i Baltikum.
Arbejdet kaldet "De baltiske præsters
Lønsystem" er påbegyndt. Indtil der er udpeget en leder for processen er initiativet
placeret på kontoret i Oslo.
2.4 Fordelingsnøgle
I henhold til The Book of Discipline har
Centralkonferencekassens underskud været
dækket af årskonferencerne og distriktskonferencerne efter en fordelingsnøgle, der
er besluttet af Eksekutivkomiteen. (Se Book
of Discipline 2001 §537.33e2). Indtil nu
har fordelingsnøglen været baseret på antallet af medlemmer i Eksekutivkomiteen.
Efter at have hørt de respektive konferencers landsledelser
(Hovedstyret,
Kyrkostyrelsen etc.), har Eksekutivkomiteen
besluttet at ændre dette til en fordelingsnøgle baseret på en procentdel af præsternes
løn, hvilket er samme fordelingsnøgle, der
anvendes i Biskopskassen. Fra 1. januar
2007 er procentdelen 0,75%.
2.5 Rapporter
Eksekutivkomiteen har modtaget rapporter
fra Centralkonferencens Råd, fra repræsentanterne i Generalkonferencens forskellige
råd - som sidder der for Den Nordeuropæiske Centralkonference - og fra repræsentantanterne i World Methodist Councils
eksekutivkomite, Africa University, European Commission on Mission (ECOM),
European Methodist Council (EMC), the

Conference of European Churches (CEC)
og the Community of Protestant Churches in
Europe (CPCE).
2.6 Kontakt med landledelserne
Referaterne fra møderne i Eksekutivkomiteen og Biskopskomiteen sendes til Landsledelserne i de forskellige lande. Der har
ikke været møder mellem lederne i Landsledelserne i 2005/2006.
2.7 Centralkonferencen
Komiteen har påbegyndt arbejdet med opfølgning på beslutningerne truffet på Centralkonferencen i Moskva i 2005. Planlægningen af Centralkonferencen 2008 er
ligeledes påbegyndt.
3. Biskopskomiteen
Biskopskomiteen har de samme medlemmer
som Eksekutivkomiteen.
3.1 Den årlige konsultation med biskopperne
3.1.1. Biskop Hans Växby
Biskop Hans Växby præsenterede sin
personlige rapport på mødet i september
2005 og Biskopskomiteen havde sit årlige
møde med ham (Se BoD §653:3).

Øystein Olsen,
Chairperson of the
Executive Committee

3.1.2. Biskop Rüdiger Minor
Biskop Rüdiger Minor præsenterede sin
sidste rapport på mødet i september 2005.
Biskopskomiteen udtrykte sin taknemmelighed for biskop Rüdiger Minors arbejde.
3.1.3. Biskop Øystein Olsen
Biskop Øystein Olsen præsenterede sin
personlige rapport på mødet i marts 2006 og
Biskopskomiteen havde sit årlige møde med
ham.
3.2 Biskopskontorerne
3.2.1 Moskva
Den nye bygning til biskopskontoret og
seminariet blev rapporteret færdig i marts
2005. Biskop Hans Växby har fået en ny
assistent fra 1. juni 2005, Eduard Khegay.
3.2.2 Oslo
Den nye kontorbygning, der indeholder
biskopskontoret, hovedkontoret for den
norske årskonference, seminariet i Oslo og
Betanien blev rapporteret færdig i oktober
2005. Biskop Øystein Olsen har fået en ny
assistent fra 1. august 2005, Knut Refsdal.

Hans Växby
Vice Chairperson of the
Executive Committee

Per-Endre Bjǿrnevik,
Chairperson of the
Committee on Episcopacy
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Biskopkassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2005: 100 NOK = 93,43 DKK)

2005

2004

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

1.185.470
103.424
23.674
29.780
310.000
126.735
112.174
1.891.258

1.211.827
78.996
32.528
38.908
338.500
172.000
129.353
2.002.112

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

1.245.911
88.723
-2.062
138.842
16.006
121.500
95.678
6.188
45.499
120.730
22.502
1.899.517

1.364.627
90.317
12.223
143.865
1.000
126.500
95.377
1.750
41.215
124.693
9.896
2.011.463

8.262
0
8.262

10.508
- 632
9.876

Årets resultat

3

525

Overføringer og disponeringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

3
3

525
525

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

2005

2004

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
Forskuddsbetalinger og andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

140.618
20.650
161.268

438.843
14.511
453.354

Bankinnskudd og kontanter

630.366

406.379

Sum omløpsmidler

791.634

859.733

Sum eiendeler

791.634

859.333

5.722
571.928
577.650

5.719
571.928
577.647

30.770
88.854
84.217
10.143
213.984

12.709
108.212
115.677
45.488
282.086

Sum gjeld

213.984

282.086

Sum egenkapital og gjeld

791.634

859.733

Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Reservefond
Reservert for bosted
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Areakassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2005 100 NOK = 93,43 DKK)

2005

2004

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

59.969
262.059
13.311
558.835
20.624
0
914.798

18.499
248.318
113.227
348.440
97.073
28.430
853.987

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

59.769
297.217
0
446.262
0
7.128
810.376

84.937
183.563
111.885
438.824
63.697
1.131
884.036

7.150
7.150

12.558
12.558

Årets resultat

111.572

- 17.491

Overføringer og disponeringer
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

111.572
111.572

- 17.491
- 17.491

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

2005

2004

6.500
-.5.904

339.498
61.330

Bankinnskudd og kontanter

777.442

543.782

Sum omløpsmidler

778.038

944.610

Sum eiendeler

778.038

944.610

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

2.650
1.745
4.395
50.153
48.863
14.654
298.436
0
243.243
22.445
40.189
717.982
722.378

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

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

55.660

273.545

Sum gjeld

55.660

273.545

.778.038

944.610

Eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Forskuddsbetalinger
Andre fordringer

Sum egenkapital og gjeld
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Centralkonferencekassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2005: 100 NOK = 93,43 DKK)
Inntekter
Finland F
Finland S
Danmark
Norge
Sverige
Russland
Estland
Litauen
Latvia
Andre inntekter
Sum inntekter

2005

2004

9.653
9.653
19.307
28.960
28.960
14.851
3.713
1.856
1.856
0
118.810

12.388
12.388
24.777
37.166
37.166
19.059
4.764
2.382
2.382
850
153.322

44.125
8.871
65.277
3.512
3.622
0
125.407

87.772
21.817
4.458
9.718
23.746
25.745
173.255

5.328
5.328

1.240
1.240

-1.269

- 18.693

0
0

- 10.835
- 10.835

-1.269

- 29.527

1.269
0
1.269

29.527
0
29.527

Kostnader
Eksekutivkomitéen
World Methodist Council
Europarådet
Andre kostnader
Council of European Churches
Tap på fordringer
Sum kostnader
Finansielle poster
Renteinntekter
Sum finansielle poster
Årets resultat, fond
Kirkeordningen
Kostnader
Årets resultat, Kirkeordningen
Årets resultat
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)

2005

2004

64.636

367.624

Bankinnskudd og kontanter

348.995

75.195

Sum omløpsmidler

413.632

442.819

Sum eiendeler

413.632

442.819

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital, fond
Egenkapital, Kirkeordningen

434.223
782

314.309
3.459

Sum egenkapital

435.005

317.768

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

-21.373

125.051

Sum gjeld

-21.373

125.051

Sum egenkapital og gjeld

413.632

442.819

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
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Fondskassen, Sverige
Resultatregnskap 01.01 - 31.12
(beløp I SEK, kurs 31/12 2005: 100 SEK = 79,46 DKK)

2005

2004

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

70.761
0
108
387.210
458.078

69.274
126
40
0
69.440

Kostnader
Forvaltningskostnader
Andre kostnader
Sum kostnader
Årets resultat

5.218
0
5.218
452.860

5.094
200
5.294
64.146

Overføringer og disponeringer
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

452.860
452.860

64.146
64.146

100

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

2005

2004

2.282.821
2.282.821

1.895.611
1.895.611

133.150
133.150
2.415.971

67.499
67.499
1.963.110

848.916
72.773
458.355
1.380.044

782.121
67.039
422.292
1.271.452

614.789
65.335
222.653
49.815
952.593
2.332.637

429.093
45.593
155.410
-21.772
608.324
1.879.777

83.333
2.415.971

83.333
1.963.110
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Metodistkirkens Nordiske Teologiske
Seminarium - Överås
Metodistkirkens teologiske seminarium,
Øverås, har utdannet prester til våre nordiske årskonferanser i 82 år. Til tider har det
medført store utfordringer og krevende avgjørelser, og det kan vi konstatere var
tilfelle i året 2005. Spesielt gjelder dette
spørsmålet om seminarets fremtid.
Nordiska Seminariestyrelsen har i året som
gikk arbeidet med endringer i ledelsen på
seminaret, med beslutningen fra de to finske
årskonferanser om å avslutte sitt nordiske
samarbeide, og hatt en tung kamp med økonomien. Mot denne bakgrunn er det en glede for meg å kunne rapportere at vi er kommet godt igjennom. Vår umiddelbare bekymringer er avløst av en sikkerhet for at vi
kan kunne kjøre uendret videre inntil 2008.
Jeg vil gjerne uttale min anerkjennelse til
ledelse og til bestyrelse for en fin innsats!
Den fremtidige presteutdannelse
Derimot er der ikke i dag ingen avklaring
om seminariet framtid på lengere sikt. Vi vil
be Metodistkirken i Danmark og Sverige om
å føre samtale under de respektive årskonferenser i 2006 om opplysningene i det følgende avsnitt og gi tilbakemelding om deres
innstilling. Deretter vil Nordiska Seminariestyrelsen til høsten treffe sin avgjørelse.:
”Styrelsen har under konferensåret 05/06
genomfört en serie samtal med olika teologiska institutioner i Sverige med syfte att
finna möjliga samarbetslösningar för Metodistkyrkans framtida pastorsutbildning.
Samtal har förts med Johannelunds teologiska högskola, Teologiska högskolan i Stockholm, Örebro teologiska högskola, Göteborgs universitet samt Göteborgs stift. Resultatet av dessa samtal har bearbetats och
analyserats av nordiska seminariumstyrelsen.
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Styrelsen har för sin del sett att den framtida
pastorsutbildningen kan genomföras enligt
två huvudspår:
A. En pastorsutbildning som bygger på en
formell teologisk basutbildning som ger en
teol. kand examen. Se alternativ 1 och 2
nedan.
B En egen sammanhållen inomkyrklig pastorsutbildning av icke-formell karaktär, dvs
som inte ger en formell teologisk examen,
men som motsvarar en teol.kand utbildning.
Se alternativ 3 nedan.
En viktig fråga är hur stor vikt som skall
läggas vid det ena eller det andra alternativet. Är det viktigt att våra pastorer
har en utbildning av formell karaktär och
med en examen som är gångbar också i andra sammanhang i vårt samhälle eller ska
vikten främst läggas vid att vi har en pastorsutbildning som i första hand tillgodoser
de inomkyrkliga behoven. Detta är en fråga
där seminariestyrelsen vill ha årskonferensernas uppfattning inför seminariestyrelsens
fortsatta arbete.
Vid seminariestyrelsens sammanträde i mars
2006 beslutade styrelsen att begära mandat
av de nordiska årskonferenserna för att arbeta vidare med följande framtidsalternativ
gällande Metodistkyrkans pastorsutbildning
att träda i kraft 2007 eller senast 2008:
1. Den teologiska basutbildningen genomförs på Göteborgs universitet. Överås övergår till att vara ett pastoralinstitut för att
tillvarata den wesleyanska teologin och de
pastorala teologiska ämnena.
2. Den teologiska basutbildningen genomförs i samarbete med Teologiska högskolan

i Stockholm,THS. Överås övergår till att
vara ett pastoralinstitut i Västsverige och
genomför ett antal teologiska kurser i
samarbete med THS.
3. Överås utvecklar ett nytt Bachelor
Divinty program där undervisningen byggs
upp i koncentrerade moduler inom respektive studieår. Stuiderna omfattar motsvarande
120 poäng i ett 3-årsprogram. Alla studenter
går i samma klass i ett cykliskt studieförlopp.
Alla tre alternativa lösningarna för en
basisutbildning kompletteras med ett 2-årigt
Master Divinty program som gör pastorsutbildningen komplett. Master programmet
kan byggas upp antingen med ett 2-årigt
cykliskt förlopp, där alla studenterna läser
heltid och går i samma klass. Eller som ett
individuellt studieprogram i likhet med
nuvarande Master program med självständiga och distansstudier.”
Finlands to konferanser ut av samarbeidet
På det nordiska planet har Finlands finska
respektive svenska årskonferenser beslutat
att dra sig ur det nordiska samarbetet och
därmed också arbetet i seminariestyrelsen.
Man kommer dock att kvarstå med sina
andelar i fastigheten Överås men inte, på
grund av ekonomiska skäl, kunna bidra till
det årliga anslaget som utdebiteras till
årskonferenserna.
Danmark har aviserat önskemål om att
trappa ner det årliga anslaget för att istället
använda dessa medel till andra alternativ för
den danska pastorsutbildningen.
En av konsekvenserna att det nordiska samarbetet nu minskar är att stadgarna för Överås nu behöver revideras och ses över. Förslaget till reviderade stadgar kommer att be-

handlas av seminariestyrelsen vid ett extra
sammanträde under april för att sedan föreläggas årskonferenserna för beslut.
Nytt studieår 2006
Øverås har i dag to fastansatte metodistiske
undervisere: Rektor Jørgen Thaarup og studierektor Ingrid Svensson. Lektor Tord Ireblad og pastor Ivan Chetvynd er timelærere.
Dessuten er tilknyttet et antall undervisere.
Studenttallet er 42, hvorav 20 har forbindelse til vår kirke. 19 leser på Bachelor-programmet, 7 på Master-programmet, 19 leser
enkeltfag og 5 deltar i Lokalpastors-programmet.
Eiendommen Øverås
Bygningen fremtrer i dag i finere stand enn
på lenge. Utgiftene har i den sidste periode
blant annet på grunn av krav fra brannmyndighedene kostet flere penger enn det vi
hadde på konto. Derfor har vi tatt opp et lån
i eiendommen på 500.000 SEK.
Den svenske årskonferanse har i årets løp
flyttet sit hovedkontor til Øverås. For undervisnings-institusjonen har det vært et godt
bidrag til miljøet og har gjort Øverås til et
ennnå mere inspirerende og dynamisk sted.
Bibliotekar
Seminariets bibliotekar og kasserer, Suzanna Jaksic, fikk i en periode i året tillagt
posten som kasserer for den svenske metodistkirken. Svenska Kyrkostyrelsen har nå
ansatt sin egen kasserer, og Suzanna Jaksic
igen kan ivareta bokførings- og biblioteksarbeidet fullt ut.
Vi utttrykker her en hjertelig takk til alle
ansatte for deres engasjement og store innsats i en periode som har krevd mye av dem.
En spenndende og udtfordrende tid ligger
foran oss. Må Gud velsigne oss også i denne
tjeneste.

Øystein Olsen
Biskop og formand

103

Vedtægter for
Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium Överås
- i det följande kallat Överås.
Stadgarna är antagna av de fyra
ägarårskonferenserna 2006




§1
Överås drivs på metodist-teologisk grund
av Metodistkyrkan i Sverige och Metodistkirken i Danmark. Fastigheten BÖ 72:20
Överås är lagfaren på Stiftelsen MetodistEpiskopalkyrkans i Sverige Årskonferens.
Fastighetens ägarandelar är fördelade på
Metodistkyrkan i Sverige (67 %),
Metodistkirken i Danmark (29 %),
Finlands svenska metodistkyrka (3 %) och
Suomen Metodistikirkko (Metodistkyrkan
i Finland) (1 %).

§4
Styrelsen utser varje år inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen utser kassör, revisor och revisorsuppleant.

§2
Överås uppgift är att bedriva Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium
Teologiska seminariets uppgift är att utifrån av styrelsen antagna mål- och riktlinjer (studiehandboken) bedriva teologisk
utbildning, med inriktningen på pastorstjänst, på högskolenivå samt lekmannautbildning.
§3
Styrelsen består av följande med säte och
stämma:
 fem representanter valda av årskonferenserna:
o Metodistkyrkan i Sverige: en
pastor och två lekmän
o Metodistkirken i Danmark: en
pastor och en lekman
 Metodistkyrkans biskop, som är
seminariets inspektor
 representant vald av seminariets
studenter
Dessutom deltar följande i styrelsens arbete med säte, men inte stämma:
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rektorer
kassör och förvaltningsrådets
ordförande

§5
Styrelsen är beslutför om mer än hälften
av dess årskonferensvalda ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande
§6
Styrelsens uppgift är att
 anställa rektor och eventuellt annan
lärare på hel- eller deltid; i fråga om
pastor efter samråd och medgivande av
biskopen
 på förslag av rektor fastställa läroplanen
 årligen fastställa budget for Överås
 ha arbetsgivaransvar och därmed även
fastställa lönenivån för anställda på
Överås
 till årskonferensen avge redogörelse
för Överås verksamhet och ekonomi
 samarbeta med årskonferensernas organ på det sätt Kyrkoordningen föreskriver
 i övrigt tillse att all verksamhet och
förvaltning sker enligt svensk lag,
Kyrkoordningens bestämmelser och
årskonferensernas beslut.

Ekonomi och förvaltning
§7
Styrelsen är ansvarig för Överås ekonomi
och förvaltning.

§8
Kostnaderna fördelas mellan svenska och
danska årskonferenserna.
§9
Räkenskaperna avslutas med kalenderår.
§10
Årskonferenserna föreläggs reviderade
kassarapporter och ansvarsfrihet beviljas
av den svenska årskonferensen.
§11
Styrelsen utser ett förvaltningsråd for fastigheten som fattar beslut och utför åtgärder inom de ramar styrelsen fastställer.

Rektor, lärare, kollegium och
inspektor
§12
Rektor har det fulla pedagogiska, idé- och
ämnesmässiga ansvaret för utbildningen.
Rektor skall ha uppsikt och ledning över
Överås genom att
 ge information om Överås och främja
studentrekryteringen
 anta studenter
 planera och övervaka undervisningen
 stödja studenterna i deras studier och
personliga utveckling
 till styrelsen fortlöpande rapportera om
förhållandena och verksamheten på
Overås
 förbereda ärenden till styrelsen inom
sitt ansvarsområde
 fördela de stipendier som står till
Överås förfogande
 föra matrikel över studenterna, ombesörja att dagbok förs över undervisningen, föra betygsliggare och tentamensböcker, bevara inkommande och utgående skrivelser, fortlöpande bokföra
fattade principbeslut samt i övrigt ansvara för Överås administration
 utfärda och tillsammans med styrelsens ordförande underteckna diplom
och avgångsbetyg.

Rektorsfunktionens arbetsuppgifter kan
fördelas på olika personer (enligt de av
styrelsen antagna funktions- och
arbetsbeskrivningarna)
§13
Lärare skall tillsammans med rektor svara
för undervisningen i enlighet med läroplanen och andra givna föreskrifter.
§14
Seminariets kollegium består av rektor,
tjänstgörande lärare samt studentrepresentan/er. Kollegiets uppgift är att bistå rektor, stödja studenterna och främja seminariets verksamhet.
S15
Inspektors uppgift är att som kyrkans
representant ha uppsikt över och stödja
seminariets verksamhet.

Stadgeändring och upphörande av
verksamheten
§16
Initiativ till ändring av dessa stadgar kan
tas av seminariets styrelse eller någon av
årskonferenserna. Beslut fattas av ägarårskonferenserna.
§17
Ändring av ägarförhållande. Ingen ägarårskonferens är förpliktigad att ta över någon annan årskonferens ägarandel. En
ägarårskonferens kan bara sälja, pantsätta,
belåna eller ge sin andel till någon annan
ägare om det godkännas av dom andra
ägarårskonferenserna.
En ägarårskonferens, som vill sälja sin
andel, ska via styrelsen erbjuda sin andel
till: Överås egendom eller dom existerande ägarårskonferenserna.
§ 18
Vid upphörande av verksamheten
fördelas tillgångarna efter ägarprocent.
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Regnskab
I svenske 1000-kroner (kurs 31/12 2005: 100 SEK = 79,46 DKK)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Fördelning av inbetalningsöverskott
Årets vinst
Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reserverade ändamålsbestämda medel
Utnyttjade ändamålsbestämda medel / fonderingar
från tidiagre år
Årets resultat efter fördelning

2005

2004

3.605.825
3.875
3.609.700

2.876.122
8.164
2.884.286

-1.170.634
-1.398.088

-1.470.478
-1.354.282

-57.082
-2.625.804
983.896

0
-2.824.760
59.526

92.491
105
-3.895
88.701
1.072.597
0
1.072.597

0
446
-5.722
-5.276
54.250
-54.250
0

1.072.597
-818.601
85.078

0
0

339.074

0
0

BALANSRÄKNING 31/12 2005
Tillgångar (aktiva)
Bygnader & mark
Inventarier, verktyg och installationer
Kortfristiga fordringar
Omsättningstillgångar (kassa, postgiro, bank)
Summa

2.290.593
20.670
9.916
270.116
2.591.295

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

1.798.919
685.408
106.968
2.591.295
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Specifikation af indtægter og udgifter samt budget for 2006

Intäkter
Bidrag SST
Kollekt, ansla
Administration
Bidrag Årskonferenser
Intäkter för tjänst
Övriga intäkter
Bidrag SKY, fastighetsprojekt
Matintäkter
Försåld litteratur
Hyror
SUMMA INTÄ
Kostnader
Mat
El och gas
Värme och br
Vatten och avl
Renhållning
Underh, förbru
Sotning
Kontorsmaterial, a
Representation
Försäkringar
Telefon och d
Porto
Bank och post
Elevsoc. åtgär
Bibliotek
Övriga kostnader
Nordiska Sem
Löner inkl soc
Resekostnad
Grupplivförsäkring
Övriga pers.ko
Räntekostnad
Revisionsarvo
Årets resultat
SUMMA KOST

Budget -06

Utfall-05

Budget-05

199
10
25
1129
17
4
0
23
8
380
1795

199
11
36
1504
99
174
131
27
10
360
2551

200
25
40
1515
90
5
0
35
15
385
2318

30
50
170
30
30
125
2
30

35
73
170
31
28
123
2
28

35
25
4
3
10
25
20
31
1045
70
5
25
5
25

57
23
4
3
10
21
40
31
1648
72
4
28
4
13
103
2551

35
45
150
20
35
120
2
40
2
35
25
5
3
2
25
5
25
1650
50
5
25
8

1795

2318
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Betaniaforeningen i Danmark
Betaniahjemmet i Århus
Med inspiration fra vore kontakter i Letland,
hvor kirkens og dens sociale arbejde har
meget vanskelige arbejdsforhold, men hvor
der på trods af dette er en stor optimisme for
fremtiden, må Betania i Århus sige som
vore venner i Baltikum sagde efter deres
frihed i 1991:
Efter en mørk periode ser vi frem til
"en ny start"
Sidste årsberetning, sluttede med en note
med oplysningen om Århus Byråds vedtagelse af at man ikke ville samarbejde fremover med Betaniahjemmet, da huset ikke er
velegnet til ombygning efter byrådets nye
krav til ældreboliger, som indebærer at alle
ældreboliger skal indeholde 2 værelser.



I årets løb har der været ført forhandlinger
med kommunens 3. afdeling ( Sundhed og
Omsorg ) under denne magistrat sorterer
også al ældrepleje i kommunen.
Af flere grunde har det ikke været muligt i
årets løb at få en klar tilkendegivelse, eller
en skriftlig opsigelse af samarbejdet (der er
14 måneders opsigelsesperiode ).
Kommunens ønsker om at lade "Den Selvejende Institution Fortegården i Risskov"
overtage anvendelsen af vor bygning i den
periode, hvor Fortegårdens plejehjem skal
ombygges, har bestyrelsen sammenkædet
med vore ønsker om ophævelse af den gamle anvendelsesklausul fra købet af byggegrundene i 1914 og 1921, samt erstatning
for udskudt vedligeholdelse af huset.

Vi har i bestyrelsen fortsat kontakt til såvel
Kollegiekontoret som til Invalideorganisationen som begge er interesserede i et
samarbejde om et kombineret Handicap- og
”normalt” kollegium, men vi har også kontakt til den folkekirkeligelige organisation
"Jysk Børneforsorg", som driver 20 institutioner uden væsentlig offentlig indflydelse
på driften. Inden vi optog disse kontakter,
havde vi overvejet et projekt som Friplejehjem, men anser det ikke for en mulighed i
Århus Kommune.

Efter et års vanskelige forhandlinger foreligger der nu i februar 2006 en skitse til et forlig:
 I 2006 og 2007 betaler kommunen fortsat renter og afdrag på huset.
 Fortegården anvender det meste af huset
til genhusning i 2006 samt 2007

PS: I årets løb har lokalbestyrelsen medvirket til at sende foreningens 2 gamle biler til
Letland, bilerne blev pakket med køkkenudstyr fra Betania og andre plejehjem i Århus,
samt med indsamlet tøj fra Vejle og Århus
menighed. Vi ønsker fortsat at være aktive i
dette arbejde.
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Møllestien, vor tidligere samarbejdspartner, beholder nogle kontorer i perioden
Bestyrelsen overtager en del af kælderen
til mødelokaler og lager for Letlandsprojektet (indsamling af udstyr og tøj
for kirkens sociale arbejde ) samt driften
af salen til menigheds- og anden social
aktivitet.
Der gives en erstatning for manglende
vedligeholdelse, og der gives bestyrelse
øget indflydelse på vedligeholdelsen i
perioden. Erstatningen og budgettet for
vedligeholdelse i perioden er ca. kr. 2,1
mill.
Samarbejdet med Århus Kommune ophører endeligt med udgangen af 2007.

Vi har nu tiden indtil ultimo 2007 til at forberede vor fremtid. I respekt for de diakonisser, der skabte Betaniaforeningen, vil vi
forsøge at finde den rette sociale opgave.

Betaniahjemmet på Frederiksberg
Året 2005 var præget af den nye tilbygning
til spisestuen, der gik byggesjusk i sagen.
Stuen skulle have været færdig maj 2005,
men er først færdig nu til sommer. Vi regner
med en stor indvielse til juni måned. Det har
selvfølgelig været et stort savn i dagligdagen, ikke at have en fælles spisestue.
Tilbygningen er nu taget i brug, og er til stor
glæde for beboerne. Vi retter en stor tak til
Sonja Sandvangs fond, der har finansieret
tilbygningen.
Ellers har vi haft et godt og spændende år,
med mange fester og gæster. Her kommer
mange besøgende for at høre om vores
viden om aldring og demens. Det er udfordrende og spændende at blive brugt, forhåbentlig til gavn for mange plejehjemsbeboere. Vi er det plejehjem på Frederiksberg
der har den største venteliste, og det er
dejligt.
Vi har haft den glæde at sige ja til mange
beboere der tilhører Metodistkirken.. Det er
dejligt at opleve metodisternes glæde over at
mødes her med nogen man har kendt hele
livet. Det giver en helt speciel atmosfære og
stemning. Det er fortsat sådan at medlem-

mer af kirken har fortrinsret til at komme på
hjemmet.
Vi har en helt fantastisk personalestab, som
yder en del af sig selv. Det giver glæde og
sammenhæng i hverdagen. Den glæde smitter så meget, at vi ikke har svært ved at få
veluddannet personale.
Foreningen
Betaniaforeningen har stadig den glæde at
støtte to diakonstuderende ved Institut for
Sjælesorg og Diakoni på Kolonien Filadelfia.
Ligeledes har foreningen ydet støtte til handicapfaciliteter i det nye kirkecenter i
Strandby, til Metodistkirkens sommerhøjskole, til socialt arbejde i Letland, socialt
arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark
samt tilskudt til udflugter for beboerne på
Marielund.
Betaniaforeningen har nedsat et udvalg bestående af Thomas Hjort, Helge Olesen og
Ove Sørensen, der i samarbejde med Marielundfondens bestyrelse skal vurdere og
komme med ideer til den fremtidige brug af
hovedbygningen på Marielund. Marielundfondens bestyrelse anbefaler en fusionering
med Betaniaforeningen som den fortsættende fond. Betaniaforeningen har ikke taget
nogen endelig afgørelse i dette spørgsmål.

På bestyrelsens vegne
Ove Sørensen
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Regnskab 2005
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
Aktiver, disponible
Periodiserede renter
Likvide beholdninger

Passiver
Fondskapital (heraf disponibel 2.150.015)
Prioritetsgæld
Kortfristet gæld

Årets uddelinger, interne
Afdrag på prioritetsgæld (henlagt til bunden kapital)
Årets uddelinger, øvrige
Strandby Metodistkirke, bidrag til handicapfaciliteter
Metodistkirken i Danmark, sommerhøjskole
Metodistkirken i Danmark, socialt arbejde i Letland
Tilskud til diakoni- og sjælesorgsuddannelsen
Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark
Tilskud til Marielund Ældreboliger, 2 udflugter
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2.953.150
181.675
3.134.825
427.580
978.267
27.822
118.442
1.582.714
3.134.825

47.800.000
2.825.528
88.472
175.525
9.897
134.435
51.033.857

35.024.225
15.600.610
409.022
51.033.857

1.238.155
100.000
10.000
46.012
37.500
30.000
5.431
1.467.098

Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus
Resultatopgørelse
Renteindtægter, bank
Landskassen vedrørende repræsentationsbilag
Repræsentation, bestyrelsen
Rejseudgifter, bestyrelsen
Køb af printer
Gebyrer, bank

856
5.000
- 190
- 5.410
- 5.197
- 479
- 5.420

Aktiver
Bankbeholdninger

215.021
215.021

Passiver
Egenkapital

215.021
215.021

Specifikation af bygningsudgifter

Løn, pedel
Løn, rengøring
Skatter, forsikringer, renovation
Udvendig vedligeholdelse
Anskaffelser og vedligeholdelse i øvrigt
Opvarmning *
Vand *
El *
Betaling for ydelser
Huslejeindtægter incl. Rabat

Budget 05
t.kr
339.256
114.376
255.256
0
195.394
225.097
135.169
209.052
- 52.998
- 170.496
1.250.106

0
0
86
0
165
88
26
91
0
0
456

* 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 lidt modtaget driftstilskud *

Aktiver:
Anlægsudgifter
Indretning/ombygning af lejede lokaler
Tilgodehavender
Likvider

Passiver:
Egenkapital
Lån til energibesparende foranstaltninger m.v.
Kortfristet gæld

24.142.261
0
85.601
2.359.303
36.141
26.623.306

19.768.788
6.909.607
85.601
26.763.996
- 140.690
26.623.306

0
61.403
347.794
1.361.385
1.770.582

25.619
61.403
1.683.560
1.770.582
* For lidt modtaget skyldes momsbeløb, der er budgetteret for lavt, som udlignes af kommunen.
Derfor kun et reelt underskud på kr. 3.969,-
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
Fondet er etableret den 1. april 2001 på
grundlag af arv i henhold til testamente efter
Sonja og Albert Henry Sandvang.

fremme af ældre- og handicapvenlige foranstaltninger.
Renteindtægterne har været på kr. 339.812.

Fondet er et ikke-erhvervsdrivende, almennyttigt og velgørende fond, hvis formål især
er at understøtte beboerne på Plejehjemmet
Betaniahjemmet, Kong Georgsvej 3, 2000
Frederiksberg.
Bestyrelsen har været samlet til to ordinære
møder i 2005. Der er efter ansøgning bevilget Betaniahjemmet på Frederiksberg kr.
200.000 til en ny havestue, samt kr. 27.219
til drift af Chevrolet bus. Ligeledes er der
efter ansøgning bevilget kr. 50.000 til
Strandby Metodistkirkes ombygning, til

Bestyrelsen har i forlængelse af tidligere
beslutning fundet det nødvendigt i 2005 at
afholde yderligere omkostninger med kr.
58.437 i sagen mod den tidligere bobestyrer.
Retten på Frederiksberg har meddelt, at den
nu, langt om længe, har afsat to retsdage,
den 11. og 12. oktober 2006, til behandling
af sagen mod bobestyreren for Sandvangs
Fond. Dermed håber bestyrelsen, at der kan
sættes endeligt punktum i besværlighederne
med oprettelsen af fondet.

Jørgen Thaarup
Thomas Hjorth
Nils Marqversen

Regnskab 2005
Indtægter:
Renter
Kursregulering af obligationsbeholdning
Udgifter:
Bestyrelseshonorar
Administrationsomkostninger
Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Depotgebyr/formueforvaltning
Årets resultat

339.812
- 75.466
264.346
0
7.649
58.437
10.000
7.556
83.642
180.704
264.346
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Resultatsdisponering:
Årets resultat
Overførsel fra forrige år
eller i alt til disposition

180.704
186.822
367.526

er anvendt således:
Henlagt til fondets bundne kapital
Uddelt til Bataniahjemmet
Uddelt til handicap indretning i Strandby kirke
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 2005
Aktiver i alt
Passiver:
Bundne midler:
Egenkapital ved årets begyndelse
Kursregulering af obligationer
Bunden kapital
Disponible midler:
Overført iht. resultatopgørelsen
Skyldige omkostninger
Passiver i alt
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- 75.466
227.719
50.000
165.273
367.526

130
7.652.252 7.652.382
27.699
147.574

175.273
7.827.655

7.727.848
- 75.466
7.652.382
165.273
10.000

175.273
7.827.655

Metodistkirkens Sociale Arbejde
Sammen med Jerusalemskirken i Købenavn
har Metodistkirkens Sociale Arbejde i
2005/2006 sæsonen øget indsatsen for at
hjælpe enlige forsørgere og deres børn til en
større social kontakt og et bredere aktivitetsniveau for børnene. Det er sket ved at invitere til flere fællesskabsarrangementer i
menighedens regi, såsom fastelavn, julefest
og gospelanledninger. Fremdeles afholder vi
vore egne arrangementer for enlige forsørgere med sommerlejr, fællesskabsaftener og
juleuddeling. Juleuddelingen 2005 gav en
markant stigning i antallet af ansøgende
eneforsørgere, som oversteg et antal på 200.
Sommerlejren 2006 på Solborgen for eneforsørgere ser også ud til at få mange
deltagere i år.
Mere utraditionelt har vi også forsøgt at
påbegynde korvirksomhed for hjemløse.
Vort mål med initiativet var at styrke selvværdet og fællesskabsfølelsen for den
enkelte gennem korsangen.
Vi har anvendt bevilgede tipsmidler til at
ansætte en korleder, der har undervist og
øvet sange med en lille gruppe af vore
brugere. Imidlertid har vi været nødt til at
ændre på konceptet, da det har været svært
at få vores egentlige målgruppe, til at møde
frem til rigtige korøvelser. Vi har derfor
forsøgt at arrangere fællessang med et bredt
repertoire af forskellige genrer af danske
sange. Dette har til gengæld været en
succes, og vi har set hvorledes sangen
skaber en befriende og glad holdning, som
har styrket den enkelte hjemløse. Derfor
planlægger vi at fortsætte med denne form
for sang, som finder sted i umiddelbar
tilknytning til vore gratis madserveringer i
vinterhalvåret. Det har også den positive
virkning, at det ikke kun er et spørgsmål om
at komme til vore bespisninger for at få
mad, men det er i lige så høj grad et tilbud
om at give nogle kulturelle værdier og
oplevelser videre.

Projektet ”Den normale Hjemløse”, der
netop lægger vægt på de kulturelle værdier,
fortsætter som et tilbud til dem, der ellers
ikke ville komme i biografen, gå til
fodboldkampe, spille bowling, fiske, gå på
museum og udstillinger eller til koncerter.
Vi har i år fornyet det meste af møblementet
i Café - Den Varme Stue, med tilskud via
Socialministeriet. For øvrigt en svær proces,
idet brugerne stædigt holdt fast ved, at der
ikke var nogen grund til udskiftning, da de
slidte og reparerede møbler sagtens kunne
bruges. Men da det er vores politik, at
tilbyde et miljø af en hvis kvalitet og
standard, har vi gennemført det meste af
fornyelsesprojektet. Et ordentlig miljø tror
vi også kan være med til at inspirere til at
der vokser et ønske frem om en mere
almindelig tilværelse blandt vore brugere.
Cafeen samler et meget bredt brugerklientel
med tidligere hjemløse, nuværende hjemløse, hjemløse alkoholikere, hvoraf nogle
endda er meget alkoholiserede. Et bredt
spektrum af mennesker, som er meget
tolerable over for hinanden, når man tænker
på, at der i Cafeen også kommer folk, der er
på antabus. Cafeen og vort øvrige arbejde er
med på de såkaldte nøglekort, der er små
plastikkort i visitkort størrelse til at hænge
om halsen. Så kan man som hjemløs altid
have dem på sig og kan finde det sted, som
er i nærheden af hvor man tilfældigt er, eller
hvor man føler sig mest hjemme. Weekends
og sommerlejre for vore traditionelle brugere har vi fortsat med og vil vi fortsætte
med. Dog således at weekendturene til
Solborgen flyttes til ture midt i ugen, da det
vil øge vore udlejningsmuligheder og indtjeningsmuligheder på Solborgen.
De frivillige hjælpere gør en stor indsats
med at lave maden tre gange om ugen. Den
trofasthed og glæde i arbejdet de udstråler,
påvirker og opmuntrer de socialt svage, vi
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arbejder blandt. De frivilliges indsat har
også gjort, at vi igen i år har fået den store
Smiley. Hvilket også er helt i tråd med
arbejdets og de frivilliges ønske om at der
skal tilbydes de hjemløse samme kvalitet i
mad og servering, som vi selv ønsker det.
En lille trofast skare arbejder også som
frivillige i vor genbrugsbutik IgenBrug, som
dog i 2005 ikke nåede samme rekordhøjde i
indtjening som i 2004, men alligevel var
2005 indtjeningsåret blandt de bedste.

Der er ofret mange penge på ombygning af
en af pavillonerne på Solborgen. Vi har
derved fået endnu et stort fællesrum, der
kan bruges til møder og undervisning. Ligeledes er dyner og madrasser fornyet på
Solborgen.
Tagrenovering på Fremtidshåb i Frederikshavn er sat i gang med total udskiftning af
tag. Derudover laves der indvendig i standsættelse og renovering betalt af Frederikshavn Kommune.

Bofællesskaberne i Rigensgade og i H. C.
Lumbyesgade er også hjem, der er med til
støtte og hjælpe videre til egen bolig. Nogle
af beboerne i bofællesskaberne er atter
kommet ind på arbejdsmarkedet.

Økonomien
Den samledes indtjening på vore bygninger
har på grund af store renoveringsopgaver
været begrænset i 2005 og 2006 vil sikkert
endda udvise underskud på grund af det
samme. Men disse investeringer har været
nødvendige, for at vi kan bevare vor
bygningsmasse som en fremtidig kapitaltilgang, der kan give et rimeligt afkast. De
sociale aktiviteter har i alt kostet 1.466.307
kr., hvilket har bevirket et underskud på
206.108 kr., der er finansieret via overskud
fra ejendommene.

Vi har ført samtaler med Rådet for Folkesundhed ud fra årskonferencens ønske om
at lægge dette arbejde sammen med vort.
Christoffer Kyst, der har været ansat som
leder af Cafe Den Varme Stue, har fået nyt
arbejde i det private erhvervsliv pr. 1. maj
og i hans stilling er ansat Claus Kofoed
Nielsen, som vi er glade for har kunnet
tiltræde stillingen umiddelbart.
Ejendommene
I de kommende år planlægges flere dyre
renoveringsopgaver på vore bygninger:
Kollegiekøkken og gård i Rigensgade skal
sættes i stand. Men også i 2005 er der
investeret i Rigensgade. Bl.a. istandsættelse
af en enkelt lejlighed og et erhvervslejemål.
Vi overvejer mulighed for at ombygge et
erhvervslejemål i Rigensgade til et bofællesskab og anvende kælderlokaler, der tidligere
har været udlejet til bogtrykkeri til værksted
for vore brugere.
Finn Uth
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Tak
En stor tak skal lyde til alle vore frivillige
medarbejdere, ved bespisningerne, lørdagsmøderne, i genbrugsbutikken, på sommerlejrene. Uden jeres indsats havde det været
langt sværere at være menneske med
boligproblemer, misbrugsproblemer, familieproblemer, psykiske problemer, sociale
og fællesskabsproblemer. I har været
forudsætningen for, at der for nogle blev der
tændt lys i sindet og vakt nyt håb. Endda at
nogle startede en ny tilværelse ud fra vort
arbejde.

Regnskab 2005
Indtægte til sociale aktiviteter
Indsamlet til fællesspisninger, juleuddelinger og andre
uddelinger
Overskud IgenBrug
Tipsmidler
Café, salg
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, sommerlejren, arbejdslejr
Annoncering
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
Adm. indtægter fra sociale aktiviteter og ejendomme
Finansielle poster
Renter af prioritetsgæld incl. omprioriterings omkostn.
Afdrag på prioritetsgæld
Renter
ÅRETS RESULTAT

163.077
115.326
408.998
20.883
110.000
400.000
15.000
17.065
9.850
-266.676
-548.855
-23.576
-123.193
-85.895
-1.918
-287.900
-62.979
-20.887
-44.428

417.558
-98.488
367.978
241.525
341.978
61.705
292.490

-586.939
444.100
-720.280
-383.339
61.222

1.260.199

-1.466.307
-206.108

1.624.746
-172.325

-142.839

-1.042.397
61.077
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Aktiver, angivet i kr.
Ejendomme, regnskabsmæssige værdi:
Rigensgade 21 og 21 A
Solborgen
Solborgen inventar
Gersonsvej 1 og 3
Sofievej 26
Fjordbakken, Holbæk
Fremtidshåb, Frederikshavn
H. C. Lumbyesgade 57
Bundne fondsmidler
Obligationer
Likvid beholdning
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender, andre debitorer
Aktiver i alt

11.617.406
2.750.000
5.869
4.550.000
3.300.000
3.200.000
1.900.000
3.000.000 30.323.275
8.621
8.444
3.582.167
350.600
520.216
34.793.323

Passiver, angivet i kr.
Egenkapital 1/1 2005 (heraf bundne fondsmidler kr. 8.637)
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)
Forudmodtaget tilskud
Huslejedepositum
Forudmodtaget husleje
feriepengeforpligtelse
Skyldige udgifter
Hensat til vedligeholdelse
Passiver i alt

21.364.627
61.077
383.339
0
0
-1.868 21.807.175
5.976.214
1.896.907
556.515
1.239.554
1.113.962
490.053 11.273.205
69.059
99.968
388.275
21.096
98.215
718.617
317.713
34.793.323
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Forårsblomsten
Vi i bestyrelsen for Forårsblomsten foreslår
endnu engang 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 løbet af året. Det
var måske en mulighed andre steder i landet.
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 indsamlingsbøsse 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, man 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 for eksempel 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, særlig i år hvor vi afholder lejr for
danske børn.
Vi vil igen i år støtte Metodistkirkens sociale arbejde familielejr, juleuddeling, samt
Tjernobyl lejren på Bornholm.
I år satser vi hårdt og primært på lejren i uge
29 på Solborgen for socialt dårlig stillede
børn fra Vajsenhuset.
Vi vil gerne takke alle, som har støttet
forårsblomsten med deres arbejdskraft eller
økonomisk.
Året der gik.
Vi må konstatere at flere kredse ikke samler
noget ind, eller lade høre fra sig. Hvis alle
ville gøre en indsats den 1.maj ville en lille
å blive til en stor bæk.
Vi støttede Tjernobyl lejren på Bornholm
med et pænt beløb, hvor Alland Holm var
inviteret til at besøge lejren, i forbindelse
med Årskonferencen 2005 på Bornholm, det
var en oplevelse at se alle de glade børn, og
det store arbejde, som OTB laver for de
børn, der er på øen, en stor opbakning bag
dette arrangement. fra både private og
erhvervsliv
I lighed med tidligere år gav vi et tilskud til
uddeling af julepakker og familielejren som
Metodistkirkens sociale arbejde står for. så
med de få midler vi har til rådighed, har vi
alligevel kunne hjælpe børn fra både ind og
udland.

Forårsblomstens bestyrelse
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Regnskab 2005
Indtægter
Indtægt ved samt salg af blomster
Andre indtægter:
Tipsmidler
Andre tilskud
Renteindtægter giro

Udgifter
Administrationsandel
Porto og gebyr
Revisor
Annoncer og reklame
Indsamlingsbøsser
Diverse

Årets resultat
Overført fra sidste år
I alt til disposition
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, Blomstersalg
Tilgode, tipsmidler

Passiver
Saldo 1. januar
Årets overskud
Uddeling
Egenkapital i alt
Skyldige omkostninger
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2005

2004

41.350

53.181

45.644
0
85
87.079

67.194
6.500
116
126.991

5.291
548
6.750
525
18.169
1.481
32.764

7.807
723
3.750
380
0
- 325
12.335

54.315
110.360
164.675

114.656
173.506
288.162

2.584
15.000
30.000
47.584
117.091

137.802
20.000
20.000
177.802
110.360

74.333
2.364
45.644
122.341

46.916
0
67.194
114.110

110.360
54.315
164.675
- 47.584
117.091
5.250
122.341

173.506
114.656
288.162
- 177.802
110.360
3.750
114.110

Marielund, Vejle
Hovedindtrykket er fortsat, at boligerne er
gode og velfungerende med et godt miljø.
Der er et godt fællesskab ved aktiviteterne i
hovedhuset. Disse aktiviteter inklusive udflugter er blevet ledet af pastor K. B. Jør-

gensen, hvis tjeneste på Marielund i det hele
taget er meget værdsat af beboerne. Den
daglige administration varetages af Marielunds advokat.

Ove S Sørensen

Regnskab 2005
Indtægter
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

Udgifter
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger
Ejendomsomkostninger
Hensættelse til vedligeholdelse ejendom

1.314.768
4.500
1.319.268

Resultat før finansielle poster

113.663
86.367
289.715
102.000
591.745
727.523

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat

9.476
710.173
26.826

Aktiver
Grund og bygninger
Driftsmidler
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Langfristet gæld
Kortfristet gæld

18.164.860
14.900
78.155
398.173
18.656.088
140.206
1.823.186
16.129.460
563.236
18.656.088
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Marielundfonden
Hovedbygningen står fortsat tom med undtagelse af mellemetagen, som lånes ud til
beboeraktiviteter. Som nævnt i tidligere beretninger trænger huset til udvendig renovering. Marielundfondens bestyrelse og (dele
af) Betaniaforeningens bestyrelse har været

samlet for at drøfte husets fremtidige anvendelse. Marielundfondens bestyrelse anbefaler en fusion mellem Betaniaforeningen og
Marielundfonden med Betaniaforeningen
som den fortsættende fond.

Ove S Sørensen

Regnskab 2005
Indtægter
Husleje hovedbygning
Husleje viceværtlokaler
Udgifter
Rengøring
Vedligeholdelse
Revision (inkl. revision tidligere år)
Forsikringer
Ejendomsskat
Vicevært 2004
Vicevært 2005
El 2004
El 2005
Varme
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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29.249
66.915
96.164
960
2.514
5.000
8.977
3.956
22.600
12.400
800
400
15.264
160
8.044
435
81.510
14.654
14.000
654
919.052
9.151
272.022
1.200.225
581.254
426.896
175.525
16.550
1.200.225

Den selvejende institution Willeruplund
Willeruplunds bestyrelse forventer, at 2006
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 godt 200.000 kr. indenfor de rammer fundatsen giver mulighed for.

heden til Odense Kommune, har fungeret
tilfredsstillende i 2005.
Willeruplund ydede betydelige tilskud til
primært koraktiviteter samt børne- og ungdomsarbejde. Egenkapitalen blev ved ligeholdt i den grad bestyrelsen havde budgetteret, således at de samlede værdier nu
udgør godt 6 mill. kr., hvoraf bygningerne
mv. udgør de 5.

Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksomBestyrelsen

Regnskab 2005
Indtægter:
Husleje
Udgifter:
Administration
Revision
Gaver
Renteindtægter
Terminsrenter
Kursregulering

274.135
7
10.000
225.120

Årets resultat / Overskud 2005
Status pr. 31.12.2005
Aktiver:
Anlægsaktiver:
Ejendom
Inventar
Likvider:
Kontanter
Bank
Obligationer (nom. 941.300)
Aktiver i alt
Passiver:
Egenkapital 31.12.2005
Prioritetsgæld
Skyldige omkostninger
Passiver i alt

-235.127
48.349
-2.408
-9.413
75.536

4.800.000
200.000
187
289.331
954.478

5.000.000

1.243.996
6.243.996

6.150.204
49.792
44.000
6.243.996
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Idrætsefterskolen Lægården
Generalforsamling fredag den 30. juni 2006 kl. 10.00
INDKALDELSE
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære
generalforsamling, i år på Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.
Dagsorden
1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år.
Værende suppleant: Finn Bræstrup Karlsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være bestyrelsens
formand i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen. 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 5 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)

NB: Vi glæder os i år til at kunne præsentere det gennemførte halbyggeri, ny foredrags- og kirkesal
m.v.
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Bestyrelsens beretning
Godt på vej
Efter sidste års generalforsamlings godkendelse af vedtægtsændring, der præciserer det
værdigrundlag vi sammen med skolens
medarbejdere ønsker at drive skolen efter,
har skolen på ny gennemført en evaluering
fra elever som en afgrænset selvevaluering
af værdigrundlaget. Resultatet var igen
meget positivt, og bestyrelsen har godkendt
den videre plan for evaluering efter samme
mønster.
Årsregnskabet 2005
På grund af flere års lave elevtal og efterfølgende nedregulering af statstilskud og
omkostninger i forbindelse med omstilling
til idrætsefterskole samt omlægning til variabel rente på maks. 4,5 % har bestyrelsen
måttet acceptere et underskud på 1,3 millioner, som foreslås dækket af egenkapitalen.
Til uddybning anføres nedenstående sammenligningstal fra en ekstraordinær
budgetrunde i november 2005:
Likviditet:
Skolens p.t. største trussel er, at vi har satset
vor egen likviditet til bygning af springhallen,. Dette har givet en stram likviditet,
men dermed er det nu lykkedes at få en
større elevsøgning, således at der til næste
skoleår er tilmeldt 128.
Kalenderår:
2006
Budgetteret Driftsresultat: kr. -250.000
Budget-Likviditet 31.12: kr. -1.477.000
Kalenderår:
2007
Budgetteret Driftsresultat: kr. +1.168.000
Budget-Likviditet 31.12: kr.
-92.000
Kalenderår:
2008
Budgetteret Driftsresultat: kr. +708.000
Budget-Likviditet 31.12: kr. +804.000
I årsregnskab 2005 er likviditeten forbedret
med ca. 800.000 kr. i forhold til ovennævnte
budget, så selv et mindre optimalt flow vil
give mulighed for igen allerede i 2007 at
opbygge en egen likviditet. Derudover har

skolen en likviditetsreserve i form af en
kassekredit hos Sydbank på pt.1,5 million
kr.
Årene, der kommer. 2006.
Tilmelding til næste skoleår giver
optimisme og tro på, at budgetterne holder.
Et stabilt elevgrundlag giver reel mulighed
for en sund skoledrift med en stabil økonomi og luft til investering i udvikling samt
genopbygge egen likviditet, så vi ikke er afhængig af kassekredit.
VI SATSER PÅ at forbedre fra det
budgettede –250.000 til et NUL.
Derfor vil blive udvist stor tilbageholdenhed
med udgifter og investeringer for dels at få
genoprettet likviditeten og dels med et højere elevtal end budgetteret at opnå balance i
regnskabet for 2006, trods stadig efterdønninger med lavere statstilskud gr. tidligere
års elevtal. Fra år 2007 er statstilskud ud fra
det løbende års elever.
Forventninger til de kommende
år/fremtiden MULIGHEDER
Betegnelsen Idrætsefterskolen Lægården og
adressen OPTUR.NU er anvendt i skolens
markedsføring. Udover idræt, som er understøttet med deltidsansættelser til håndbold
og fodbold, overvejer vi mulighederne for at
videreføre og profilere de øvrige linier.
Tidligere har vi som på mange skoler
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 tror den nye profil vil give os flere elever, og især flere mere målrettede
elever, der vælger skolen til som førstevalg.
Fra sommeren 2006 er Lægården en røgfri,
ren skole. Efter forskellige tiltag med rygning i begrænsede områder er valgt fra det
nye skoleår at have en ren røgfri profil.
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Hvordan får vi fokus på de ting, skolen gør
godt – og hvordan får offentligheden bedre
kendskab til det?
Bestyrelsen modtager gerne flere ideer fra
skolekreds og ansatte.
Vi har forsøgt at vise åbenhed mod byen.
Derfor er valgt vinduerne fra springhal samt
den ny foredragssal og kirkesal, som vi
tænker indviet i forbindelse med
årskonferencen.
Bestyrelsen har drøftet en evt. udvidelse af
skolekreds efter opfordringen fra sidste
generalforsamling. Vi følger løbende udviklingen og mulighederne. Det glæder os at
opleve, at skolen generelt opfattes som mere
åben i Holstebro. Derudover valgte generalforsamlingen 2005 2 bestyrelsesmedlemmer
fra lokalområdet, hvilket styrker det lokale
islæt.
2007
Den nye hal giver nye muligheder, og har
også medført ændring i lokaleanvendelsen.
Vi må fortsat imødese omkostninger til modernisering af klasselokaler og flere elevfaciliteter. Nu er vi kommet over det første
seje træk – og kommer til det mere spændende, nemlig kreativitet med økonomi til at
sætte bag.

På bestyrelsens vegne
Knud Kristensen
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Vi vurderer løbende en samlet vedligeholdelses- og investeringsplan, der er tilpasset
skolens økonomi og likviditet.
2008: Nyvalg af formand
Ikke det væsentligste, men dog en del af
helheden. Forhåbentlig med en sund driftsøkonomi og likviditet samt konkrete planer
for renovering af elevfaciliteter.
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. Som det
fremgår har bestyrelsen valgt at satse, for at
Lægården også fremover kan stå med et
godt tilbud til de kommende elever.
TAK til ansatte og ledelse for ihærdig indsats og udholdenhed med at vende skuden, især i modvind.
Til slut vil jeg citere fra Filipperbrevet
kapitel 4: "Glæd jer. Vær ikke bekymrede
for noget, men bring jeres ønsker frem for
Gud i bøn med tak. og fredens Gud vil være
med jer."
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.

Forstanderens beretning
Vi har haft et meget spændende år på skolen. Skoleåret 2005/06 har været det første
år, hvor vi har været rigtig idrætsefterskole
set ud fra den synsvinkel, at de elever, der
var tilmeldt skoleåret, bevidst havde valgt
skolen som idrætsefterskole.
Vi startede skoleåret med 120 elever, som vi
havde gjort alt for at placere, da vi egentlig
kun havde plads til 112 elever, men indretningen af det tidligere klublokale og et
samtalerum skaffede plads til de sidst tilmeldte.
Vi var klar med vores nye springhal med
springgrav og stortrampoliner, men havde
været nødt til at inddrage den tidligere foredragssal til depot rum for alle de forskellige
springmåtter og redskaber, der efterhånden
er i brug i springgymnastikken. Indtil den
nye foredragssal kunne indrettes i den ene
ende af den gamle gymnastiksal, måtte vi
klare os med en interimistisk foredragssal i
den anden ende af gymnastiksalen.
Vi har igennem året arbejdet med at udvikle
vores idrætsprofil specielt tinden for gymnastik, håndbold og fodbold, men også med
vores morgen-løb og andre aktiviteter. Vi
har haft et samarbejde med håndboldklubben Team Tvis Holstebro og nogle af de
ældste drenge, der har spillet fodbold, har
deltaget i træningen i Holstebro Boldklub..
Det har fungeret godt med de lærere, der har
været ansat til at varetage disse områder.
Vi har i almindelighed oplevet, at eleverne
har været interesserede i at forbedre sig inden for den idrætsgren, de var interesserede
i. En af vore grønlandske elever har deltaget
i flere internationale konkurrencer i langrend på ski og inden for skiskydning. Endvidere deltog flere elever i ½ maraton løb og
6 elever gennemførte Copenhagen Maraton.
Hvad den rent faglige undervisning angår,

har vi oplevet, at eleverne er mere målrettede i forhold til den. Det er vigtigt for os,
da vi også gerne vil vægte denne del af elevernes efterskoleophold.
Vi har på mange måder haft et opløftende
år, som vi føler, vi kan se tilbage på med tilfredshed.
Vi slutter skoleåret 2005/06 med ca.110
årselever, hvilket er ganske godt i forhold til
sidste skoleårs ca. 65 årselever.
Skoleåret 2006/07 har været booked op
siden marts måned. Vi planlægger at starte
med 128 elever, så vidt jeg ved det største
antal der nogen sine har startet på Lægården. For at få plads til de ekstra 8 elever, har
vi indrettet en af lærerboligerne til elevværelser. Vi har desuden ansat en deltidslærer til at være med til at varetage gymnastikken, da en af vore gymnastiklærere er på
barselsorlov, ligesom vi har ansat en timelærer til at hjælpe med håndboldundervisningen.
Vi ser frem til et vigtigt år, hvor vi skal have
stabiliseret skolen både økonomisk og fagligt, og glæder os over, at det ser ud til at
være lykkedes for os at få vendt den udvikling, vi var inde i, så vi forhåbentlig kan se
skolens fremtid i møde med fortrøstning,
hvis ellers ikke der fra regeringens side bliver gennemført drastiske begrænsninger i
elevernes mulighed for at tage på efterskole
i 10. kl.. Hvis det sker, må vi i gang med at
finde frem til, hvad vi så gør for at tiltrække
det tilstrækkelige antal elever i 8. og 9. kl.
Det har været spændende at være med i den
udvikling skolen har været i igennem de sidste år. Jeg vil gerne takke både medarbejdere og bestyrelsen for den store indsats, der
har været gjort for at få de nye tiltag ført ud
i livet.

Niels Urup Nielsen
forstander
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Regnskab 2005
Indtægter
Statstilskud
Skolepenge m.m.
Andre indtægter uden for tilskud
Omkostninger
Lønomkostninger vedr. undervisning
Andre omkostninger vedr. undervisning
Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
Kostafdeling
Administration
Finansielle poster
Årets resultat
Aktiver
Grunde og bygninger
Inventar og udstyr
Tilgodehavender m.v.
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Passiver
Egenkapital
Langfristet gæld, prioritetsgæld
Kortfristet gæld
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5.819.782
5.510.234
1.388.310
12.718.326
5.839.640
1.108.615
1.129.655
1.957.811
1.852.310
1.052.936
1.150.626
14.091.593
-1.373.267

26.898.717
332.220
714.914
309.262
138.704
379.905
28.773.722
10.367.818
13.414.124
4.991.780
28.773.722

Referat fra generalforsamling
fredag den 30. juni 2006
Knud Kristensen begyndte generalforsamlingen med at mindes tidligere forstander
Erik Kristoffersen, der var med at til at
begynde arbejdet. Han var med til at lægge
grunden, og der er noget at arbejde videre
med.
1. Konstituering
Dirigent: Finn Bræstrup Karlsen
Sekretær: Tine Gjessø
Stemmetællere: Carsten Bjerno, Mai Rasmussen, Gunhild Mechta, Claus Kofoed
Nielsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Knud Kristensen fremhævede, at skolen er
godt på vej, med de ændringer og den udvikling, der skal ske. Der er et underskud på
1,3 million pga. de foretagne investeringer.
Det største problem er likviditeten. Den blev
på minus halvanden million; dem er man
nødt til at låne. Der er endnu et stykke vej
igen mod en sikker likviditet. Man håber på
et lille overskud i 2006 pga. det store antal
elever, der nu er tilmeldt det nye skoleår. I
2007 burde det give et overskud.
Han glædede sig over, at der er tilmeldt så
mange elever. Man har satset på at markere
sig, bl.a. som en røgfri skole. Det er vigtigt
at markere, at man vil noget på nogle områder.
Vibeke Brogaard ønskede tillykke med det
store byggeri, man har satset på. Hun var
som forældre stolte over skolen, for den
sender de unge ud med gode evner og
minder. Jørgen Thaarup spurgte til drøftelsen om at udvide skolekredsen.
Knud Kristensen svarede, at det er vigtigt, at
fremtræde som en åben institution også
overfor Holstebro og omegn. Skolen er

blevet mere kendt i området – også for det
positive.
Der er ikke endnu nogle konkrete forslag.
Man er åben overfor forslag; fx at lade samarbejdspartnere sende nogle repræsentanter
til skolens generalforsamlinger.
Knut Bjarne Jørgensen spurgte til kommunesammenlægningen; om det har nogen
betydning på repræsentationen fra kommunen. Knud Kristensen svarede, at Jan
Handberg fortsætter som den nye Holstebro
kommunes repræsentant.
Beretningen blev godkendt.
3. Forstanderens beretning
Niels Urup Nielsen anførte, at der nu er
flere på venteliste, og der har været 25
tilmeldte til skoleåret 2007/08. Det er noget
nyt, at man har en så langsigtet god tilmelding. Man regner med at være fyldt op
til det næste skoleord til efterskolernes dag i
september. Han nævnte usikkerheden i den
politiske debat omkring 10. klasse. Han håbede, at man kunne bibeholde det samme
antal 10. klasser. Hvis situationen ændrer
sig, så må man tænke på at få flere 8. og 9.
klasser. Han takkede for opbakningen omkring skolens arbejde. Han takkede endvidere for bestyrelsens arbejde og deres mod
til at satse.
Henning Clausen ønskede at sige tak til skolen for mod og vision.
Henrik Carlsen fandt det interessant at følge
det nære samarbejde med de lokale idrætsforeninger og dermed tilført Lægården en
masse og vist, at man er et levende arbejde i
lokalsamfundet. Springsalen var en stor
satsning. Han fandt, at det var modigt, og at
der er opnået fine resultater. Han takkede
Niels Urup Nielsen og viceforstander
Kristen Kristensen, der om nogen har været
en fortaler for springsalen.
Beretningen blev godkendt.
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4. Regnskab
Der er en egenkapital på 10 millioner. Der
er mange gode ideer til at bruge af en fremtidig likviditet.
Der håbes på et overskud for regnskabsåret
2006 pga. den store elevtilgang.
Det er besluttet at holde en plusfest i februar.
5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
6. Valg
Suppleant: Finn Bræstrup Karlsen.
7. Valg af revisor
Uændret.
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8. Eventuelt.
Bestyrelsen blev præsenteret. Knud Kristensen nævnte, at Kresten Kristensen egentligt
var på Landsstævne med 30 elever fra skolen, men var kommet hjem til generalforsamlingen.
Anne Thompson fandt det spændende og
glædeligt, at det er bestemt, at skolen skal
være røgfri zone. Knud Kristensen svarede,
at det ikke virkede med at prøve at administrere røg. Til sidst blev man klar over, at
der var flere rygere, der forlod skolen, end
der kom ind.
Mai Rasmussen skal have en datter på skolen det næste skoleår. Hun fandt, at det var
trygt at sende sit barn til Lægården.
Finn Bræstrup Karlsen
Dirigent

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 Northern Europe Book of Discipline of The United
Methodist Church 2005".
Hvor intet andet er anført, er det forslagskomiteen, der nominerer.
Kvadrienniet dækker den bestemte 4-års-periode, der starter ved årskonferencen efter
generalkonferencen.
Distriktsforstanderne
Ny distriktsforstander udpeges af biskoppen efter indstilling fra Landsledelsen, der
modtager oplæg fra de hidtidige distriktsforstandere. 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
§619).
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 valgte 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.
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. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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 § 634.
18. Undersøgelsesudvalg
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 635.
19. Udvalg for administrativ lokalisering
Vælges af præsternes session for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen.
20. Distriktskomite, Distrikt 1
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 §666.
21. Distriktskomite, Distrikt 2
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 §666.
22. 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.
23. 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 § 549 & 550.
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24. 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.
25. 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 §§ 34, 35 og 36.
26. 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 §§ 34, 35 og 36.
Derudover vælges 6 suppleanter (3 præster og 3 lægfolk).
27. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen.
28. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og Socialt
Arbejde
Indstilles af Landsledelsen. Vælges af Centralkonferencen.
29. 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
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lægfolk. Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælges mere end 2 perioder, ingen over 70 år kan vælges. Se BoD § 547.3.
30. Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Eksekutivkomite.
31. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Indstilles af MK. Vælges af Centralkonferencen.
32. 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.
33. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen.
34. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra Rådet for Ordineret Tjeneste. Vælges af Centralkonferencen.
35. 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.
36. 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
Erik Kristoffersen
Pastor Erik Kristoffersen blev prøvemedlem
af årskonferencen i 1947, to år senere i 1949
blev han ordineret til ældste.Som præst var
han udnævnt til Holstebro, Lemvig, og både
til Emmaus og Skt. Jakob i Odense. Han fik
i årenes løb betroet en række tjenester i
kirken blandt andet som formand for MU,
distriktsforstander og medlem af hovedbestyrelsen.
Det der især kom til at præge hans tjeneste,
og som mange vil huske ham for, var hans
medvirken til at starte Ungdomsskolen
Lægården i 1969. Han var selv i et tæt
parløb med sin kone Henny en høj værdsat
forstander og dynamisk leder for skolen
frem til sin pensionering 1990.
Gennem sit virke på Lægården kom Stoffer
i kontakt med mange unge mennesker, og
med sin kontante, principfaste og kærlige
holdning kom han til at præge deres liv og
udvikling. Det var tydeligt, at han holdt af
de unge mennesker hans mødte, og at han
havde en særlig kærlighed til de vanskelige
af dem. Det er ikke få, der i dag kan takke
Erik Kristoffersen for den positive drejning,
deres liv tog i løbet af et ophold på
Lægården. Og han fortalte med glæde og
stolthed historierne om de unge, som skolen
fik en afgørende indflydelse på.

Chr. Alsted
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Stoffer var Metodist med stort M. Han var
meget stolt af sin kirke og dens teologi, og
han så det som en af sine fornemste opgaver
at udbrede kendskabet til Metodismen. Et af
hans projekter for at gøre det var udgivelsen
af Meto-nyt, som blev sendt til folketingets
medlemmer, og til politikere, ledere med
flere i hele Lægårdens opland.
Stoffer levede og åndede for Metodistkirken, og det var et særligt ønske for ham
igen at være en del af en menighed – det han
følte, han havde måttet undvære gennem de
mange år på Lægården. Derfor flyttede han
og Henny nogle år efter deres pensionering
til København, hvor de blev en del af
Jerusalemskirken. De tog meget aktivt del i
menighedslivet , ved gudstjenester, ved
onsdagstræf og ikke mindst udfoldede
Stoffer sig som bibelgruppeleder.
I en tid hvor Metodistkirken i Danmark
både sælger kirker og lukker menigheder,
kan Stoffers stolthed over at være metodist
minde os om, at vi har en opgave i at være
Metodistkirke i Danmark som vi med begejstring og stolthed skal tage fat på. Pastor
Erik Kristoffersen var ved Guds nåde
metodist, fordi det var hans glødende
overbevisning, at metodismen er det ypperligste udtryk for levende kristendom.
Ære være Stoffers minde.

Fletcher Thaarup
Med Fletcher Thaarups død den 5. august
mistede Metodistkirken en markant, speciel
og meget værdsat forkynder. Lige fra sin
studietid holdt han sig til den umiddelbare
prædikestil med få eller ingen nedskrevne
stikord, og medbragte aldrig manuskript på
prædikestolen. Denne prædikestil skabte
mulighed for det umiddelbare og det
spontane, som skabte en helt speciel livlig
stemning og forventning til Fletcher
Thaarups gudstjenester, som man følte
virkelig var et sted hvor Gud kunne tale til
en gennem prædiken. Denne måde at forkynde på kræver et stort engagement og
indsigt i teologi, samfundsforhold og menneskelivet, hvilket Fletcher Thaarup besad
ikke alene i de aktive år i tjenesten, men
også i sin pensionisttilværelse. Derfor blev
flittigt brugt som prædikant i de nordjyske
menigheder i de 17 år han var bosat i
Strandby.
Til trods for at Flecher Thaarup (tidl.
Nyberg), kom fra en aktiv metodistfamilie i
København, var der ikke noget der umiddelbart tydede på et kald til en tjeneste som
præst. Derfor blev han også først uddannet
som maler, inden det stod klart for ham at
Gud ville bruge ham til en gerning inden for
kirken. Efter uddannelsen på Metodistkirkens Nordiske Seminarium Øverås i Gøteborg betjente han gennem årene menighederne i Holstebro, Lemvig, Hjørring,
Rønne, Esbjerg, Varde og Jerusalemskirken
i København, hvor han tillige i 15 år præst

ved Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen. I Holstebro mødte han sin
kommende hustru Solveig, som blev ham en
god støtte i tjenesten i menighederne. I sine
yngre år var han stærkt engageret i kirkens
ungdomsforbund, bl.a. som næstformand og
formand, ligesom han senere var med i kirkens hovedbestyrelse og var distriktsforstander. Han repræsenterede kirken nogle år i
Det Danske Bibelselskab, var med i Hjemmemissionsrådet, Sekretær i præsteuddannelsesrådet., Konferencesekretær og statistisk sekretær i Årskonferencen.
I øvrigt satte Fletcher Thaarup sammenholdet og det broderfællesskab, der er mellem årskonferencen præster højt. Han tog
sig altid godt af de nye unge kollegaer og
forsøgte med sine gode råd at værne dem for
for megen kamp og smerte, når kaldet skulle
stå sin prøve i det virkelige liv. Broder og
søsterskabet kollegaerne imellem betød
rigtig meget for Fletcher. Det må derfor
også have været en varm glæde han har følt
dybt i sit hjerte da de to døtre Charlotte og
Birgitte blev ordineret til præstetjenesten i
Metodistkirken.
Og Fletcher betød meget for os brødre og
søstre i præstegerningen. Han var en kollega
og en præst der med sit liv, sit videbegær,
sin umiddelbarhed, sine ord og sin forkyndelse viste hen til den levende og umiddelbare Gud og Frelser.
Ære være Fletcher Thaarups minde.

Finn Uth
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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
Kristoffersen, Erik
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.
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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
17.05.2006
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

Sted
Vejle
Odense
Randers
København
Frederikshavn
Svendborg
Hjørring
Vejle
Randers
Svendborg
København
Frederikshavn
Svendborg
Århus
Kalundborg
Odense
Holstebro
København
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

Optaget
i Konf.
1944
1899
1919
1911
1968
1874
1890
1901
1892
1878
1901
1939
1882
1892
1878
1919
1927
1949
1919
1948
1923
1890
1927
1927
1913
1981
1909
1892
1898
1885
1891
1955
1923
1919
1892
1914
1930
1950
1899
1909
1903
1908

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
Pensioneret
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret

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

Navn
Schou, Karl
Særmark, Herman
Sørensen, Ejler
Thaarup, Chr.
Thaarup, Fletcher
Willerup, Chr.
Ørsnæs, Chr.

Dødsår
31.07.1889
04.05.1949
24.11.1976
02.11.1918
05.08.2006
18.05.1886
14.10.1937

Sted
Århus
København
Sønderborg
Odense
Strandby
København
Rudkøbing

Optaget
i Konf.
1872
1911
1914
1878
1955
1850
1911

Stilling
Tjenstg.
Tjenstg.
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret
Pensioneret

Alder
48
65
91
67
82
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
2006

Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen
Øystein Olsen

Holstebro
Vejle
Holstebro
København
Rønne
Holstebro

Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen

28. juni
27. juni
25. juni
24. juni
30. juni
29. 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
Rasmussen, Poul
29.06.1926
1956
1958
Jørgensen, Knut Bjarne
15.03.1941
1964
1968
Johansen, Freddy
03.08.1941
1968
1970
Medlemmer i fuld forening - ordinerede - i aktivt forhold:
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
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

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

Pensioneret
1983
1987
1993
2006
2006

Adresser
Biskopper:
Olsen, Øystein
Kontor: Besøgsadresse: Akersbakken 37, N-0172 Oslo, Norge.
Postadresse: Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 33 27 35.
Fax 0047 23 33 27 36.
E-mail: biskop@metodistkirken.dk
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, Khamovnicheskiy val 24, strenie 2, Moskva 119048, Rusland.
Tlf 007 495 397 9814.
E-mail: bishop@umc-eurasia.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 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Bræstrup, Elina,
E-mail: elina.braestrup@metodistkirken.dk
Carlsen, Eigil, Havnefronten 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 24 56.
E-mail: eigil.carlsen@metodistkirken.dk
Jensen, Lars Ulrik, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36. Mobiltlf 20 72 16 36.
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, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knut.bjarne.joergensen@metodistkirken.dk
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
Nielsen, Claus Kofoed, Brøndbyvestervej 66B, 2. th., 2605 Brøndby. Tlf 35 10 90 65
E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk
Nielsen, Karen Anette, Agervej 30, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 05 30.
E-mail: karen.anette.nielsen@metodistkirken.dk
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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, Jørgen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf
.
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, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. 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
Præsteenker :
Bhutho, Ellen, Skovgade 28, 1., 7100 Vejle. Tlf 75 83 25 97.
Bjerno Lis, Koktvedvej 65, 3. th., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 35 55.
E-mail: bjerno@tiscali.dk
Kristoffersen, Henny, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 36 44 14 41.
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-fjord-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: Keld Munk, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk
Evangelist: Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: duncan.thompson@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 Clausen, Svenskervej 3, Nordby, 6720 Fanø.
E-mail: kirsten@capychimp.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.
www.frederikshavn-metodistkirke.dk
Præst: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: frederikshavn@metodistkirken.dk
Lprd: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: henningclausen@mail.dk
Camilla Fredsby, Midtpunkt 56, 4., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 11 59.
E-mail: fredsby@privat.dk
Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: laila.horby@mail.dk
Bjørn Thomsen, Søndervej 17, 9970 Strandby. Tlf 98 48 18 40.
Email: bjoern_t@tiscali.dk
ML:
Camilla Fredsby, Midtpunkt 56, 4., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 43 11 59.
E-mail: fredsby@privat.dk
MF:
Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf/fax 98 42 76 32.
E-mail: henningclausen@mail.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

Gladsaxe: Wesleykirken, Gammelmosevej 226, 2800 Lyngby.
(Gladsaxe er pr. 1. oktober 2006 fusionet med Jerusalemskirken, København)
Præst: Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83.
Mobiltlf 28 86 64 44. 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.
Mobiltlf 28 86 64 44. 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.
Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: holstebro@metodistkirken.dk
ML:
Lisbet Andersen, Lavhedevej 34, 7500 Holstebro. Tlf 97 40 37 50.
MF:
Niels Urup Nielsen, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
E-mail: nurup@post.tele.dk
MKa: Hanne Urup Engbjerg, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
E-mail: engbjerg@post8.tele.dk
MKv: Niels Urup Nielsen, Lægårdsvej 72, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.
E-mail: nurup@post.tele.dk

Kalundborg: Bethesdakirken, Bethesdagade 20, 4400 Kalundborg.
Præst: Freddy Johansen, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.
E-mail: kalundborg@metodistkirken.dk
ML:
MF:
Henry Miilmann Petersen, Kåstrupvej 105, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 04 12.
E-mail: hmp-kpp@mail.dk
MKa: Else Johansen, Skibbrogade 51, 4400 Kalundborg. Tlf 59 51 65 45.
MKv: Kirsten Pihl-Petersen, Kåstrupvej 105, 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.
www.jerusalemskirken.dk
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
Ejler Busch Andersen, Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.
Tlf 33 31 07 11. E-mail: ejler.busch.andersen@metodistkirken.dk
Claus Kofoed Nielsen, Brøndbyvestervej 66B, 2. th., 2605 Brøndby.
Tlf 35 10 90 65. E-mail: claus.kofoed.nielsen@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: madska@kff.kk.dk
Jens Chr. Tvilling, Odinshøjvej 44, 3140 Ålsgårde. Tlf 49 70 99 26.
ML:
Menigheden har en anderledes struktur og ingen valgt lægleder
MF:
Lili Uth, Rigensgade 21, 4. th. 1316 København K. tlf 33 93 02 90.
E-mail: uth@post10.tele.dk
MKa: Preben Christiansen, Strandgade 57, 1. tv. bolig 117, 1401 København K.
Tlf 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: Leif Andersen, Nyholms Alle 8 C 1.th. 2610 Rødovre tlf 36 41 10 52.
E-mail: leif.andersen@drc.dk

København, Den Internationale Menighed: Jerusalemskirken, Rigensgade 19,
1316 København K.
Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 32 96 56.
E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk
Præst: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
Mob 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk
ML:
MF:
Hannah O'Rielly, Murskeen 39, 2tv., 2630 Taastrup. Tlf 43 71 43 22.
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: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: loekken@metodistkirken.dk
ML:
Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59.
MF:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@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@dlgpost.dk
William Bræstrup, Gl. Postvej 2, 3730 Nexø. Tlf 56 49 42 72.
Ellinor Lund, Trekanten 9, 3720 Åkirkeby. Tlf 56 97 84 02.

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@munkhosting.dk
Lene Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
ML:
MF:
Shanti Digebjerg, Colbjørnsensvej 27, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
E-mail: digebjerg @mail.dk
MKa: Kjeld Mogensen, Skt. Jørgens Gade 35, 5000 Odense C.
MKv: Clyde Jensen, Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev. Tlf 66 15 40 80.
E-mail: clyde@mail.dk

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@dlgpost.dk
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Solrød: Solrød Frikirke, (menighedsplantningsprojekt)
www.solrodfrikirke.dk
Præst: Lars Ulrik Jensen, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36,
Mobiltlf 20 72 16 36.. E-mail: solroed@metodistkirken.dk
Lprd: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74.
E-mail: tvilling@vip.cybercity.dk
MF:
Carsten Thomsen,
MKa: Mogens Hønnicke, Højmarksvej 8, 2690 Karlslunde. Tlf 46 15 08 98.
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
Lok. ældste: Benedicte Owens, Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85.
E-mail: fol.beow@nja.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
Gunhild Kristensen, Gl. Løkkensvej 5D, st., 9800 Hjørring. Tlf 98 92 68 84
Helle Thaarup Kristiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91.
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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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
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

Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C.
www.betlehemskirken.dk
Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Evangelist: 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
www.solborgen.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: lght@mail.tele.dk

BJERGMANDSHØJHYTTEN, Horsbjergvej 13, Kollemorten, 7323 Give.
Kontakt: Lone & Hans Tøstesen, Kirkeskovvej 15, 8700 Horsens. Tlf. 75 64 28 04.
E-mail: lght@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 66 88497.
Fax 00372 66 88 478. 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, Lapintie 4 B 2, 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 Apvienotas Metodistu Baznica, Brivibas iela 25, LV-3401 Liepaja, Latvia.
Tlf 00 371 34 252 14. Fax: 00 371 34 215 00.
www.gbgm-umc.org/lithuania
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
Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, Naugardo g-ve 8, LT-44280 Kaunas, Litauen.
Tlf 00370 37 323 588. Fax 00370 37 323 819.
E-mail: gbgm@kaunas.omnitel.net
www.jmb.lt
Distriktsforstander:
Teri Erbele, Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 37 321 757.
Fax 00370 37 323 819. E-mail: gbgm@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
Øyvind Helliesen, Alperoseveien 5, N-4022 Stavanger, Norge.
E-mail: oyvind.helliesen@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:
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
Leif Tullhage, Ytterbyvägen 4B, S-192 76 Sollentuna, Sverige.
E-mail: leif.tullhage@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.

- 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
2006 er den høje takst kr. 3,30 og den lave
takst kr. 1,78 pr. km.)

- Forplejning til rejsen kan udbetales efter
statens takster når transporttiden er over 4
timer.
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Retningslinier for ansøgning om tilskud fra hovedkassen.
Hvem kan søge?
 Menigheder.
 Enkelt personer kan ikke søge, men skal
sende ansøgning til menighedsrådet, der
så må vurdere om der skal sendes en
ansøgning til landsledelsen.
Hvad kan der søges til?
 Præsteløn op til 40% i et givet pastorat.
(Reduceres til 30% fra 2006/2007).
 Løn til andre efter indstilling fra kabinettet (efter samme retningslinier som præsteløn).
 Løn i relation til et konkret
tidsbegrænset projekt.
 Kirkebygninger (Større renovering, ombygninger/nybygninger).
 Præsteboliger (Større renovering, ombygninger/nybygninger).
 Kurser for præster ud over den obligatoriske efteruddannelse efter anbefaling fra
Rådet for Ordineret Tjeneste.
 Kurser for læg.
 Projekter (udadrettet og/eller udviklende
for menigheden.
Hvad kan der ikke søges til?
 Almindelig løbende drift ekskl. lønninger.
 Almindelig
vedligeholdelse
af
bygninger.
Hvem skal ansøgningen sendes til?
 Distriktsforstanderen.
 Kopi til Landsledelsens formand.
Hvad skal ansøgningen indeholde?
 Beskrivelse af den betydning tilskuddet
vil få for menighedens fortsatte udvikling.
 Projekt/formålsbeskrivelse.
 Forventet økonomi herunder egenandel
og betalingsplan.
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Ved bygninger skal der være indhentet
vejledende tilbud fra håndværkere.
 Menighedens egen forventning til fremtidig økonomisk formåen.
Hvor meget kan der søges om?
 Vurderes for den enkelte ansøgning.
Hvor lang kan tilskudsperioden være?
 Vurderes for den enkelte ansøgning.
Hvad skal ansøgningen vurderes på?
 Hensigten med projektet bag ansøgningen.
 Menighedens egenandel.
 Menighedens økonomi i øvrigt.
 Menighedens formue.
 Menighedens evne/engagement til at forøge indtægterne.
 Menighedens andre selvvalgte udgifter.
 Ved ansøgning til bygninger skal bygningens egnethed for fremtiden vurderes.
Hvordan skal ansøgningen behandles?
 Ansøgningsfrister 15. januar, 1. april, 1.
september under forudsætning af, at dokumentationen er på plads på dette tidspunkt.
 Distriktsforstanderen modtager ansøgningen og kontrollerer, at ansøgningen
opfylder kravene til en ansøgning og
sikrer, at der er den nødvendige
dokumentation. Distriktsforstanderen
tager kontakt til menigheden for en
uddybning og forhandling.
 Distriktsforstanderen præsenterer ansøgningen for Landsledelsen, der beslutter.
 Landsledelsen behandler ansøgningen
efter indstilling fra Distriktsforstanderen.

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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Vejledning
Resolutioner i Metodistkirkens tradition
Indledning
Kristendommens formål er ikke et politisk
program. Alligevel kom de første kristne i
konflikt med statsmagten, fordi de nægtede
at anerkende kejseren som Kyrios (Herre).
Der er kun en Kyrios (Herre), og det er
Jesus Kristus.
John Wesley, Metodismens grundlægger,
var præst og vækkelsesprædikant. Det sidste
brev, John Wesley skrev, seks dage før sin
død i 1791, var et brev til William Wilberforce, som stod ganske isoleret i den politiske kamp mod slaveriet. John Wesley
skrev:
“Min kære herre! Medmindre den guddommelige kraft har oprejst Dem til at være som
Athanasius contra mundum (mod verden),
kan jeg ikke se, hvordan De kan gennemføre
Deres glorværdige foretagende at opponere
imod den afskyelige ondskab, som er en
skandale for religionen, for England og for
menneskenaturen. Medmindre Gud har
oprejst Dem netop til denne sag, vil De
blive slidt op af modstanden fra mennesker
og djævle, men hvis Gud er for Dem, hvem
kan så være imod Dem? O, bliv ikke træt af
at øve godt. Gå i Guds navn og i hans kraft
til selv amerikansk slaveri, det ondeste,
solen nogensinde så, forsvinder for den.”
Der skulle gå over 40 år efter Wesleys død
før slaveriet ved lov blev ophævet i
England.
Metodistkirken vedtog i 1908 en social bekendelse, som udtrykker kirkens forståelse
af Bibelens grundlæggende holdninger og
værdier.
I 1972 blev De Sociale Principper for første
gang formuleret. Hvert fjerde år siden 1972
er De Sociale Principper blev revideret og
nyformuleret i forhold til tidens aktuelle
problemstillinger.
De Sociale Principper har lige fra begyndelsen udgjort en ramme for og en teologisk

præcisering af kirkens holdning til den aktuelle verdens kultur.
De Sociale Principper er formuleret principielt og uden henvisning til konkrete begivenheder, tider eller aktører.
Hvad er en resolution?
Resolutionen er den form, det redskab, kirken har anvendt til at udtrykke sig konkret
og direkte i forlængelse af De Sociale Principper. Resolutionen har en større aktualitet
og kan knytte an til faktuelle begivenheder i
tiden. Ligeledes kan resolutionen lægge op
til handling, enten forslag til det enkelte
medlems handling eller kirkens kollektive
handling. I samme grad aktualiteten gøres
præcis er resolutionen begrænset og bundet.
Metodistkirkens Generalkonference vedtager resolutioner, som er gældende i hele den
globale Metodistkirke (UMC). Book of
Resolutions indeholder de til enhver tid
gældende og opdaterede resolutioner. Det er
kun Generalkonferencen, som kan vedtage
resolutioner på hele kirkens vegne. Enhver
resolution i Book of Resolutions er et gældende udtryk for Metodistkirkens holdning i
alle dele af Metodistkirken uanset om den
enkelte Årskonference har behandlet pågældende resolution eller ej.
En resolution er ingen lov og ingen trosbekendelse. Den status har resolutionsteksten
ikke.
Resolutionen er derimod kirkens officielle
holdning vedtaget via kirkens besluttende
strukturer. Det er kirkens bedste bud på en
kristen holdning til en given sag. Det bedste
bud kan nogle gange betyde, at kirken senere reviderer, justerer, nuancerer eller udbygger sin stillingtagen, når kirken er kommet til dybere indsigt og klarsyn. Resolutionen har foreløbighedens karakter. Kirken
forlanger ikke at det enkelte medlem skal
være enig i kirkens officielle holdning.
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Hvordan bliver en resolution til?
1. Emne. En resolution kan handle om et
hvilket som helst aktuelt emne, hvortil Guds
ord har noget at sige.
2. Indhold: Resolutionen skal behandle pågældende emne i kirkens sprog og udtryksformer. Kirkens sprog er ikke politisk.
Kirkens sprog er derimod forkyndelsens,
liturgiens, bønnens og teologiens sprog.
Resolutionens indhold skal bæres igennem
af det, der kan udtrykkes i kirkens eget
sprog.
3. Forankring: Det, som resolutionen skal
lede frem til, skal have en bibelsk forankring.
4. Autoritet i traditionen: Det er i Metodistkirkens tradition, at De Sociale Principper netop er principper, retningsgiver,
guide, manual for kirken. Derfor bør enhver
resolution afspejle indhold og udtryksform i
de aktuelle afsnit af De Sociale Principper,
som resolutionens emne hører under. Ingen
resolution kan vedtages, som er i konflikt
med senest godkendte De Sociale Principper.
5. Hvem taler resolutionen til: Resolutionen
taler altid først til Metodistkirken i det
afgrænsede område, som er underlagt den
myndighed, der vedtager resolutionen.
Dernæst kan resolutionen tale til de mennesker, som de lokale Metodistkirker er i
berøring med via gudstjenester, aktiviteter
og institutioner. Endelige kan resolutionen
tale til den almene offentlighed og til
offentlige myndigheder, herunder politiske
partier og valgte politikere i embedsfunktioner og med sæde i besluttende organer.
6. Handling: En resolution kan identificere
et problemområde, oplyse og sætte ord på.
Desuden kan resolutionen opfordre til handling, enten individuelt eller kollektivt. Ligeledes kan en resolution anbefale at bestemte
handlinger ikke udøves.
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Resolutioner i Årskonferencen
Årskonferencen fastsætter selv sine regler
for behandling af og beslutningsproces frem
til resolutioner.
Forslag til regler for beslutningsproces:
1. Forslag til resolutionstekst skal fremsættes, så forslaget kan offentliggøres i
Konferencehåndbogen forud for Årskonferencen.
2. Fremlæggelse af resolutionstekst. Forslagsstilleren gives tid til at fremlægge og
begrunde resolutionens indhold. (Når dette
er sket, er resolutionen ikke længere forslagsstillerens, men Årskonferencens, hvilket betyder, at al videre bearbejdelse foretages efter Årskonferencens beslutning)
3. Ændringsforslag til resolutionsteksten:
Afsnit for afsnit gennemgås resolutionsteksten med mulighed for fremsættelse af
forslag til ændringer, tillæg og slettelser.
Ved hvert forslag træffes straks beslutning,
og teksten justeres. Ved hvert forslag: højst
to taler for og to taler imod, derefter afstemning. Når alle resolutionens afsnit er gennemjusteret træffes beslutning om redaktionelle forandringer, herunder omrokering
af afsnit.
4. Afstemning om det færdige resolutionsforslag: Når resolutionsteksten har den
form, som flertallet af Årskonferencens
medlemmer ønsker, at den skal have, er
resolutionsforslaget klar til vedtagelse.
Vedtagelser i Årskonferencen følger, når
ikke andet er bestemt, almindelig flertalsafgørelser. Årskonferencen kan pålægge sig
selv ved endelig beslutning om resolutioner,
dels at kræve skriftlig afstemning, og dels at
kræve absolut majoritet for at resolutionsforslaget er gjort til gældende resolution.
5. En resolution er i princip gældende indtil
den enten bliver ophævet eller mister sin
aktualitet. Det betyder, at en resolution, som
har aktualitet ud over det år, den er vedtaget,
enten kan gennemgå redaktionelle forandringer eller genfremsættes til behandling
i Årskonferencen. Redaktionelle forandringer skal godkendes af Metodistkirkens

Landsledelse. Redaktionelt justerede resolutioner og resolutioner, som er genbehandlet
i Årskonferencen, forsynes med årstal for
resolutionens første vedtagelse, samt årstal,
hvor efterfølgende forandringer af resolutionen har fundet sted.
Eksempel
Årskonferencen i 1992 behandlede og vedtog en resolution med titlen “Fremmedhad,
racisme og selvtilstrækkelighed.” Konferencehåndbogen forud for Årskonferencen
1992 indeholder resolutionsforslag samt forslag til regler for behandling i Årskonferencen. Årbogen 1992 indeholder side 101
- 102 den vedtagne resolution.
Centralkonferencen i 1993 genbehandlede
og vedtog i justeret form resolutionen
“Fremmedhad, racisme og selvtilstrækkelighed.” Se Centralkonferencens protokol
1993 side 175 - 178.
Dette eksempel på resolution er stadig
gældende og kan anvendes i oprindelig eller
opdateret form med både Årskonferencens
og Centralkonferencens autoritet.
Liste i Årbogen
Årbogen skal have en liste over aktuelle og
justerede resolutioner, som har været behandlede og besluttede af den danske
Årskonference.
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Krig er uforenelig med Kristi lære og eksempel
Resolution vedtaget af Metodistkirken 1. juli 2006
“Han skal skifte ret mellem talrige folk,
fælde dom blandt mægtige folkeslag i det
fjerne.
De skal smede deres sværd om til plovjern
og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk,
og de skal ikke mere oplæres til krig.
Men de skal sidde hver under sin vinstok
og sit figentræ, uden at nogen jager dem
bort.”
Mika 4:3-4
“Stik dit sværd i skeden! For alle, der griber
til sværd, skal falde for sværd!”
Matt 26:52
“Lad dig ikke overvinde af det onde, men
overvind det onde med det gode.”
Rom 12:21
Rundt omkring i verden udkæmpes krige,
som ikke har nogen vinder, og hvor verdenssamfundet accepterer, at tilstanden af
krig efterhånden bliver permanent. Til disse
områder hører Irak, Mellemøsten, Congo,
Tjetjenien, Sri Lanka og Afghanistan.
Truslen om krig anvendes oftere og oftere
som argument i den politiske diskussion
nationerne imellem. Globaliseringen gør, at
det bliver mere og mere kompliceret at
genkende venner og fjender. Uklarheden
forværres når konfliktområder er sammenfaldende med økonomiske interesser og
religiøse og etniske forskelligheder.
Vi er bekymrede over, at Danmark involverer sig i krige og krigshandlinger i verden
uden at gøre sig klart, hvilke konsekvenser
det medfører, dels for befolkningen i de
lande, krigene udkæmpes i, dels for de
soldater, som udsendes, og deres familier.
Endvidere tvivler vi på, at Danmark er klar
over, hvilke fjender vi skaber os i hele verden, efter at vi i moderne tid igen er blevet
en krigsførende nation.
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Metodistkirken bygger sin forståelse på bibelens ord, som lærer os, at det onde skal
overvindes med det gode. Det opfatter vi er
gældende i personlige relationer og i relationer folkene imellem.
Metodistkirkens internationale tradition har
også betydning for danske metodisters holdning. Det er vores overbevisning, “at krig er
uforenelig med Kristi lære og eksempel.
Derfor afviser vi krig som middel i den
nationale udenrigspolitik og insisterer på, at
alle nationers første moralske pligt er med
fredelige midler at løse alle meningsforskelle, som opstår mellem dem, at menneskelige værdier må veje tungere end
militære krav, når regeringer fastlægger deres prioriteter.”*
Derfor foreslår Metodistkirkens Årskonference:
a) at alle menigheder holder forbøns- og
temagudstjeneste om fred i verden på søndagen forud for FN-dagen 24. oktober 2006,
b) at alle menigheder i deres nærområde
undersøger, hvad menigheden kan gøre for
at hjælpe mennesker, som har oplevet
krigshandlinger, det gælder flygtninge,
soldater og deres familier,
c) at regeringen og Folketinget tilskrives
direkte og gennem pressen med budskabet,
at Metodistkirken tager afstand fra Danmarks deltagelse i krigshandlinger udenfor
landets grænser, og at alle danske soldater
bør tages ud af krigsførende tjeneste umiddelbart, samt at regeringen skal fremme
nødhjælp og udviklingsarbejde i krigshærgede og krigstruede områder.
* The Book of Discipline of the United Methodist
Church, 2004, § 165.C.

Konferencekalender 2. halvår 2006
August
5. - 12.
18. - 20.
25. - 27.

Sommerhøjskole på Solborgen.
MS Old Scout på Farmen.
MS LPK.

September
15. - 17.
22. - 24.
29. - 30.

Kollekt til indkøb af nye salmebøger i egen menighed
TUF-weekend på Lægården, Holstebro.
Børnemedarbejderkonference BMK06
Willow Creek Leader Summit i København.

Oktober
6. - 8.
13. - 19.
27. - 28.

MM Copenhagen Gospel Festival
MS Patruljeførertræning.
Metodistkirkens Landsledelse på Frederiksberg.

November
24. - 26.

Kollekt til præsteuddannelsen.
MS Seniornatløb

December
24.
28. - 1/1

Kollekt til Hope Center, Letland.
MU Nytårslejr
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Konferencekalender 1. halvår 2007
Januar
19. - 20.
26. - 28.

Evangelisk Alliance.
Metodistkirkens Landsledelse i Strandby.
MBUF Lederweekend.

Februar
Kollekt til aflønning af præster i Letland. (Rådet for Verdensmission)
Marts
2.
2. - 3.
3. - 4.
16. - 18.

April
5. - 8.
13. - 15.
27. - 28.

Kvindernes Internationale Bededag.
"Mission Possible". Ledersamling med Missionsforbundet og
Baptistkirken
MS PFT Planlægningsweekend.
MM Young Copenhagen Gospel Festival.
TUF-weekend på Lægården, Holstebro.
Salg af missionslodsedler.

MU Påskestævne.
Missionsstævne i Vejle.
Metodistkirkens Landsledelse på Frederiksberg.

Maj
3. - 6.
5. - 6.
17. - 20.

Missionskollekt.
MBUF Delegeretmøde i Strandby
Dansk Økumenisk Kvindekomites Fællesskabs Dag
Danske Kirkedage i Haderslev.

Juni
27. - 1/7

Årskonference i Strandby.

Juli
7. - 14.
28. - 4/8

MS Landslejr "100 års lejr"
MU Sommerlejr

August
1. - 5.
4. - 11.
17. - 19.
24. - 26.
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European Methodist Festival i Bratislava.
Sommerhøjskole på Solborgen.
MS Old Scout.
MS Seniorweekend.
School of Congregational Development for metodister i Nordeuropa i
København.
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