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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: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Distrikt 2: Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83.
Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk
Landsledelsens formand:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: landsledelse@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 Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16.
Mobiltlf 31 25 71 25. 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 (konstitueret), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk
Næstformand: Ole Birch (konstitueret), 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 (3), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Bente Skov (2), Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98.
E-mail: rughaven@email.dk
Anne Thompson (1), Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Udvalg vedrørende administration m.v.:
Gurli Brinch Andersen (3), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: gurli.brinch@esenet.dk
Mark Lewis (2), Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Mogens Flinck Hansen (1) (sekretær), Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N.
Tlf 86 16 69 16. Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk
Ex officio:
Biskop Øystein Olsen (ex off.), Postboks 2689, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge.
Tlf 0047 23 20 10 60. Fax 0047 23 20 14 10. E-mail: biskop@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Jørgen Thaarup (ex off.), Strandvej 30, 9970 Strandby.
Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Distriktsforstander Ole Birch (ex off.), Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby.
Tlf 44 44 94 83. Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: distrikt2@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: vakant. E-mail: mission@metodistkirken.dk
Næstformand Lene Bræstrup (3), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
Valgt af årskonferencen:
Linda Larsen (2), Ericaparken 29 E, st., 2820 Gentofte. Tlf 39 66 96 65.
E-mail: lvl@paradis.dk
Charlotte Thaarup (2), Padborgvej 31, 9900 Frederikshavn. Tlf 22 43 61 01.
E-mail: thaarup@socsci.aau.dk
Rebekka Steinvig (1), Rosenstykket 8, st. th., 2720 Vanløse. Tlf 60 71 46 83.
E-mail: steinvig@hotmail.com.
Anni Pedersen (3), Parallelvej 11, Vidstrup, 9800 Hjørring. Tlf. 98 97 76 85.
E-mail: anniogvagn@vip.cybercity.dk
Suppleant (4): Kirsten Nygaard (1).
Tilsat kasserer: Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
Giro: 1 19 02 61. E-mail: vbrogaard@hotmail.com
Tilsat repræsentant i DKR og DMR Rita Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle.
Tlf. 75 64 20 19. E-Mail: knutb@stofanet.dk
Redaktør: vakant. E-mail: mission@metodistkirken.dk
Vedtægter for Metodistkirkens Verdensmission findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 62ff.
Se tillige The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 632.

3.
Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Formand: Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf 39 69 13 26.
Mobiltlf 61 69 05 48, E-mail: mbuf@metodistkirken.dk
Næstformand: Emilie Just Petersen, Lindevangs Allé 5, 3, 0028, 2000 Frederiksberg.
Tlf 29 25 58 87. E-mail: emiliejust@hotmail.com
MB-landsleder: Christina Sørensen, Helgenæsgade 11 3., 8000 Århus C.
Tlf 29 82 12 62, E-mail: mb@metodistkirken.dk
MB-vicelandsleder: Claudia Deubler, Rigensgade 21, vær. 308., 1316 København K
Tlf 41 48 91 78. E-mail: aidualc.relbued@freenet.de
MS-landschef: Peter Uth, Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.
Tlf 20 73 57 86. E-mail: ms@metodistkirken.dk
MS-vicelandschef: Louise Hjort Jensen, Skovengen 1B, 9340 Asaa. Tlf 51 17 49 01.
E-mail: dansesmoelf@gmail.com
MU-landsleder: Karen Brogaard, Alexandragade 8C, 5000 Odense C. Tlf 66 13 48 06.
E-mail: mu@metodistkirken.dk
MU-vicelandsleder: Andreas Morsbøl, Rughaven 4, 9970 Strandby,
Tlf 24 40 02 08. E-mail: andreas@morsboel.dk
MM-leder: Anne Kaehne, Borgergade 21, st. tv., 1300 København K, Tlf. 26 25 45 66.
E-mail: gospel@metodistkirken.dk
MM-viceleder: Sara Alsted, Borgmester Christiansensgade 45 1. th, 2450 København SV.
Tlf 26 64 62 60. E-mail: sara86_dk@hotmail.com
Kasserer: Henrik Nielsen, Skolevej 15, 9970 Strandby. Tlf/fax 25 27 00 87.
E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk
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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@stofanet.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 79ff.
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 (1), Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf 75 64 20 19.
E-mail: knutb@stofanet.dk
Bjørn Thomsen (2) (næstformand), Birke Allé 1A, 9320 Hjallerup. Tlf 98 48 18 40.
E-mail: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk
Karen Marie Thomsen (2) (sekretær), Højrupsvej 56, 2.tv., 9900 Frederikshavn.
Tlf 98 48 32 50. E-mail: km@thomsen.mail.dk
Mogens Hougesen (1), Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91.
E-mail: moghou@c.dk
Kasserer: Mogens Hougesen, Lysegårdsvej 3, Hyrup, 7140 Stouby. Tlf 75 89 73 91.
E-mail: moghou@c.dk
Jyske Bank Regnr. 7845, Kontonr. 1070136.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 129.

5.
Forretningsfører for Kurér-Forlaget
Alf Hansen, Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg. Tlf 86 11 20 49. Fax 86 11 07 49.
E-mail: kurerforlaget@metodistkirken.dk Giro 9 04 92 31.
www.metodistkirken.dk/kurerforlaget

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), Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 02 08.
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
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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
Christian Mølgaard (3), Rigensgade 21, 3. vær. 302, 1316 København K. tlf 23 67 38 10,
E-mail: cm_hb@hotmail.com
Gunhild Mechta (3), Baltorpvej 257, st. th., 2750 Ballerup, tlf. 44 68 03 39.
Finn Bræstrup Karlsen (2), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00.
E-mail: f.b.k@mail.tele.dk
Bjarne Kofoed Nielsen (1), Blomsterkrogen 7, 2620 Albertslund. Tlf/fax 43 64 59 05.
E-mail: b_kofoed_nielsen@online.pol.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): Louise Aaen (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.

8. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg
Danske Kirkers Råd (3):
Henning Bjerno (3), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
Mellemkirkeligt Arbejdsforum:
Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51.
Fax 44 98 01 51. E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@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 Alliance (1):
Thomas Risager, Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):
Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Suppleant: Lars Ulrik Jensen (2).
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9. * Betaniaforeningen i Danmark (3)
Formand: Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: betania@metodistkirken.dk
Nils Marqversen (3), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.
E-mail: nils@marqversen.dk
Ingrid Dupont Andersen (3), Forhåbningsholms Allé 19, 1904 Frederiksberg C.
Tlf 33 31 07 11. E-mail: rebusch@get2net.dk
Anders Kyst (2), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.
E-mail: anky@noh.regionh.dk
Michael Nielsen (1), Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn@fuga.nu
Per Højmark (1), Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16. E-mail: per.hojmark@gefiber.dk
Forretningsfører: Per Højmark (1), Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16.
E-mail: per.hojmark@gefiber.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 118ff.

Betaniahjemmet i Århus
Hjarnøgade 5, 8000 Århus C.
Daglig leder: vakant. Alle henvendelser sker til bestyrelsen.
Bestyrelse:
Formand: Nils Marqversen, Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.
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
Per Højmark, Hejrevej 8, 8680 Ry. Tlf 86 89 15 16. E-mail: per.hojmark@gefiber.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 123f.

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: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.
E-mail: anky@noh.regionh.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" 2007 side 121f.

Marielundfonden
Søndermarksvej 99, 7100 Vejle
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10. * Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1)
Formand: Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg og godkendt af årskonferencen:
Anders Kyst (2), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.
E-mail: anky@noh.regionh.dk
Indstillet af Betaniaforeningen i Danmark og godkendt af årskonferencen:
Nils Marqversen (sekretær), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.
E-mail: nils@marqversen.dk
Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen:
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobiltlf 24 23 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 (2), Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.
E-mail: bjarne@b-toennesen.dk
Alland Holm (3), Ny Mæglergårds Allé 6 B, 2660 Brøndby Strand. Tlf 43 73 18 43.
E-mail: a-holm@tdcadsl.dk
Marianne Depner (3, 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 (3), Præstebakken 51, 2830 Virum, tlf 45 85 16 86.
E-mail: atr@dk.ibm.com
Frank Kronborg Christensen (1) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.
Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk
Michael Nielsen, Christopher Boecks Allé 120, 2860 Søborg. Tlf 39 69 40 37.
E-mail: pmn@fuga.nu
Valgt af den københavnske menighed og godkendt af årskonferencen:
Preben Christiansen, Strandgade 57, 1. tv., bolig 117, 1401 København K.
Tlf 36 77 44 25. E-mail: tang@tdcspace.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:
Povl Brendes, Slåenvej 16, st., 3700 Rønne. Tlf 29 46 00 90. E-mail: brendes@post.tele.dk
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
1 plads vakant.
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 (4), Bøgomvej 39, 7100 Vejle. Tlf/fax 75 83 03 06.
E-mail: knud@bhutho.dk
Benedicte Owens (4), Hannesvej 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 01 85.
Inge-Lise Kofoed Beck (3), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47.
E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk
Eivind Triel (3), Mågegade 4, 7673 Harboør. Tlf 86 61 31 50.
E-mail: eivind@triel.net
Frank Kronborg Christensen (1) Christopher Boecks Allé 108, 2860 Søborg.
Tlf/fax 39 69 95 37. E-mail: frank.kronborgchr@get2net.dk
Suppleant (1): Helle Pedersen.
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 (1), Colbjørnsensvej 23, 5000 Odense C. Tlf 66 11 85 07.
Fax 66 19 25 14. E-mail: soren@digebjerg.dk
Helge Munk (2) Jomsborgvej 24, 5000 Odense C. Tlf 66 11 69 90.
E-mail: hm@munkhosting.dk
Lene Bræstrup (1), Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.
E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk
Indstillet af MBUF-styrelsen og valgt af årskonferencen:
Thomas Risager (2), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Anders Flinck (1), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.
E-mail: a-flinck@webspeed.dk
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1987 side 61f med ændring i 2002 side 121.
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15. * 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@nypost.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:
Nils Marqversen (3), Byløkken 53, 8240 Risskov. Tlf/fax 86 21 43 43.
E-mail: nils@marqversen.dk
Suppleant: vakant.
Beboerrepræsentant: Poul Guldfeldt, Søndermarksvej 97C, 7100 Vejle.
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123.

16. * 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
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Udvalgets opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 634.

17. * Undersøgelsesudvalg (Kvadrienniet)
På forslag af biskoppen:
Finn Uth, Rigensgade 21, 4. th., 1316 København K. Tlf 33 93 02 90.
E-mail: finn.uth@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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18. * Udvalg for administrativ lokalisering (Kvadrienniet)
Mark Lewis, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Freddy Johansen, Bregningevej 8, 4593 Eskebjerg. Tlf 59 29 20 25.
E-mail: freddy.johansen@metodistkirken.dk

19. * Distriktskomite, Distrikt 1 (Kvadrienniet)
Valgt af årskonferencen:
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
1 plads vakant.
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

20. * 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:
Keld Munk, Vissingsgade 15 B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02.
E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk
Valgt af distriktsforstanderen:
Mark Lewis, Østergade 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 05 30.
E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk
Komiteens opgaver omtales i The Northern Europe Book of Discipline of The United Methodist Church in 2005 § 666
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21. * Forslagskomité (4)
Gurli Brinch Andersen (formand) (4), Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: gurli.brinch@esenet.dk
Bettina Pedersen (4), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29.
E-mail: bj@heaven.dk
Anne Thompson (4), Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Thomas Risager (4), Alexandragade 8B, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09.
E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk
Peter Uth (1), Agerbækvej 4, Klokkerholm, 9320 Hjaallerup. Tlf 20 73 57 86.
E-mail: peterogmalika@hotmail.com
Distriktsforstander Jørgen Thaarup (ex off.), , Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk
Konferencelæglederen Henning Clausen (ex off.), Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn.
Tlf/fax 98 42 76 32. E-mail: laegleder@ metodistkirken.dk

22. *

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

23. *

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.
Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Vicerektor: Ingrid Svensson, Stomvägen 20, 428 30 Kållered. Tlf 0046 31 795 56 69.
Ove Sørensen (4), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Henning Bjerno (4), Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51.
E-mail: bjerno@mail.tele.dk
Suppleanter: Ole Birch (4), Finn Bræstrup Karlsen (4).
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 95ff.
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24. * Delegater til Generalkonferencen
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@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, Lars Ulrik Jensen, Susanne Thaarup, Emilie Just Petersen.
Valgt på årskonferencen 2007.

25. * Delegater til Centralkonferencen
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83. Mobiltlf 28 86 64 44.
E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
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
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
Emilie Just Petersen, Lindevangs Allé 5, 3, 0028, 2000 Frederiksberg.
Tlf 29 25 58 87. E-mail: emiliejust@hotmail.com
Suppleanter: Mark Lewis, Christian Alsted, Finn Uth, Lilli-Anne Suzuki, Shanti Digebjerg,
Henning Bjerno.
Valgt på årskonferencen 2007.

26.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Karen Brogaard, Alexandragade 8C, 5000 Odense C. Tlf 66 13 48 06.
E-mail: mu@metodistkirken.dk

27.

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

28.
Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk

29.
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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30.
Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Rita Jørgensen, Elsdyrvej 15, 7100 Vejle. Tlf. 75 64 20 19.
E-mail: knutb@stofanet.dk

31.
Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningsredaktion
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk

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

33.
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

34.
Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité
Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26.
E-mail: madska@kff.kk.dk

35.

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 26 - 35 er valgt på Centralkonferencen 2005.
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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

Referat
Kaldet til fællesskab, sendt til tjeneste
Metodistkirkens Årskonference blev i juni
afholdt i Strandby nord for Frederikshavn
under temaet: Kaldet til fællesskab, sendt til
tjeneste. Metodistkirken i Strandby, der er
Danmarks største metodistmenighed, bød
velkommen i lyse og dejlige omgivelser i
den nye kirkebygning.
Onsdag begyndte konferencen med præsternes session og onsdag aften åbnedes konferencen med nadvergudstjeneste, hvor Anne
Thompson, præst i Vejle, holdt prædiken
om fællesskab og tjeneste.
Konferencen konstituerede sig med pastor
Finn Uth og pastor Jørgen Thaarup som ledere af konferencen i Biskop Øystein Olsens
fravær.
Dagen afsluttedes med en Taizé-inspireret
andagt.
Torsdag morgen underviste pastor Birgitte
French fra USA personligt og engageret om
Guds kald til hende og mennesker generelt.
Herefter samledes menighedernes repræsentanter, kirkens præster, kirkens landsledelse
og en række tilhørere til forhandlinger, herunder samtale om landsledelsens beretning.
Torsdag aften var de mange gæster inviteret
til private middage hos en række af den lokale menigheds medlemmer. Herefter samledes man i kirken til koncert med den
svenske metodistpræst og troubadour,
Tomas Boström, der i de senere år har fordybet sig i metodismens store salmedigter
Charles Wesleys liv og salmer.
Dagen afsluttedes med en Taizé-inspireret
andagt.

Fredag morgen underviste Birgitte French
om fællesskab. Herefter samledes konferencen igen til forhandlinger. Fredag aften var
der arrangeret en farverig aften, hvor der
blev serveret mad fra næsten alle verdens
lande og danset til afrikanske trommer. I
forskellige værksteder blev der produceret
bl.a. kors og smykker, der senere blev solgt
til fordel for missionsarbejdet i bl.a. Letland.
Lørdag morgen underviste Birgitte French
om kaldets udfordringer og konsekvenser
for vores liv. Herefter blev der afholdt højtidssession, hvor Anne Thompson besvarede
den såkaldte historiske prøve som forberedelse til ordination. Afdød pastor Fletcher
Thaarup blev mindet. 40års jubilaren pastor
Lilly Thomsen og 25års jubilarerne pastor
Mark Lewis og pastor Claus Kofoed blev
fejret. Herefter afsluttede konferencen sine
sidste handlinger.
Om eftermiddagen var der udflugt henholdsvis til Skagen kunstmuseum og til
Hirsholmene. Om aftenen samledes man til
hygge og grill i kirkens gård.
Dagen afsluttedes med en gudstjeneste, hvor
biskop Rüdiger Minor prædikede, og Tomas
Boström sang og fortalte.
Søndag sluttede konferencen med en festgudstjeneste med barnedåb. Her blev Anne
Thompson af Biskop Rüdiger Minor ordineret til ældste, hvilket betyder, at hun nu er
fuldgyldig præst i metodistkirken.
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Forhandlinger
Referatet fra forhandlingerne følger dagsordenen uden hensyntagen til, at forhandlingerne ikke altid fulgte dagsordenens
rækkefølge.
A: Indledende Konstituering
A1: Indledning
Pastor Finn Uth bød som den aktive ældste
med størst anciennitet velkommen til konferencen.
Christian Alsted bragte en hilsen fra Biskop
Øystein Olsen, der er sygemeldt formentligt
indtil august. Konferencen sendte en hilsen
tilbage.
A2: Kirkens procedure for konferencens
ledelse i biskoppens fravær
Finn Uth meddelte, at pensioneret biskop
Rüdiger Minor vil deltage i konferencen
fra fredag aften, og at han skal lede højtidssessionen.
Ifølge kirkeordningen §603.6 skal der
blandt de ældste vælges en leder af konferencen i biskoppens fravær.
A3: Navneopråb
Følgende var til stede:
Præster: Lilly Thomsen (fra torsdag
eftermiddag),
Eigil
Carlsen,
Poul
Rasmussen, Knut Bjarne Jørgensen, Freddy
Johansen, Finn Uth, Charlotte Thaarup,
Jørgen Thaarup, Keld Munk (dog ikke
torsdag eftermiddag), Claus Kofoed
Nielsen, Mark Lewis, Christian Alsted (til
torsdag aften), Ove Sørensen, Ole Birch,
Carsten Morsbøl, Lars Ulrik Jensen,
Thomas Risager, Joshua Kyeremeh, Anne
Thompson, Duncan Thompson.
Diakon: Carsten Bjerno
Menighedernes repræsentanter: Esbjerg:
Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn:
Henning Clausen (fra torsdag morgen),
Bjørn Thomsen. Holstebro: Inge-Lise
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Kofoed Beck. København: Gunhild Mechta,
Louise Aaen, Mai Rasmussen (til fredag
aften). Odense: Karen Brogaard, Lene
Bræstrup. Rønne: Poul Larsen. Strandby:
Susanne Thaarup, Lars Henning Clausen,
Birte Rasmussen (fra torsdag morgen).
Vejle: Anders Strand Pedersen, Jaco
Voorwinden. Århus: Nils Marqversen,
Christina Sørensen.
Landsledelsen: Gurli Brinch Andersen,
Henning Bjerno, Finn Bræstrup Karlsen,
Bente Skov, Mogens Flinck Hansen.
Konferencelægleder: Henning Clausen (fra
torsdag morgen).
Missionssekretær: Laila Hørby (torsdag
eftermiddag).
MK´s formand: Anni Pedersen.
MBUF´s formand: Henrik Carlsen (fra
torsdag morgen).
Ungdomsrepræsentanter: Anne Grethe
Christensen, Louise Hjort Jensen, Emilie
Just Petersen, Trine Andersen.
Medlemmer uden stemmeret:
MB- leder: Christina Sørensen.
MS- leder: Peter Uth.
MU- leder: Karen Brogaard.
Betaniaforeningens
formand:
Ove
Sørensen.
Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth.
Gæster: Biskop Rüdiger Minor (fra fredag
aften), Tomas Boström, Birgitte French.
Ikke til stede:
Biskop Øystein Olsen.
Præster: Ejler Busch Andersen, Karen
Anette Nielsen.
Menighedens repræsentanter: Kalundborg,
København, Int., Løkken.
MM-leder Anne Kaehne.
A4: Organisering af konferencens arbejde
Justeringsudvalg: Mai Rasmussen, Thomas
Risager.

Stemmetællere: Dorte Bhutho, Alf Hansen,
Lene Bræstrup, Vibeke Brogaard.
Hjælpesekretær: Tine Gjessø.
A5: Valg af konferencens leder
Efter præsentation af de 13 valgbare præster
(aktive i fuld forening) og efter afklaring af
antallet af stemmeberettiget, der blev opgjort til 44 blev der foretaget afstemning.
Efter reglen om absolut flertal skal man
have 23 stemmer for at være valgt.
Finn Uth og Jørgen Thaarup fik begge 22
stemmer i første valg. Efter endnu en
valgrunde var der stadig ikke valgt en leder.
Der var en drøftelse om lodtrækning eller
delt lederskab.
Forslaget om delt lederskab kom til afstemning. Dette blev vedtaget med 35 stemmer
for og 5 stemmer imod. 4 undlod at stemme.
Finn Uth og Jørgen Thaarup blev således
begge valgt.
B: Fortsat konstituering
B1: Fastsættelse af dagorden
Der var ingen kommentarer til dagsordenen.
B2: Hilsner
Gunhild Mechta bragte en hilsen fra Ruth
Sørensen, Vejle, der i en årrække har
deltaget i årskonferencen. Inge-Lise Kofoed
Beck bragte hilsen fra tidligere missionær
Immanuel Bitch-Larsen. De blev begge bedt
om at bringe en hilsen tilbage.
Birgitte French bragte hilsner fra sin årskonference i Tennessee, fra biskop Dick
Will i Nashville. Han havde opfordret hende
til at tage noget med fra Memphis, så
Birgitte havde taget et gadeskilt med Elvis
Presley Boulevard med til Strandby menighed. Hun fortalte, at Memphis er kendt
for tre ting, dens flod Mississippi, at Martin
Luther King blev skudt i byen, og at Elvis
Presley voksede op der. Så nævnte hun også
verdensfællesskabet, inspireret af Jesus,
men også af Martin Luther King. Hun havde
derfor to plakater med et foto fra friheds-

marchen i 1963. Hun opfordrede til bøn for
kirken, fordi verden har brug for Gud. Når
vi holder sammen, så bliver vi stærkere, så
mennesker kan opleve Jesus.
B3 Eventuelt
C: Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter
C1: Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og
Landsledelse)
Distriktsforstanderne Finn Uth og Christian
Alsted præsenterede ledelsens beretning
med billede-præsentation og musik. De
havde interviewet en række mennesker fra
alle menighederne om, hvorfor de kommer i
Metodistkirken, hvordan det er at følge
Jesus, hvad de tror, Gud vil med Metodistkirken, og hvad de savner i deres lokale
menighed. Svarene blev formidlet i billeder
og tekst på storskærm. Hermed fulgte de
deres egen opfordring i beretningen til at
lytte til mennesker i vores periferi.
Det blev tilføjet, at Kalundborg har ansøgt
om sammenlægning med Jerusalemskirken.
Endvidere blev et foreløbigt meloditillæg
præsenteret. Der arbejdes fortsat med 30
melodier. Når de er på plads, vil der komme
en endelig prøveudgave af meloditillægget.
En prøveudgave giver en mulighed for i en
periode at overveje, hvilke melodier, man
endeligt vil søge copyright til.
Knut Bjarne Jørgensen spurgte, om ikke
Ejler Busch Andersen burde nævnes som
ulønnet præst under afsnittet om personalia.
Finn Uth bekræftede dette. Jaco Voorwinden spurgte til en række betegnelser
nævnt under afsnittet personalia, og Finn
Uth forklarede, hvad der lå bag disse
betegnelser.
Emilie Just Petersen nævnte, at der på
MBUF’s delegeretmøde blev udtrykt et stort
ønske om at forbedre samarbejdet med
resten af kirken, men ikke blot ved møder.
Mere konkrete tiltag ønskes. Dette blev også
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drøftet på MBUF-styrelsens første møde
efter delegeretmødet i juni.
Anne Thompson ønskede at høre mere om
arbejdet og tankerne om fremtiden i Aalborg. Louise Hjort Jensen fortalte, at gruppen i Aalborg har mange drømme. Lige i
øjeblikket låner de lokaler i en baptistkirke,
men man ønsker at finde sit eget sted, hvor
man kan invitere nye med hen. Man har sat
en deadline i september. Der er mange bolde
i luften. Man ønsker en mere udadrettet
tjeneste.
Jørgen Thaarup kommenterede beretningen.
I landsledelsen har man talt om kirkens
ledelsesstruktur især distriktsforstandertjenesten, som er svær at forene med menighedstjeneste. Der blevet drøftet ændringer af
tjenesten, f.eks. sådan at administrative opgaver varetages på anden vis, så distriktsforstanderne kan hellige sig menighederne.
Det er formentligt denne løsning, der vil
blive implementeret fremover.
Han nævnte den fælles ledersamling, som
var et udtryk for samarbejdet med Baptistkirken og Missionsforbundet. SALT
(Skandinavisk Akademi for Lederskab og
Teologi), der også involverer Baptistkirken
og Missionsforbundet, har indbudt Metodistkirken til samtale om, hvorvidt man vil
gøre brug af deres tilbud.
Endvidere nævnte han udviklingen i Metodistkirken i Sverige, hvor man nu stiler mod
at oprette et nyt kirkesamfund med Baptistkirken og Missionsforbundet i Sverige.
En sådan fremtidig udvikling vil også påvirke den internationale Metodistkirke. Det er
påfaldende, at det er de samme tre kirkesamfund, der rykker tættere omkring samarbejde på forskellige områder også i
Danmark.
Angående økonomien nævnte han diskussionen om et nyt lønsystem for præster.
Der vil ikke blive gennemført et nyt lønsystem, da det ikke har fundet støtte blandt
præsterne at lønnen differentieres.
Angående præsteuddannelsen på Överås,
har den svenske Metodistkirke nu besluttet
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at lade nye kandidater uddanne på Teologiska Högskolan i Stockholm. Det er altså
blot et spørgsmål om tid, før Överås ikke
længere vil stå for den svenske
præsteuddannelse. Derfor må Metodistkirken i Danmark også nu beslutte sig for, hvor
dens fremtidige præster skal uddanne sig.
Det er på høje tid, at den danske konference
kommer i gang med denne beslutningsproces.
Betaniahjemmet på Frederiksberg er midt i
en kritisk mediedebat på ældreområdet blevet fremhævet som et af Danmarks bedste
plejehjem. Det kan vi glæde os over.
Angående kirkebogsføringen, har indføringen af den elektroniske kirkebogsføring i Den Danske Folkekirke betydet, at
frikirkerne ikke længere automatisk får de
nødvendige oplysninger. Det kan altså forudses, at vores eget system mister dets
betydning, fordi vi i fremtiden ikke kan regne med, at vore oplysninger er korrekte.
Jørgen Thaarup opfordrede til, at vi i henhold til de nye medlemsbetegnelser, bør
betragte de såkaldte døbte medlemmer som
medlemmer, der kræver omsorg og medlemspleje. Endvidere indebærer det også, at
de lokale menigheder indhenter menighedsbidrag også fra døbte medlemmer. Det bliver formentligt i en snarlig fremtid forslået,
at der også skal betales kontingent til landsarbejdet for de døbte medlemmer.
På internationalt plan arbejder man på at
lave en liturgisk tekst over kirkens sociale
bekendelse.
Karen Brogaard spurgte til, hvilken effekt
det vil have, hvis vi opgiver kirkebogsføringen. Jørgen Thaarup svarede, at kirkebogsføringen ikke hænger direkte sammen
med f.eks. retten til at foretage vielser. Men
det giver flere privilegier. Dette spørgsmål
vedrører hele spørgsmålet om forholdet
mellem stat og kirke. Freddy Johansen
spurgte til den katolske kirkes holdning til
dette, og om man taler sammen frikirkerne
imellem om dette. Jørgen Thaarup svarede,
at sagen er så ny, at der ikke er nogen fælles

samtale endnu. Den katolske kirke ønsker at
beholde kirkebogsføringen. Alle frikirker
har det samme problem. Trine Andersen
spurgte, hvad der er i vejen for, at vi kan
deltage i den elektroniske kirkebogsføring.
Jørgen Thaarup svarede, at dette ikke er
blevet os tilbudt, men at det også er
tvivlsomt om det vil være i Metodistkirkens
interesse at skulle bruge så mange penge på
et administrativt system.
Susanne Thaarup spurgte til, hvad der
menes med, at præstelønningerne er foreslået reguleret efter overenskomstaftaler, der
er indgået i foråret, da hun ikke mener, at
der har været overenskomstforhandlinger i
indeværende år. Finn Uth svarede, at
lønningerne er reguleret efter de overenskomstaftaler, der er gældende i foråret.
Carsten Bjerno udtrykte stor glæde over
TUF (Tro, Udvikling og Fællesskab). Vores
kirker er nu kommet så langt fra hinanden
geografisk, at man ikke umiddelbart kan
flytte væk fra forældrenes menighed. I
stedet kan man komme på TUF og forhåbentligt komme hjem og ”vælte” kirken.
Henrik Carlsen glædede sig over det samarbejde mellem landsledelsen og MBUFstyrelsen, der er på vej. MBUF er meget
positivt stemt over for et tæt samarbejde i
kirken fremover.
Charlotte Thaarup henledte opmærksomheden på de steder, hvor der ikke er noget
børne- og ungdomsarbejde. Det er afgørende, at der er nogen, der vil tage dette slid.
En af grundene til, at Strandby er en stor
menighed, skyldes den ugentlige trofasthed i
børne- og ungdomsarbejdet. Peter Uth ser
også gerne et øget samarbejde i kirken, men
det er ikke gjort med, at ledelserne holder
møder sammen. Det ville være meget mere
interessant, hvis vi havde et større fællesskab. Han savnede en større interesse fra
konferencens side for børne- og ungdomsarbejdet. Han opfordrede til at tage på lejr
næste år. Navnet bliver ikke fælleslejr, men
måske metodistlejr. En lille gruppe er i gang
med planlægningen.

Tine Gjessø opfordrede til, at vi i menighederne tænker bredt og nyt angående
ungdomsarbejde og kontakt til de unge. Det
er muligvis ikke alle steder, at man behøver
- eller hvor det er realistisk - at oprette en
decideret ungdomsforening. Mange voksne i
menighederne går måske rundt med gode
minder fra deres egen ungdomstid i kirken
og ønsker måske, at det var noget for unge
nu, men orker ikke at oprette en klub eller
forening. Måske kan kontakt oprettes på
andre måder gennem mere spontane kontakter og venskaber.
Christian Alsted nævnte, at ca. 80 % af dem,
som distriktsforstanderne havde interviewet,
havde svaret, at de savner flere unge i den
lokale menighed. Kirken er faktisk i kontakt
med ret mange unge. Vi har f.eks. relativt
mange konfirmander, men kontakten forsvinder i mange tilfælde efter konfirmationsundervisningen. En af de unge havde
også svaret, at de unge skal tage ansvar. Der
er brug for åbne menigheder med plads til
unge, men også unge, der tager deres kald
alvorligt. Det er et nødråb i forhold til
MBUF. Der har været en tendens til, at man
har tænkt på sine egne aktiviteter. Han
savnede et fokus på, at vi sammen bygger
kirke.
Henrik Carlsen henledte opmærksomheden
på MU. Det er væsentligt, at der sættes fokus på et decideret ungdomsarbejde.
MBUF-styrelsen har inviteret Dansk
Ungdoms Fællesråd til at lave en analyse af
MBUF for at imødegå en fortsat medlemsnedgang.
Tine Gjessø opfordrer til, at de ledende
medlemmer i menighederne lærer de unge
her at kende, som deltager i arbejdet i deres
kirke. Kun sådan kan de finde ud af, at Gud
har et kald til dem.
Susanne Thaarup opfordrede til, at vi tænker
over, hvad det er for signaler, vi sender til
samfundet. Hun mente ikke, at vi er så
kendte med vores samfund, og vi har brug
for at komme ud og lære mere. Det gavner
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ikke at være så konfronterende, når der i
beretningen står, ”at mennesker i Danmark
er vanrøgtede og forkomne”. Hun savnede
opmuntringer i forhold til samfundet.
Hvornår har vi været med til at bygge op?
Det udvikler os ikke kun at være kritiske.
Christian Alsted svarede, at det heller ikke
er hans opfattelse at vi som kirke skal stille
os an og tegne et meget negativt billede af
den kultur, vi lever i. Han betragter beretningen som givet indad til kirken for at
identificere opgaven. Vi skal ikke formidle
den negative tilgang til samfundet. Det er
opgaven at pege på den kontekst, hvori
kirken skal indgå. Det er Jesu ord at tale om
vanrøgtede og forkomne. Det har vi prøvet
at identificere i vores kultur. Det er måske
ikke vores selvopfattelse, men set i Jesu
perspektiv mangler der nogle væsentlige og
helt grundlæggende ting i vores tilværelse.
Det er kirkens opgave at stille kulturen til
regnskab i forhold til evangeliet.
Karen Brogaard sagde, at det er vigtigt, at vi
ikke er berøringsangste. Vi kan ikke overleve, hvis vi som kirke ikke har nogle holdninger.
Bente Skov har altid været stolt over, at vi
som metodister ikke er fordømmende. Hun
er ked af, at der tales om ”de” og ikke ”vi”.
Det er jo os alle, der tales om. Hvis man
ikke har noget godt at sige, burde man
måske holde mund.
Christian Alsted bekræftede, at der på den
måde lægges en distance, men ellers er
teksten formuleret med ”vi”. Vi betragter os
som kirke som en del af samfundet med de
samme problemer. Men vi tror, at vi kender
til nogle af svarene, selvom vi har den
samme udfordring.
Peter Uth mente, at teksten trods alt kommer
ud til en meget lille gruppe.
Ole Birch fandt nogle selvmodsigelser i
teksten. Skal vi have et apostellederskab,
eller skal vi lytte til dem, der er i kirkens
periferi?
Christian Alsted svarede, at han ikke mente,
at apostelledelse nødvendigvis er at finde i
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kirkens ledelse eller centrum. Derfor ser han
det ikke som en modsætning.
Henning Clausen advarede ligeledes om, at
vi skal passe på med, hvordan vi udtaler os.
Christian Alsted svarede, at det drejer sig
om dialog med mennesker, som endnu ikke
er en del af menigheden, men som er på vej,
eller mennesker, som måske har været med i
menigheden en kort periode, men så er på
vej væk igen. Menighedens lederne er ikke
altid selv i stand til at vurdere menighedens
situation. Det kræver, at man kan se på
menigheden på afstand. Det er fra de
mennesker, der kan se på menigheden på
afstand, at vi kan finde fremtidige ledere.
Det er sagt, at fremtidens ledere måske
endnu ikke er kristne.
Mark Lewis synes, at det er rigtigt, at de
store menigheder har større potentiale, men
han synes ikke, at denne prioritering af de
store menigheder hænger sammen med den
tidligere anførte opfordring til at lytte til
mennesker i periferien.
Ole Birch mente, at prioriteringen er af
menigheder, der har store periferier, hvorfra
der kan komme fornyelse.
Finn Bræstrup Karlsen synes ikke, at
prioriteringen kan bruges til noget, men han
har følt, at man som lille menighed har
oplevet, at få den hjælp man havde brug for.
Kontaktfladen har ikke nødvendigvis noget
med størrelsen af selve menigheden at gøre.
Lars Ulrik Jensen fandt det provokerende, at
de små menigheder får ”en så god betjening
som muligt”. Der er derimod brug for hjælp
til at organisere arbejdet på en anden måde.
Der arbejdes hårdt, men hvor er
anerkendelsen?
Christian Alsted anførte, at alle menigheder
er nævnt anerkendende andetsteds i
beretningen. Der gøres, hvad der kan, for at
støtte og assistere positive udviklinger.
Prioriteringen sker ud fra det perspektiv, at
Metodistkirken har et kald i dette land. Det
handler ikke om at sikre det bestående, men
om at gøre mennesker til kristne. Det

handler om det samlede billede af kirken,
ikke om at sige, at nogle ikke er gode nok.
Finn Uth svarede, at menighedernes glæder
og sorger berører distriktsforstanderne. Man
ønsker at dansk metodisme får nogle opmuntringer. Der er steder, hvor man ikke
tror, at man kan standse tilbagegangen.
Mai Rasmussen forstår godt, at nogle menigheder føler sig overset. Selv er hun fra en
menighed, der lige er blevet sammenlagt
med en anden. Det var det bedste, de havde
gjort. Det er fornuftigt at støtte der, hvor
kræfterne er.
Nils Marqversen spurgte, hvordan man
forestiller sig, at samarbejdet med Baptistkirken og Missionsforbundet ser ud om fem
år.
Christian Alsted fortalte, at man for ca. fire
år siden kontaktede Baptistkirken og Missionsforbundet, fordi man ikke var blevet
inviteret ind i Frikirkenet. Der vurderedes at
være en fare for, at vi ville blive marginaliseret i forhold til de andre frikirker. Man
mente også, at man på lederplan kunne have
gavn af at mødes med hinanden og tale om
lang række emner. Man taler om, på hvilke
områder disse tre kirker kunne være til
hjælp for hinanden. Man har talt om at være
fælles om mission, blad, øget lokalt samarbejde og andre ting. Man arbejder ikke
umiddelbart mod en fælles kirke, men et
samarbejde.
Henrik Carlsen mente, at der er forskel fra
lederplan til de lokale menigheder.
Ove Sørensen nævnte, at man i Århus på
flere områder har samarbejdet med Baptistkirken og en anden frikirke (fusion
mellem Missionsforbundet og Højbjerg
Frikirke), f.eks. om konfirmandundervisning, ALPHA-kurser, gospelevent i kulturnatten. I langt overvejende grad har det
været positive oplevelser. Han opfordrede
varmt til, at man tager kontakt til andre
frikirker lokalt og finder samarbejdsmuligheder.
Henning Clausen sagde, at det er vigtigt, at
det også giver mening. Han fandt det irrite-

rende at blive skoset for ikke at have deltaget i konkrete arrangementer.
Finn Bræstrup Karlsen omtalte samarbejde
på flere planer mellem flere frikirker i
Rønne.
Trine Andersen spurgte, hvorvidt Baptistkirken og Missionsforbundet er en del af
Frikirkenet.
Christian Alsted svarede, at det er de ikke
på nær nogle enkelte baptistmenigheder.
Nils Marqversen advarede mod, at man taler
om nogen form for sammenlægning, fordi
vores kirkestrukturer er meget forskellige.
Christian Alsted svarede, at det handler om
at skabe et fora, hvor man kan møde nogle
fra andre kirker. Man arbejder mod en
fælles præstesamling i 2009, ikke for at
tvinge nogen, men for at gøre det nemmere
at samarbejde lokalt.
Thomas Risager gjorde reklame for Willow
Creek lederkursus i september.
Lars Ulrik Jensen spurgte, hvorfor der tales
om sammenlægning og ikke nedlæggelse i
forbindelse med Kalundborg. Finn Uth
svarede, at i en sammenlægning får man
mulighed for at bringe ønsker og midler
med ind. Kan det ikke lade sig gøre, vil
menigheden blive nedlagt på sædvanlig vis.
Lars Ulrik Jensen spurgte, hvorvidt pengene
for salg af bygning går i en fælles kasse.
Finn Uth svarede, at pengene for salg af
bygning er gået i hovedkassens kirkebygningskonto.
Jørgen Thaarup anførte, at det er Landsledelsens ønske, at menigheder sammenlægges med andre frem for at nedlægges.
Der er klare principper for, hvordan
økonomien håndteres i de enkelte tilfælde.
De værdier, der er evt. er i Kalundborg, skal
tilbage til landskassen, da denne menighed
er blevet støttet økonomisk af landskassen i
mange år.
Mark Lewis spurgte, om der er kommet
noget særligt ud af samtalerne med SALT.
Vil de opgradere deres uddannelse? Er det
en fremtidsmulighed for os? Finn Uth
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svarede, at det er SALT, der har taget kontakt til os. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget konkret, men man er
åben overfor flere drøftelser.
Karen Brogaard anførte, at man ikke kan få
SU, hvis man studerer på SALT. Finn Uth
svarede, at da vi ikke er gået ind i noget
samarbejde, er det ikke overvejet.
Ole Birch nævnte, at det hænger sammen
med meddelelsen om, at præsteuddannelsen
på Överås formentligt ophører. Han foreslog:
”Årskonferencen beder om at Rådet for
Ordineret Tjeneste og Rektor Jørgen Thaarup til Årskonferencen 2008 fremlægger en
oversigt over de grundlæggende forhold
vedrørende Metodistkirken i Danmarks
fremtidige præsteuddannelse inkl. Efteruddannelse og lægprædikantuddannelse.
Oversigten skal som minimum redegøre for
følgende forhold:
 Kirkeordningens bestemmelser
 Vurderinger af hvilke krav kirkens
nuværende situation stiller til præsteuddannelsens indhold og tyngdepunkter.
 Gennemgang af relevante uddannelsestilbud i ind- og udland.
 Belysning af forskellige muligheders
økonomiske konsekvenser.”
Finn Bræstrup Karlsen sagde, at hvis det
teoretiske niveau højnes, vil der formentligt
være større mulighed for SU. Sådanne
overvejelser bør også indgå.
Jørgen Thaarup refererer til forhandlinger
om at give SU til andre præsteuddannelser
herunder SALT. Der er formentligt intet
politisk ønske om at åbne for denne mulighed for at undgå at skulle støtte f.eks. imamskoler.
Lene Bræstrup spurgte, hvor vi vil anbefale
vores kommende præster at studere?
Jørgen Thaarup nævnte, at Teologiska
Högskolan i Stockholm (THS) gerne vil
indgå i et samarbejde med den danske årskonference. I dag er mønstret sådan, at
uddannelse påbegyndes inden kaldet af-
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klares med kirken. Derfor vil det være
vanskeligt for årskonferencen i Danmark at
sige ja til invitationen fra THS.
Lars Henning Clausen anførte, at det ikke
gjorde ondt, at der var flere af vores præster,
der er Cand. Theol. fra universitetet. Ove
Sørensen anførte, at man har mulighed for
at skrive opgaver og specialer om metodismen også på universitetet. Rådet for
Ordineret Tjeneste finder, at det er en fordel
for kirken, at præsterne er uddannet
forskellige steder.
Trine Andersen spurgte til, hvad THS er.
Jørgen Thaarup orienterede om, at THS er
en sammenlægning af 3 tidligere præsteseminarier. THS er den største teologuddannelse i Stockholms-området.
Anne Thompson fandt det vigtigt, at vi
finder ud af, hvilke regler for uddannelse
kirkeordningen stiller. Det er vigtigt, at vi
som kirke fastholder, at uanset hvor man er
uddannet, så skal man have sat sig ind i
metodismen og dens skrifter. Derfor bør vi
konstruere en efteruddannelse.
Jaco Voorwinden ville gerne vide, om
Landsledelsen mener, at Ole Birchs forslag
kan gennemføres, hvilket Jørgen Thaarup
bekræftede. Duncan Thompson nævnte, at
det er lige meget, hvor folk bliver uddannet,
hvis de er metodist-lægprædikanter. Dette
burde være nok, hvis lægprædikantkurset er
godt nok. Poul Larsen anførte, at præsterne
også behøver uddannelse i f.eks. økonomi
og administration for at kunne lave deres
arbejde i menighederne.
Ole Birchs forslaget blev vedtaget.
Emilie Just Petersen foreslog, at der laves
en liste med ord- og forkortelsesforklaringer
i forbindelse med indberetningerne. Det
blev vedtaget.
Mogens Flinck Hansen fremlagde Landsledelsens forslag.
Forslag 1 blev vedtaget
Forslag 2 blev vedtaget
Forslag 3 blev vedtaget
Forslag 4 blev vedtaget
Forslag 5 blev vedtaget

Til forslag 6 spurgte Poul Larsen, hvorvidt
sådan et tillæg er pensionsgivende. Tine
Gjessø spurgte, hvorvidt arbejdsopgaver for
distriktsforstanderne er tydeliggjort. Finn
Uth svarede, at der ikke foreligger nogen
beskrivelse ud over kirkeordningen og at
tillægget ikke er pensionsgivende. Jørgen
Thaarup anførte, at landsledelsen ønsker at
begrænse, at distriktsforstanderne skal være
formidlere af økonomiske ansøgninger
mellem menighederne og landsledelsen.
Hermed frigøres tid til at vejlede og
inspirere menighederne.
Lars Ulrik Jensen fandt, at løntillæg er en
dårlig løsning; det giver ikke mere tid.
Bente Skov nævnte, at der ikke foreligger
en tydelig funktionsbeskrivelse, bl.a. fordi
man ikke har kunnet føre samtaler med
biskoppen og hun udtrykte støtte til forslaget
Jaco Voorwinden syntes, at det lød som om,
man ønskede flere penge for mindre arbejde. Mogens Flinck Hansen præciserede, at
forslaget ikke kommer fra distriktsforstanderne, men er Landsledelsens forslag.
Anders Strand Pedersen mente, at flere penge ikke hjælper udslidte distriktsforstandere.
Mogens Flinck Hansen mente, at der med
forslaget er sat pris på tjenesten. Den lokale
menighed kan sammen med kabinettet vælge at ansætte en anden person i menigheden
og sætte distriktsforstanderen ned i tid, når
det gælder menighedsarbejde. Dette kan
forhandles i selve udnævnelsesprocessen.
Karen Brogaard mente, at distriktsforstandernes arbejde kan anses som overarbejde, som bliver kompenseret med penge, der evt. kan bruges til ferier.
Forslag 6 blev vedtaget.
Forslag 7 blev vedtaget.
Louise Hjort takkede for, at man vil støtte
arbejdet i Aalborg.
Forslag 8 blev vedtaget.
Forslag 9 blev vedtaget.
Jørgen Thaarup takkede på årskonferencens
vegne Christian Alsted og Finn Uth for
deres tjeneste som distriktsforstandere. Han

nævnte, at Christian Alsted har været
distriktsforstander i 6 år. Finn Uth har med
en pause, været distriktsforstander i 8 år.
Han betegnede Christian Alsteds tjeneste
med stor initiativkraft. Christian Alsted er
hurtig til at sætte pejlemærker for fremtiden.
Han udtrykte taknemlighed herfor. Til Finn
Uth sagde han, at Finn Uth har været
retsindig som leder. Han ønskede dem
fortsat Guds velsignelse over deres arbejde
og deres familie.
Finn Uth takkede de menigheder, som han
har samarbejdet med. Her har han fået indblik i, hvordan troen blomstrer, og at der
sker rigtigt mange ting.
Christian Alsted takkede for 6 spændende
år. Spændende at følge menighederne på tæt
hold og indimellem skubbe en udvikling i
gang. Han takkede også Finn Uth for samarbejde. Han ønskede Guds velsignelse over
de kommende distriktsforstandere.
Henning Bjerno fremlagde regnskabet for
2006.
Købet af præstebolig har midlertidigt skåret
en del i kapitalen, hvorfor renterne er mindre end normalt.
Han gjorde under status opmærksom på, at
præsteboligen i Solrød hører under hovedkassen, fordi det drejer sig om en menighedsplantning.
Trine Andersen spurgte til andelskapitalen i
Överås, hvis præsteuddannelsen ophører.
Henning Bjerno svarede, at hvis den danske
årskonference trækker sig ud af uddannelsen
på Överås, så vil der blive frigjort en værdi,
der er større end det angivne tal, men der er
ingen foreløbige planer om at trække
formuen hjem.
Ole Birch svarede, at beløbet er købsbeløbet, og at vores andel i Överås i dag er
meget mere værd.
Der er ingen forbehold fra revisorerne.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev ligeledes fremlagt af Henning Bjerno, der gjorde opmærksom på, at
der i det kommende år vil være færre løn-
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udgifter pga. færre præster. Det forventes, at
undervisningen på Överås ophører 2008,
derfor er der ikke angivet nogle udgifter på
denne post til 2009.
Budgettet blev godkendt.
Henning Bjerno gjorde opmærksom på liste
over arv- og gavegivere til kirken på
landsplan. Lokale bidrag er anført i regnskaberne for de lokale menigheder. Henning
Bjerno orienterede kort om nye regler
vedrørende momsrefusion og den kommende registrering af gavebidrag. Der vil
blive givet et tilskud til det ekstra arbejde,
som det medfører.
Freddy Johansen refererede, at den katolske
kirke ønsker en ordning, hvor kirkebidrag
indhentes over skatten. Hvad er vores
holdning til det?
Henning Bjerno nævnte, at der formentligt
er politisk vilje til dette. Det vil betyde, at
frikirker vil få 1% indhentet fra alle
medlemmer over skatten. Man er opmærksom på, hvilken indflydelse dette vil kunne
få på forpligtelseserklæringer.
Duncan Thompson læste op fra De Sociale
Principper, at vi som kirke tager afstand fra
spil. Kan vi derfor som kirke, være bekendt
at modtage penge indkommet ved spil?
Jørgen Thaarup svarede, at kirken ikke er
gået på kompromis, da vi ikke selv er
involveret i selve gamblingen. Fra den
danske stats side, er der lagt en beskatning
ind over den styrede del af spil. Kan vi
overhovedet tage penge fra staten, når vi
tænker på, at nogle af skatteindtægterne
kommer fra salg af fx spiritus.
Henning Bjerno oplyste, at vi ikke har
budgetteret med disse tips- og lottotilskud.
Finn Uth svarede, at hvis alle foreninger
nægtede at modtage disse penge, ville
motivationen for at spille frafalde. Der er
noget galt i kirkens signal til verden, når vi
modtager disse penge.
Peter Uth mente ikke, at der er nogle
argumenter, der holder rent moralsk for at
modtage disse penge. Der er et misforhold,

30

når vi ikke aktivt arbejder for at afhjælpe
ludomani.
Henning Clausen opfordrede til, at vi i de
forskellige bestyrelser atter forholder os til
dette spørgsmål.
Freddy Johansen ville gerne være fortaler
for at vi modtager så mange penge fra staten
som muligt. Vi betaler f.eks. også hver især
over skatten til militæret.
Ole Birch opfordrede til, at vi pålægger os
selv tiende på disse modtagne midler, som
kan gives til arbejde med ludomani.
Jørgen Thaarup manede til forsigtighed i
denne sag, da der er regler for, hvad disse
penge må bruges til, da de er givet i kraft af
vores formålsparagraf.
Keld Munk spurgte til, hvor lang tid givere
til kirken skal stå oplistet i Årbogen. Nogle
af beløbende svarer til, hvad medlemmer
giver i det lokale arbejde over et halvt år.
Jørgen Thaarup præciserede, at listen alene
om handler landsarbejdet, og at listen ikke
revideres.
Emilie Just Petersen opfordrede til, at der
nævnes årstal på de enkelte donationer.
Henning Bjerno svarede, at det er muligt,
men at det vil være et stort arbejde.
Peter Uth opfordrede til, at man sætter årstal
på for fremtiden.
Henrik Carlsen henviste til landsledelsens
vejledning for gaver.
Lars Ulrik Jensen opfordrede til blot at
anføre under overskriften, at listen også
rummer gaver givet for adskillige år tilbage.
C2: Statistikken
Mogens Hansen fremlagde statistikken.
Christian Alsted nævnte, at i statistikken for
Jerusalemskirken, er de 11 udmeldte medlemmer ikke er medlemmer fra Wesleymenigheden, men afspejler, at man generelt
har ryddet op i medlemskartoteket.
Henning Clausen nævnte, at det samme gør
sig gældende for Frederikshavns medlemsstatistik.
Nils Marqversen nævnte, at vi indimellem
glemmer medlemmer i forbindelse med

flytninger og menighedsnedlæggelser. Hvis
vi ikke magter vores egen medlemsregistrering, kan vi heller ikke magte kirkebogsføringen.
Finn Uth mente, at der altid vil forekomme
fejl. Han mener, at der er gjort et meget
grundigt arbejde i forbindelse med sammenlægningen af Wesleykirken og
Jerusalemskirken.
Anders Strand Pedersen nævnte, at man i
Vejle forgæves har eftersøgt en række døbte
medlemmer, som man efterfølgende har
slettet.
C3: Rådet for Ordineret Tjeneste
Ove Sørensen fremlagde beretningen.
Duncan Thompson spurgte til, hvordan man
følger de studerende, da han ikke selv har
oplevet at blive kontaktet af Rådet for
Ordineret Tjeneste.
Ove Sørensen svarede, at man jævnligt
superviserer de studerende, og at Ove
Sørensen med sit kendskab til Duncan
Thompsons forløb har orienteret rådet herom. Ove Sørensen beklagede, at det ikke
overfor Duncan Thompson var fremgået
tydeligt.
C4:Metodistkirkens Verdensmission
Laila Hørby fremlagde beretningen. Letlandsarbejdet vokser hele tiden, flere og
flere mennesker knytter kontakter i denne
sammenhæng. I Congo er kirken præget af
situationen i landet, der er meget korrupt.
De har været meget rystet over tabet af
pastor Munene. De har brug for vores
forbøn.
De resterende midler fra projektet ”Den
Gode Forbindelse” skal bruges til at etablere
brusekabiner.
Ole Birch nævnte, at man i Jerusalemskirken for nylig indkaldte til et møde om
missionsengagement. Man drøftede her,
hvordan et missionsengagement kan se ud.
Det ser ud til, at der allerede er etableret en
missionsgruppe. Han ønskede at få meddelt,
hvor meget julekollekten indbragte, da der

er gjort en stor indsats lokalt for at promovere indsamlingen.
Laila Hørby beklagede at dette ikke var
nævnt i beretningen. De indkomne beløb
vækker stor glæde og tak. Pengene bliver
brugt på bespisning, men også sterilisation.
Vibeke Brogaard takkede for, at især Århus
har været hurtig til at videresende kollekter.
Vibeke Brogaard oplyste, at der i alt i 2006
er kommet kr. 42.000 ind i kollekter.
Knut Bjarne Jørgensen takkede for nyhedsbreve. Han spurgte, hvorvidt man fra
kirkens side officielt har budt en tidligere
metodistbiskop fra Bolivia, der er i Danmark som ambassadør, velkommen.
Ole Birch svarede, at man i Jerusalemskirken har kontakt til ham.
Emilie Just Petersen kom med et glædesudbrud over at være med på projekt ”Den
Gode Forbindelse”. Hun takkede for, at man
er villig til at spytte penge i at sende nogle
ud. Det giver så meget igen menneskeligt at
være med på sådan en tur.
Ole Birch opfordrede til, at der blev skrevet
en artikel om den største landskollekt i
nyere tid (julekollekten), så der bliver fulgt
op på den begejstring, man forsøger at
skabe i menighederne.
Anni Pedersen ønskede at få et overblik
over, hvem der er repræsentanter for mission i de enkelte menigheder.
Beretningen blev modtaget.
Regnskabet for 2006 blev modtaget.
Laila Hørby redegjorde for forslaget for
strukturændringer. Det er blevet drøftet på
missionsstævnet. Forslaget indebærer, at
MK på landsplan nedlægges, mens det er op
til de enkelte menigheder at organisere sig,
som det passer bedst lokalt. Hvis der er en
lokal MK-forening, som fungerer, skal den
ikke nedlægges. Missionsstævne bliver ikke
et delegeretmøde, men vil handle om at
samle missionsinspirerede for at pejle
stemningen for det fremtidige missionsarbejde.
Susanne Thaarup spurgte, om man har
overvejet, om vi har brug for et Missionsråd
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på landsplan, eller om vi i stedet kunne have
det som et område inde under Landsledelsens arbejde.
Ole Birch spurgte til, hvorfra der skulle
komme midler til Missionsrådets bestyrelsesarbejde og administration, når der ikke
er et medlemsbegreb.
Emilie Just Petersen spurgte, om man skulle
oprette lokalforeninger, uanset hvilken model fra vedtægterne, man vælger, eller om
lokalforeninger er en fjerde model.
Laila Hørby svarede, at når man vælger at
tilbyde flere modeller, så er det for at hjælpe
det lokale arbejde. Man kan altså gøre det,
som man vil. Rapportering sker til det lokale
menighedsråd og ikke til Missionsrådet.
Bestyrelsesarbejdet kan dækkes af indsamlinger, selv om der ikke er kontingent.
Ole Birch mente, at hvis der ikke er en fast
indtægt til at lave selve bestyrelsesarbejdet,
kan det blive problematisk.
Anni Pedersen nævnte, at der også er
mennesker, der sender penge ind til Missionsrådets arbejde uden at øremærke dem.
Vibeke Brogaard orienterede om, at der i
2006 var kommet kr. 61.000,- ind, som står
til Missionsrådets disposition.
Laila Hørby svarede, at hvis kirken vil missionen, så er der arbejde nok til et råd.
Missionsarbejdet har lidt under, at man har
ment, at det var MK’s opgave. Man håber,
at få det gjort det klart, at missionsarbejdet
er hele kirkens ansvar.
Susanne Thaarup mente, at det netop betoner kirkens ansvar, at lægge missionsarbejdet ind under Landsledelsen.
Bente Skov anførte, at Metodistkirken vil
blive meget fattig, hvis vi ikke har et
missionsarbejde. Konferencen bør påtage
sig ansvar og signalere til det nye Missionsråd, at man gerne vil hjælpe, så de ikke
drukner i administration.
Forslag 1 blev vedtaget.
Laila Hørby præsenterede de øvrige forslag.
Forslag 2, 3, 4 og 5 blev vedtaget.
Laila Hørby takkede for, at man har godkendt den nye struktur og håber, at det vil
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bringe velsignelse. Hun omtalte en kontakt
til forfatteren Peter Thygesen, som måske er
interesseret i at skrive noget om kinesernes
ødelæggende engagement i Congo lige nu.
Vi, der har det så godt, er forpligtet til at
hjælpe dem; de er nogle af Guds mindste.
Jørgen Thaarup takkede for Laila Hørbys
engagement som missionssekretær og
udtrykte vished om, at selv om Laila Hørby
stopper som missionssekretær, så stopper
hendes engagement for missionen ikke.
Laila Hørby ledte konferencen i bøn for
Afrika.
C5: Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
Henrik Carlsen ser opgaven som ny
formand for MBUF som et stort privilegium
at kunne påtage sig og forventer et
samarbejde med kirkens landsledelse.
Han takkede Mads Kamp Hansen for sin
indsats som formand.
Næstformand Emilie Just Petersen nævnte
en række tiltag, herunder Tro, Udvikling og
Fællesskab TUF), de 20 MBUF’ere, der var
med på projekt Den Gode Forbindelse,
indhentning af børneattester og revidering af
hjemmesiden i samarbejde med resten af
kirken. Det skal tilføjes til beretningen, at
der er fundet ledere af kirkelejren til næste
år. Hun tilføjede, at langt de fleste af
styrelsesmedlemmerne er nye, men at
starten på arbejdet har været positiv.
Carsten Bjerno spurgte, om der er ved at
komme en MBUF-holdånd.
Emilie Just Petersen synes, at det er vigtigt,
at vi får et bedre sammenhold internt i
MBUF. Det er hensigtsmæssigt, at være
inddelt i forskellige arbejdsgrene, for de har
hvert deres formål, men det er vigtigere, at
de enkelte medlemmer fornemmer, at de er
en del af noget større. Lejren til næste år og
TUF er eksempler på tværgående arbejde i
MBUF.
Henrik Carlsen præsenterede de fire
ungdomsrepræsentanter. Han orienterede
om, at det har været et stort arbejde at finde

ungdomsrepræsentanter, hvilket han oplever
som udtryk for, at der er sket et skred
mellem landskirken og børne- og ungdomsarbejdet. Han præsenterede ungdomskonsulent Tine Gjessø, hvis arbejdsindsats man
er meget glad for.
Tine Gjessø gjorde reklame for Knas, der er
en weekend for 20-35 årige på Ebeltoft
Vandrehjem 26.-28. oktober 2007.
Karen Brogaard gjorde reklame for fælles
europæisk lederlejr i november.
Tine Gjessø mindede om at bruge kalenderen på hjemmesiden.
Vibeke Brogaard forstår godt, at det er
svært at motivere unge til at komme til
Årskonferencen, da hun oplevede, at spørgsmål fra en af de unge i en konkret sammenhæng blev fejet af.
Mai Rasmussen nævnte, at TUF er meget
populært og spurgte til, hvilke efterfølgende
tilbud der vil være for de unge, der er for
gamle til at være med på TUF.
Tine Gjessø svarede, at der ikke er noget
konkret koncept, men at styrelsen er opmærksom på problemstillingen. Tidligere
deltagere på TUF vil formentligt få tilbud
om at deltage i ledergruppen på fremtidige
TUF-lejre. Endvidere bliver der holdt
nytårslejre og teenageweekender, men da
det foregår ud fra lokale initiativer, er der
ikke nogen nødvendig kontinuitet i dette.
Peter Uth medgav, at der manglede et tilbud
efter TUF, sådan er det også på flere
punkter i spejderarbejdet. MBUF-styrelsen
prøver at finde løsninger, men er jo ikke de
eneste, der kan finde ideer på dette område.
Han opfordrede derfor til, at man delte ideer
med hinanden.
Karen Brogaard var ikke som sådan ked af,
at MU er den mindste arbejdsgren, for den
har som eneste arbejdsgren oplevet tilgang.
Endvidere trækker teenageweekender og
TUF mange teenagere til. Hun opfordrede
til, at man lokalt tager initiativ til ungdomsarrangementer, hvis man brænder for noget.
Louise Hjort Jensen mente, at man skal
tænke over, hvordan man taler til de unge.

Hun udtrykte glæde over, at biskoppen til
sidste årskonference havde talt særligt med
ungdomsrepræsentanterne.
Jørgen Thaarup fandt det positivt, at MBUF
har taget det første initiativ til samarbejde
med resten af kirken. Han bad de tilstedeværende medlemmer af MBUF-styrelsen om at rejse sig op, så konferencen
kunne se, hvem der fremover skal lede
kirkens børne- og ungdomsarbejde.
Henrik Carlsen foreslog på vegne af
MBUF’s delegeretmøde, at MBUF’s
Delegeretmøde og Metodistkirkens Årskonference lægges sammen i Store Bededagsferien.
Jørgen Thaarup tilføjede, at en evt. vedtagelse af dette forslag vil ske med alle
forbehold for en række praktiske detaljer.
Nils Marqversen fandt, at forslaget ikke
kunne gennemføres til næste år, da det ville
vanskeliggøre de enkelte udvalgs forberedelse.
Peter Uth mente, at MBUF’s delegeretmødet også er læringsforum for unge mennesker. Det kunne en sammenlægning med
årskonferencen gøre vanskeligere.
Forslaget blev vedtaget.
Henrik Carlsen fremlagde regnskabet. Han
gav udtryk for et ønske om, at flere af pengene måtte blive brugt.
Emilie Just Petersen tilføjede, at man havde
budgetteret med et underskud, men igen i
2006 endte det med et overskud. Dermed
var en opfordring givet til lokalt at finde
arrangementer, man vil søge støtte til.
Beretning og regnskab blev modtaget.
C6: Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Knut Bjarne Jørgensen fremlagde beretningen og regnskabet.
Nils Marqversen spurgte til underskuddet.
Knut Bjarne Jørgensen svarede, at man har
givet et tilskud til Strandby til et samtaleværelse.
Beretning og regnskab blev godkendt.
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C7: Kurér-Forlaget:
Alf Hansen fremlagde beretning og regnskab.
Knut Bjarne Jørgensen nævnte i forbindelse
med Dagens Ord, at det amerikanske tilskud
er faldende bl.a. pga. dollarkursen. Han
opfordrede til, at man ude i menighederne
opfordrede til at finde nye abonnenter.
Ligeledes bad man om flere bidrag til
tekster fra danskere.
Vibeke Brogaard syntes, at Dagens Ord
handler meget om sygdomshistorier, og at
det ikke er opmuntrende.
Lars Ulrik Jensen fortalte, at man i Solrød
uddeler Dagens Ord, og at man har fået
mange positive kommentarer til indholdet.
Alf Hansen nævnte, at han havde en restbeholdning af Dagens Ord liggende, som
menigheder kan bruge til at dele ud.
Alf Hansen nævnte, at der er et stort restlager på salmebøger, som man i Landsledelsen har besluttet at nedskrive, da der
ikke fremover vil være det store salg af
dem.
Beretning og regnskab blev godkendt.
C8: Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv
og Bibliotek
Gunhild Mechta fremlagde beretningen.
Henning Clausen spurgte, om der tænkes
kreativt i forhold til jubilæet for Metodistkirken i Danmark om 2 år.
Gunhild Mechta svarede, at man har været i
gang med at drøfte dette.
Finn Bræstrup spurgte efter en vejledning
for, hvad man ved menighedsnedlæggelse
skal sende til arkivet, hvad man gerne må
sende til arkivet, og hvad man bestemt ikke
skal sende til arkivet.
Knut Bjarne Jørgensen fortalte, at man ved
nedlæggelse af Horsens menighed fik en
vejledning fra arkivet og derefter udleverede
en del effekter til lokalhistorisk arkiv, som
man ønskede i landsarkivet.

34

C9: Metodistkirkens repræsentation i
Økumeniske Udvalg
Lene Bræstrup mindede om kvindernes
internationale bededag første fredag i marts
måned hvert år.
Mai Rasmussen spurgte i forbindelse med
Det Danske Bibelselskab, hvor meget der
gøres for at promovere relevant materiale i
skolerne. Ove Sørensen svarede, at der
sendes en del reklame og materialer rundt til
skolerne.
Finn Uth forklarede, at Evangelisk
Frikirkeråd har nedlagt sig selv, men forventer at der dannes en frikirkelig
arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd.
Henning Bjerno orienterede om, at generalsekretæren for Danske Kirkers Råd er
sygemeldt og fratræder til oktober, så man
reelt står uden generalsekretær i de
kommende måneder, men ellers forløber
arbejdet godt.
Freddy Johansen spurgte til, hvorfor Metodistkirken i Danmark ikke er med i Porvoosamarbejdet, som findes mellem den
anglikanske og den lutherske kirke.
Jørgen Thaarup svarede, at Metodistkirken
ikke fra begyndelsen har haft mulighed for
at være med i dette samarbejde.
Nils Marqversen spurgte, hvor man kan
finde denne erklæring fra Porvoo-samarbejdet
Jørgen Thaarup henviste til hjemmesiden
for det mellemkirkelige råd for en række
erklæringer.
Knut Bjarne Jørgensen takkede for, at han
har kunnet deltage i arrangeringen af De
Danske Kirkedage. Han mindede om, at der
er Kirkedage 2010 i Viborg.
Lars Ulrik Jensen spurgte, hvorvidt Metodistkirken vil blive inviteret med i planlægningen, nu hvor man i Folkekirken
organiserer det pr. stift.
Mark Lewis nævnte i forbindelse med
Evangelisk Alliance, besøg af Brian
McLaren i Århus og København foråret
2006. Han mente, at Emerging Church-bevægelsen har større chance for gennemslag

end Willow Creek-bevægelsen, også fordi
den ikke er ”megachurch”-baseret. Han
fandt det meget vigtigt, at Evangelisk
Alliance arbejder med problemstillingerne
omkring opholdstilladelse for udenlandske
prædikanter.
Den samlede rapport for de økumeniske
udvalg blev modtaget.
C10: Centralkonferencens Eksekutivkomite og Biskopskomite
Henning Bjerno fremlagde beretningen.
Mai Rasmussen spurgte i forbindelse med
Areakassen, hvorfor der under Estland er
listet kr. 0 i 2006, mens beløbet for 2005 var
kr. 59.969. Henning Bjerno svarede, at det
skyldes at der ikke havde været rejseomkostninger i 2006.
Rapporten og regnskaberne blev modtaget.
C11: Styrelsen for Metodistkirkens
Teologiske Seminarium
Henning Bjerno fremlagde beretningen.
Jørgen Thaarup udtrykte vemodighed over,
at præsteuddannelsen på Överås er ved at
rinde ud. Forandringen omkring præsteuddannelsen i Norden vil påvirke hele
kirken. Samtidigt er det meget klart, at der
nu ikke er et grundlag for at fortsætte
præsteuddannelsen på Överås. Det er derfor
en korrekt beslutning for den svenske og
danske kirke at finde andre løsninger.
Tine Gjessø spurgte til den finske kirke.
Jørgen Thaarup svarede, at den finske kirke
har fundet andre muligheder for grunduddannelsen. Men der uddannes fortsat
finske lokalpastorer på Överås.
Knut Bjarne Jørgensen opfordrede til, at
man brugte Överås som fast biskopkontor.
Ole Birch udtrykte også vemod over udviklingen, men anførte, at den sidste tid for
Överås har været præget af opgang, og han
takkede Jørgen Thaarup for hans indsats i
denne forbindelse.
Mai Rasmussen spurgte, hvorvidt Överås
fortsat vil blive drevet i en metodistisk ånd.

Jørgen Thaarup svarede, at stedet de næste
fem år vil blive styret af en fællesnordisk
bestyrelse. Samtidig har den svenske årskonference nedsat en projektgruppe med en
halvtidsansat projektleder, der arbejder med
forskellige muligheder for brug. Sådan har
den svenske kirke allerede kontorer på
stedet, og andre lejer sig ind. Der er også
tanker om at opbygge et kommunitet. Det er
håb om, at et antal mennesker vil forpligte
sig på stedet og bo der, mens de har deres
civile arbejde. Man er altså ved at opbygge
nye tiltag på stedet, mens den teologiske
uddannelse afvikles.
Susanne Thaarup fandt det vigtigt, at den
danske årskonference bakker op om og
udnytter denne nye udvikling af Överås for
også at bevare det nordiske samarbejde.
Finn Bræstrup Karlsen mente, at vi har
udtrykt interesse for den videre udvikling
ved ikke at trække vores kapital ud af stedet.
Ole Birch opfordrede til, at landsledelsen er
opmærksom på, hvordan vi i Danmark evt.
kan bruge de tiltag, der vil komme på
Överås.
Jørgen Thaarup mente, at det vil kræve at vi
deltager i projektarbejdet og putter penge
heri.
Finn Bræstrup Karlsen foreslog, at landsledelsen vælger en person, der deltager i
projektgruppen.
Forslaget blev vedtaget.
Beretningen blev modtaget.
Henning Bjerno fremlagde regnskabet. Han
tilføjede, at Överås har en værdi på et
tocifret millionbeløb.
Regnskabet blev modtaget.
D: De sociale institutioner
D1: Marielund /Marielundfonden
Formand Ove Sørensen fremlagde beretningen. Knut Bjarne Jørgensen fandt det
smerteligt, at det ikke er lykkedes at få et
samarbejde med Vejle menighed omkring
ældrearbejdet i Marielund ældreboliger.
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Beretningen og regnskabet for Marielund
blev modtaget.
Beretningen og regnskaber for Marielundfonden blev modtaget.
D2: Betaniaforeningen i Danmark
Det er i år 100 siden, at Betaniaforeningen
blev grundlagt på årskonferencen i Kalundborg. Det blev fejret for et par måneder
siden på Betaniahjemmet på Frederiksberg.
Der blev i november afholdt visionsdag for
Betaniahjemmet i Århus. Bestyrelsen vil
arbejde hen imod et kollegium for handicappede og for raske unge. Man regner med
at lave en lejeaftale i de kommende år, mens
projekteringsarbejdet her forløber, der vil
gøre Betaniahjemmet gældfrit.
Carsten Bjerno nævnte, at man på Frederiksberg nu arbejder aktivt med at integrere nydanskere ved at ansætte en medarbejder til dette.
Anne Thompson opfordrede til klapsalver
for Betaniahjemmet på Frederiksberg, der i
pressen er blevet nomineret til prisen for
Danmarks bedste plejehjem.
Beretningen og regnskaber for Betaniaforeningen blev modtaget.
Der foreslås en fusion mellem Marielundfonden og Betaniaforeningen med Betaniaforeningen som den fortsættende fond. Erhvervs- og selskabsstyrelsen kræver, at der
foreligger en fusionsplan. Denne plan er underskrevet af de involverede parter. Der foreligger ligeledes et fusionsregnskab. Der
kræves endvidere en ændring i vedtægter
for Betaniaforeningen Danmark paragraf 5
og 7.
Vedtægtsændringen i paragraf 5 blev enstemmigt vedtaget.
Paragraf 7 omtaler organiseringen af arbejdet indenfor bestyrelsen.
Christian Alsted spurgte, om man ikke kunne forestille sig en polarisering, hvis bestyrelsesmedlemmer er valgt ud fra bopæl.
Ove Sørensen mente, at man ikke har haft
gode erfaringer med medlemmer, der bor
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langt fra selve aktiviteten. Carsten Bjerno
advarede mod, at det bliver to små bestyrelser. Ove Sørensen svarede, at når det drejer sig om bygningerne, er det hele foreningens bestyrelse, der er involveret i dette, og
ikke kun de tre medlemmer, der har ansvar
for den ene del.
Jaco Voorwinden spurgte, hvorfor lønnede
medarbejdere ikke kan vælges til bestyrelsen, når frivillige arbejdere kan. Ove Sørensen svarede, at ansatte er i et andet afhængighedsforhold. Jørgen Thaarup tilføjede, at repræsentanter for de ansatte sidder
med i bestyrelsen uden stemmeret.
Susanne Thaarup advarede mod, at man låser sig fast på, hvordan bestyrelsen tilrettelægger arbejdet i forhold til fremtidige nye
arbejdsområder. Mogens Hansen svarede, at
der så også skal ændres i vedtægterne for de
to selvstændige institutioner.
Ændringerne i paragraf 7 blev vedtaget med
et flertal på mere end tre fjerdedele.
Christian Alsted betragtede det som et demokratisk underskud, at ændringer af vedtægterne kun kan fremsættes af bestyrelsen
selv. Det er et problem i forhold til årskonferencens myndighed. Bestyrelsen blev opfordret til at kigge på dette. Synspunktet har
støtte i konferencen.
Forslaget om fusion blev enstemmigt
vedtaget af konferencen.
D3: Sonja og Albert Henry Sandvangs
Fond
Jørgen Thaarup fremlagde beretningen.
Beretningen blev modtaget.
Jørgen Thaarup fremlagde regnskabet.
Freddy Johansen spurgte til, hvorfor man
har valgt at støtte købet af en Chevrolet-bus,
som er uforholdsmæssigt dyr i drift. Jørgen
Thaarup svarede, at pengene i fonden er givet af en tidligere beboer på Betaniahjemmet. Hendes advokat traf imidlertid
nogle for os uforståelige beslutninger, bl.a.
køb af en dyr Chevrolet-bus til Betaniahjemmet.
Regnskabet blev godkendt.

D4: Metodistkirkens Sociale Arbejde
Bjarne Tønnesen fremlagde beretningen.
Freddy Johansen spurgte til, hvorfor Claus
Kofoed Nielsen, som ansat i Centralmissionen, ikke har en pensionsordning.
Finn Uth svarede, at der ikke har været
tradition for at indbetale pension til ansatte i
Centralmissionen.
Freddy Johansen mener, at der burde laves
pensionsordninger for ansatte i Centralmissionen.
Beretningen blev modtaget.
Bjarne Tønnesen fremlagde regnskabet.
Mai Rasmussen spurgte til underskuddet.
Bjarne Tønnesen svarede, at man sidste år
renoverede ejendomme for et stort beløb og
at der er hensat et større beløb til
vedligeholdelse af bygningerne.
Regnskabet blev godkendt.
Bjarne Tønnesen opfordrede igen til, at man
lokalt i menighederne går hjem og
påbegynder socialt arbejde, fx juleuddeling,
som er meget efterspurgt. I dag findes der
kun socialt arbejde i Jerusalemskirken. Der
er stor nød i velfærds-Danmark.
Anders Strand Pedersen spurgte, hvorvidt
man ville få hjælp, hvis man i Vejle laver et
samarbejde i Frelsens Hær.
Bjarne Tønnesen svarede, at rammerne ikke
var afgørende, men derimod at man hjælper
nogle mennesker. Der er en stor egenkapital,
som skal bruges, så pengene er til glæde for
mennesker.
D5: Forårsblomsten
Finn Uth fremlagde indberetningen. Man
har forsøgt nye aktiviteter. I år er det
lykkedes at stable en lejr, i mindre format,
på benene på kirkens lejrsted i Odsherred,
Solborgen.
Rapporten blev modtaget.
Finn Uth føjede til regnskabet, at
indtægterne har været en del ringere i 2006
end i 2005 grundet dårligere salg hos
Vajsenhuset.
Regnskabet blev godkendt.

D6: Willeruplund
Thomas Risager fremlagde beretning og
regnskab.
Rapporten blev modtaget og regnskabet
blev godkendt.
E: Forslag
Anne Thompson foreslog følgende:
”For at lette forslagskomiteens arbejde og
sikre kontinuitet i komiteens arbejde
foreslås det:
 at ansvaret for at meddele evt. genopstilling ligger hos de, der allerede besidder poster i årskonferencens råd, udvalg og komiteer, og ikke hos forslagskomiteen. Tilbagemeldingen til forslagskomiteen gøres senest 4 måneder
før årskonferencen.
 at alle valgbare poster offentliggøres
via hjemmesiden, sådan at hele konferencen kan komme med forslag til nomination. Seneste dato for nominationer
fra konferencen 6 uger før årskonferencen.
 at forslagskomiteen kan suppleres med
en sekretær, som dog ikke har stemmeret i forbindelse med forslagskomiteens
arbejde.
 at der sættes en fast deadline for forslagskomiteens arbejde. F.eks. 4 uger
før årskonferencen.”
Finn Bræstrup Karlsen mente, at det er forslagskomiteen, der skal foreslå evt. genvalg
af personer.
Nils Marqversen mente, at det er de enkelte bestyrelser og ikke de enkelte personer, der skal meddele, hvem der evt.
skal genopstille.
Ole Birch præciserede, at forslagskomiteen
er en nomineringskomite, som selv afgør,
hvem forslagskomiteen vil foreslå.
Nils Marqversen vil gerne åbne op for, at
det bliver mere almindeligt, at man henvender sig til forslagskomiteen med forslag.

37

Anne Thompson anførte, at det under alle
omstændigheder er udvalget, der har ansvar
for at samle op på valgene, men at det drejer
sig om at lette den indledende proces.
Henning Bjerno foreslog, at det pålægges
landsledelsen at nå frem til et løsningsforslag, som kan iværksættes inden næste
årskonference.
Henning Bjerno’s forslag blev vedtaget.
F: Valg og nomineringer
F1: Forslagskomite
Peter Uth blev valgt i stedet for Lawrence
Ashung, der går af.
F2: Valg af bestyrelser og udvalg
Delegater til Generalkonferencen: Jørgen
Thaarup, Lilli Uth.
Delegater til Centralkonferencen og suppleanter til Generalkonferencen: Ole Birch,
Lars Ulrik Jensen, Susanne Thaarup, Emilie
Just Petersen.
Suppleanter til Centralkonferencen og
Generalkonferencen: Mark Lewis, Christian
Alsted, Finn Uth, Lilli-Anne Suzuki, Shanti
Digebjerg, Henning Bjerno.
Landsledelsens formand: Ingen valgt.
Landsledelsens næstformand: Ingen valgt.
Landsledelsens udvalg for evangelisation:
Anne Thompson.
Landsledelsens udvalg for administration:
Mogens Flinck Hansen.
Landsledelsen, suppleant, lægperson: Tine
Gjessø.
Landsledelsen, suppleant, præst: Lars
Ulrik Jensen.
Metodistkirkens Råd for Verdensmission:
Rebekka Steinvig, suppleant: Kirsten
Nygaard.
Metodistkirkens Råd for Folkesundhed:
Knut Bjarne Jørgensen, Mogens Hougesen.
Metodisthistorisk Selskab, Metodistkirkens
Landsarkiv og Bibliotek: Bjarne Kofoed
Nielsen, suppleant: Louise Aaen.
Danske Kirkers Råd: Ole Birch.
Evangelisk Alliance: Thomas Risager.
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Betaniaforeningen: Michael Nielsen, Per
Højmark.
Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond:
Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet,
Frederiksberg og godkendt af årskonferencen: Thomas Hjorth, Indstillet af
Betaniaforeningen i Danmark og godkendt
af årskonferencen: Nils Marqversen,
Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse
og godkendt af årskonferencen. Jørgen
Thaarup.
Metodistkirkens Sociale Arbejde – Centralmissionen: Frank Kronborg Christensen,
Michael Nielsen. Valgt af Metodistkirken i
København og godkendt: Preben Christiansen.
Forårsblomsten: Jimmy Steenberg Pedersen, Steffen Tvilling. Valgt af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt: Finn
Uth. Valgt af Metodistkirkens Sociale
Arbejde og godkendt: Povl Brendes og Finn
Uth (1 plads vakant).
Willeruplund: Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt: Søren
Digebjerg og Lene Bræstrup. Indstillet af
MBUF-styrelsen og valgt: Anders Flinck.
Marielunds ældreboliger, Vejle: Valgt af
Metodistkirken 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: Nils
Marqversen, suppleant: vakant.
G: Orientering
G1: Lægården
Lægården afholdte sin generalforsamling i
forbindelse med årskonferencen. (Se side
144).
H1: Højtidssession
Finn Uth bød velkommen til højtidssessionen. Han bød biskop Rüdiger Minor
særligt velkommen. Han takkede for, at det
var muligt for ham at deltage i konferencen,
nu hvor biskop Øystein Olsen er sygemeldt.

Han så Rüdiger Minors deltagelse som et
udtryk for, at Metodistkirken er en international kirke, da denne både har været
biskop i både Tyskland og Rusland.
Rüdiger Minor takkede for hilsnen. Han
følte det som et privilegium at deltage i
konferencen. Han mindedes sit sidste besøg
i Danmark i 1990 og glædede sig over at
komme tilbage, selvom han fandt det
sørgeligt, at biskop Øystein Olsen ikke
kunne udføre sin opgave denne dag.
Anne Thompson gennemgik den historiske
prøve som forberedelse til ordinationen.
Herefter ledte biskop Rüdiger Minor
konferencen i bøn.
Jørgen Thaarup omtalte Anne Thompsons
fjernstudier gennem de sidste tre år på
Överås. Hun har afleveret tre store opgaver
gennem denne tid. Den afsluttende opgave
omhandlede forholdet mellem Guds suverænitet og menneskets ansvarlighed. Anne
Thompson er hermed Master of Divinity, og
hun modtog eksamensbeviset.
Finn Uth mindedes pastor Fletcher Thaarup,
som døde den 5. august 2006. Han var en
god kollega og ven. Han var en god forkynder, der fra begyndelsen brugte den
umiddelbare og spontane prædikestil. Mange havde forventninger til hans gudstjenester. Han havde stor indsigt og engagement, og også som pensionist blev han
flittigt brugt som prædikant. Han blev først
uddannet som maler, inden han fik kaldet til
at tjene Gud som præst. Han var gift med
Solveig, der var en god støtte for ham i hans
tjeneste. Fletcher Thaarup har været engageret i mange forskellige udvalg. Han tog
sig altid af de yngre kolleger, og fællesskabet med kollegerne betød meget for ham.
Finn Uth glædede sig over, at Lilly Thomsen kunne være med på konferencen. Han
ønskede hende tillykke med de 90 år og
hendes 40 års jubilæum som præst. I 1967
blev hun ordineret til hjælpepræst. Han
takkede hende for hendes indsats i kirken.
Hun har i sin tjeneste vist, at Gud også
kalder modne mennesker til tjenesten, men

især, at Han også kalder kvinder, da hun var
den første kvindelige præst i Metodistkirken
i Danmark. Eventuelle betænkeligheder i
denne forbindelse har Lilly Thomsen gjort
til skamme. Hendes forkyndelse har været
myndig og troværdig. Trods hendes myndige fremtoning, har Lilly et kærligt væsen.
Hun har ikke kun sat et eksempel til efterfølgelse for kvindelige efterfølgere, men har
også holdt drømmen om den sande tjeneste
hos de unge præster ved lige. Lilly Thomsen
holder fortsat gudstjenester, og Finn Uth
kaldte hende sej. Han ønskede hende tillykke med jubilæet og Guds velsignelse i
den fortsatte tjeneste.
Lilly Thomsen takkede for, at kirken har
kunnet bruge hende. Hun begyndte rent
uddannelsesmæssigt på bar bund, men har
gennem årene forsøgt at tilegne sig den
kundskab, der var brug for. Hun takkede
for, at hun i al skrøbelighed kunne blive
brugt. Man kan ikke give noget, hvis man
ikke selv har fået noget. Hvis hun ikke
havde fået hjælp, også fra Gud selv, havde
hun ikke stået her i dag.
Konferencen gav stående, Lilly Thomsen en
lang klapsalve.
Mark Lewis fejrer 25 års jubilæum som
præst og trådte frem for konferencen med
sin kone Nina. Finn Uth beklagede, at kirken i Danmark ikke er større end den amerikanske kirke, som Mark Lewis oprindeligt
kommer fra. Alligevel føler Mark sig hjemme i Danmark. Den danske kirke har været
glad for hans tjeneste, for han har lært os at
være kirke og ikke bare en glemt sag. Kirken har haft glæde af hans akademiske niveau, men også af hans interesse for det danske. Han har været ydmyg og interesseret i
samarbejde. Han er saglig og redelig i sin
forkyndelse. Finn Uth takkede Nina for
hendes opbakning til Marks tjeneste.
Konferencen klappede stående.
Mark Lewis takkede Finn Uth for sin rolle i
hans opdragelse som præst i Danmark. Han
følte, at det var som i går, at han blev ordineret og havde ikke selv været opmærksom
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på jubilæet. Han takkede sin familie, der har
rejst rundt med ham. En god kristen tjeneste
kan betegnes som en spændende rejse. Hvor
vi er på vej hen, det ved Gud. Han takkede
Gud, for hvad Han har gjort for ham og
velsignet ham med.
Claus Kofoed Nielsen fejrer 25 års jubilæum og trådte frem for konferencen med
sin kone Beatrice. Finn Uth mente, at det
måtte have været en spændende tid. I Congo
har Claus Kofoed Nielsen oplevet en helt
anden kirke; en kirke i vækst. I Centralmissionen, hvor Claus Kofoed Nielsen
nu arbejder, glæder man sig over hans
computerevner, men også hans vilje til at
hjælpe, når der er brug for det. Tjenesten i
Congo har også været risikofyldt, men
Claus Kofoed Nielsen har bevaret en glæde
og hviler trygt i Gud. Claus Kofoed Nielsens kald har været at være missionær og
han har holdt stædigt fast i dette og tog en
relevant uddannelse til det. Finn Uth nævnte
også, at Claus Kofoed Nielsen engagerer sig
aktivt i Jerusalemskirken, især inden for
omsorgsområdet. Finn Uth ønskede Claus
og Beatrice hjerteligt tillykke.
Konferencen klappede stående.
Claus Kofoed Nielsen fortalte, at det har
været en velsignelse at opleve en stor kirke i
Congo, hvor mange blev døbt og ordineret i
et helt andet tal end i den danske kirke.
Claus Kofoed Nielsen arbejder i dag i det
sociale arbejde, hvor mennesker har brug
for at høre evangeliet. Claus Kofoed Nielsen
sagde, at det er vigtigt for os at være
opmærksomme på, hvor Gud leder os hen.
Det handler ikke kun om uddannelse, men
om at være der.
Finn Uth bød de to nye distriktsforstandere,
Jørgen Thaarup og Ole Birch, velkomne.
Biskop Rüdiger Minor og Finn Uth ledte
konferencen i bøn for de to nye distriktsforstandere.

H3: Konferencens årsrapportering
Se side 43.

H2: Præsentationer og tak
-

Lars Ulrik Jensen bragte en hilsen fra den
nordtyske årskonference, der blev afholdt i
Braunfells i Hessen i maj, hvor han deltog
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H4: Hvor skal næste konference holdes?
”Erna Olsen” – alias Helene Flinck Hansen
- inviterede til at afholde årskonference i
Århus i 2008.
Inge Lise Kofoed Beck inviterede til at
afholde årskonference på Lægården i 2009.
Hun gjorde opmærksom på, at hvis kirken
ønsker at finde lokale samarbejdspartnere,
er det også vigtigt, at Lægårdens generalforsamling afholdes på Lægården.
Ole Birch oplyste, at Jerusalemskirken næste år forventer at indbyde til årskonference
i 2009, da Metodistkirken i Danmark på
dette tidspunkt fejrer 150 års jubilæum med
oprettelse af Jerusalemskirken som den
første menighed.
Konferencen modtog invitationen fra Århus
til konferencen 2008.
H5 Eventuelt
Karen Brogaard anmodede Landsledelsen
om muligt at gøre valgene mere enkle, så
der ikke bruges lang tid på diskussioner om
proceduren.
Mogens Flinck Hansen svarede, at det ifølge
reglerne om absolut flertal ikke er muligt at
lave enkle valgprocedurer.
Ole Birch påpegede, at konferencens ledelse
kunne have valgt at diktere en valgprocedure, men valgte i stedet at give denne myndighed til konferencen. Denne udnyttelse af
demokratiet giver så anledning til diskussion.
Henning Clausen anførte, at det ikke er
ligegyldigt, at der ikke har været noget
forslag til formand og næstformand for
Landsledelsen. Det afspejler, at vi er blevet
en lille kirke. Han opfordrede til bøn for
Landsledelsen.

som repræsentant fra Danmark. Der var
også en hilsen fra biskop Rosemarie Wenner. Trods det, at den nordtyske årskonference er noget større end den danske,
arbejder de på mange måder med de samme
udfordringer som den danske. De oplever
også tilbagegang, men de har en vitalitet og
en tro på, at de kan gøre noget. Til næste år
arrangeres der en troskonference i forbindelse med konferencen. Ungdommen står
for en hel aften under den nordtyske konference, og de unge bliver taget godt ved
hånden. Man holder præsternes session som
en integreret del af konferencen, og det
foregår i en god og omsorgsfuld tone.
Endvidere har man bearbejdet begrebet
ærefuld lokalisering, så det accepteres som
en mulighed at være præst under disse
forhold.
Lars Ulrik Jensen fortalte endvidere lidt om,
hvordan han præsenterede den danske
kirkes situation for den nordtyske årskonfe-

rence under overskriften: ”Kirche im freien
Fall”. Han opfordrede til samarbejde med
den nordtyske konference, fordi de på mange måder er i samme situation som den
danske og takkede for muligheden for at
deltage.
Carsten Bjerno havde fra et dødsbo på Betaniahjemmet fået en Kirkeordning (Book of
Discipline) fra 1872, der oprindeligt har
tilhørt Karl Schou, der var den første danske
distriktsforstander. Han overrakte den til de
kommende distriktsforstandere og ønskede
dem dermed tillykke med deres tjeneste.
Jørgen Thaarup fortalte, at Karl Schou i sin
tid overtog en kirke i frit fald, og han var
leder i en tid, hvor der var mange menighedsplantninger.
H6: Afslutning
Finn Uth afsluttede konferencen med bøn.

Præsternes Session
Den 27. juni 2007
Distriktsforstander Christian Alsted indledte
præsternes session med at byde velkommen
og hilse fra biskop Øystein Olsen, der er
sygemeldt frem til 1. juli. I biskoppens
fravær ledte Christian Alsted som den
distriktsforstander med størst anciennitet
mødet.
Christian Alsted fortsatte mødet med
betragtning over Esajas Bogens kap. 6 om
Esajas kaldelse, der mundede ud i: ”Her er
jeg send mig”. Derefter var der forbøn for
mødet, årskonferencen og biskop Øystein
Olsen.
Konferencespørgsmålene 17-64 og 77
besvaredes.
Der blev orienteret om procedurefejl fra
Rådet for Ordineret Tjenestes side, og denne
procedurefejl vil blive rettet på Præsternes

Efterårsmøde 1. – 3. okt. 2007, hvor
Præsternes Session vil fortsætte.
Der blev orienteret om at Mai-Brit Tvilling
der sidste år var godkendt som kandidat til
tjenesten som ordineret ikke har ønsket at
fortsætte dette kandidatur. Mikkel Bræstrup,
der var blevet lokaliseret sidste år, var
udtrådt af Metodistkirken. Ligeledes er
Elina Bræstrup udtrådt af Metodistkirken.
Forslag om fælles præstemøde for præster
fra Metodistkirken, Missionsforbundet og
Baptistkirken, blev fremført. Der stiles i
forslaget mod afholdelse i foråret 2009 på
baptisternes seminar i Prag og således
efterårsmødet 2009 udgår.
Der var udbredt støtte til ideen. (man skal
dog ikke glemme at det også er godt at vi
selv mødes og at efterårsmødet måske ikke
skal aflyses)
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Efterårsmødet er forkortet på grund forventet deltagelse af alle præster på School
of Congregational Development.
Programønsker til efterårsmødet:
Flyttesystemet - ønsker kan fremsendes til
Jørgen Thaarup og Ole Birch. Tidligere emner fra homofiliudvalg og fra gospeludvalg
har vi ikke har behandlet færdig. Måske bør
der være et udvalg der planlægger efterårsmødet frem for distriktsforstanderne.
Stedet for Præsternes Efterårsmøde: Refugiet ved Smidstrup Stand.
Horsens
Knut Bjarne oplyste at Vor Frelsers Kirke,
der har overtaget vor kirke i Horsens har
bevaret navnet Getsemanekirken, på den
tidligere metodistkirkebygning.
Hefter om Metodistkirken
Der er behov for dette hefte, og det undersøges, om der er flere tilgængelige eksemplarer af.

Finn Uth
Jørgen Thaarup
Årskonferencens ledere
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Pensionsordning
Claus Kofoed Nielsen orienterede om problem med skattevæsenet på grund af en fejl
fra Nordea vedr. hans pensionssystem. Han
opfordrede kollegaerne til at tjekke deres
pensionspapirer.
Offentlighed omkring ROT’s arbejde blev
drøftet.
Det ville være en god ide at ROT melder ud
hvornår der er møde i rådet, så man evt. ved
hvornår man skal søge om uddannelsesmidler. Opfordring til at der udsendes
referat fra møderne i ROT.
Personlig omsorg
En længere samtale blev ført om hvorledes
omsorg for hinanden kunne fungere bedre,
specielt med hensyn til at skabe et fællesskab der også tiltrækker de unge.
Referent: Finn Uth.

Mogens Flinck Hansen
Årskonferencens sekretær

Konferencens årsrapport
Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference
(The Business of The Annual Conference)
Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet
fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med
sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver,
som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church).
Her findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens
over hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale
kirke på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er
nævnt, til "The 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 173.

7.

Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 55.

8.

Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 47.

9.

Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§342, 613, 614.1)? Se Landsledelsens
forslag side 54.

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 side 54. Indgår i den fastsatte iligning til menighederne.
12. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til
a) kirkens globale program? Se regnskab for Metodistkirkens Verdensmission (side 65)
og Hovedkassen (side 55).
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.
15.

Hvilke menigheder er
b) sammensluttede (§§2545, 2546)?
- metodistmenighed med metodistmenighed:
Gladsaxe med København.
Nexø med Rønne.
c) opløst (§§230, 332.2, 2542)? Horsens, Kalundborg

16.

Hvilke forandringer er sket for distrikternes grænser? Se ansættelseslisten side 46.

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. 17 (side 14).
b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§635)? Se udvalg nr. 18 (side 15).
21. Hvem er godkendt og udnævnt som
a) lokalpræst på heltid (§319.4)? Joshua Kyeremeh (8).
b) prøvemedlem med lokalpræstfuldmagt (§316)? Duncan Thompson, heltid (4).
30. Hvem er fortsat på prøve ifølge 1996-ordningen, hvor langt er hver enkelt kommet i sine
studier, og hvilket år er de optaget som prøvemedlemmer (§326)? Som blivende ældste:
Duncan Thompson 2004 (4). Som blivende diakon: Carsten Bjerno 2004 (4).
34. Hvem er valgt og ordineret som ældste i fuld forening?
b) efter godkendt prøvemedlemskab ifølge 1996-ordningen (§326)? Anne Thompson
47. Hvem er bevilget frivillig lokalisering (§359.1)
b) tidligere år? Benedicte Owens 2006, Strandby Metodstkirke.
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Hvem har fået sin stilling som frivillig lokaliseret inddraget (356.1b)?
Mikkel Bræstrup (d. 29/1 2007 ved udmeldelse af Metodistkirken)
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Hvis medlemskab i konferencen er ophørt
b) ved afgang fra den pastorale tjeneste (§357.2, .4)? Elina Bræstrup (d. 29/1 2007 ved
udmeldelse af Metodistkirken og bevilget den 27/6 2007)

51. Hvem er døde
c) Hvilke medlemmer i fuld forening er døde i årets løb?
- pensionerede: Fletcher Thaarup f. 17/8 1927, d. 5/8 2006.
53. Hvilke prøvemedlemmer eller ordinerede medlemmer har orlov (§353)?
a) frivilling tjenestefrihed? Karen Anette Nielsen (2).
58. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§359)
- Ældste
b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (21), Poul Rasmussen 1993 (15). Knut Bjarne
Jørgensen 2006 (2), Freddy Johansen 2006 (2).
59. Hvilke associerede medlemmer er pensionerede (§359)
b) tidligere år? Lilly Thomsen 1983 (25).
62. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.
Hvad er antallet af
c) valgt som ældste i fuld forening (34, 35)? 1
k) præster hvis medlemskab er ophørt (50a,b,c)? 1

n) døde (51a,b,c)? 1.
63. Hvad er antallet af
a) pastoratskonferencer? 10.
b) menigheder? 11.
64. Hvad er det samlede antal pastorale medlemmer (§365)? 23.

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, Carsten Morsbøl (4), Claus Kofoed Nielsen (3), Lars
Ulrik Jensen, 50% tjeneste (2).
80. Hvilke ældste, diakoner, associerede medlemmer, lokalpræster og prøvemedlemmer er
ansat til menighedstjeneste for det kommende år. Se ansættelseslisten side 46.
81. Hvilke ældste, diakoner og prøvemedlemmer er udnævnt til udvidet tjeneste
a) indenfor Metodistkirken (§§331.1b, 344.1a,c)? Se ansættelseslisten side 46.
85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Århus.
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Ansættelser
2007/2008
DISTRIKT 1:

Jørgen Thaarup (1)

Ældste:
Esbjerg

Duncan Thompson (2)
Anne Thompson (1)
Holstebro
Ove Sørensen (6)
København
Christian Alsted (18)
Ole Birch (2)
Ejler Busch Andersen (19) - ulønnet hjælpepræst
Claus Kofoed Nielsen (3) - ulønnet hjælpepræst
København, Den internationale menighed Joshua Kyeremeh (8)
Vejle
Anne Thompson (4)
Duncan Thompson (1)
DISTRIKT 2:
Ældste:
Frederikshavn
Løkken
Odense
Rønne
Menighedsplantningsprojekt Solrød
Strandby

Århus

Ole Birch (1)

Keld Munk (1)
Keld Munk (1)
Thomas Risager (8)
Mark Lewis (3)
Lars Ulrik Jensen (3)
Charlotte Thaarup (20)
Jørgen Thaarup (12)
Carsten Morsbøl (4) - ulønnet hjælpepræst
Ove Sørensen (18)

SÆRLIGE ANSÆTTELSER:
Jørgen Thaarup (7)
Finn Uth (12)
Ole Birch (2)
Carsten Bjerno (1)
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Rektor på Överås
Leder af og præst ved Metodistkirkens Sociale
Arbejde
Betaniahjemmet, Frederiksberg
Diakon til disposition for kabinettet

Metodistkirkens ledelse
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet
Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al
sygdom og lidelse. Da han så folkeskarerne,
ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.
Da sagde han til sine disciple: ”Høsten er
stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens
herre om at sende arbejdere ud til sin høst.”
Mattæus Evangeliet 9,35 - 38
Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at
være evangelister og andre til at være hyrder
og lærere for at udruste de hellige til at gøre
tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil
vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.
Efeserbrevet 4,11 – 13
1.
Trods politisk modstand fylder religion
mere og mere i det offentlige rum. I de
mange kulturer som tilsammen udgør den
danske virkelighed er religion, tro, åndelighed, kristendom og Gud blevet samtale og
debatemner. I flere år har de fleste af vores
menigheder erfaret, at det ikke længere er
svært at tiltrække mange mennesker til særlige arrangementer og gudstjenester. Samtidig lever vi i et af verdens rigeste samfund.
Hovedparten af danskerne har det fra godt
til rigtig godt økonomisk, og samfundet
sikrer os velordnede og gode sociale og
sundhedsmæssige forhold. Danskerne er i
en international undersøgelse bedømt til at
være verdens lykkeligste folk.
Alligevel vil vi hævde, at de mennesker som
lever i Danmark er vanrøgtede og forkomne
både åndeligt og menneskeligt – vi har
svært ved at finde ud af at leve sammen,

stress og udbrændthed er folkesygdomme,
vi dyrker og træner vores kroppe men vi
forsømmer det indre liv. Udviklingen går
stærkt på næsten alle områder, men
udviklingen af vores menneskelige
modenhed, som skulle sætte os i stand til at
forholde os til alle vores muligheder, er stort
set gået i stå.
Set i disse perspektiver er det sandt, at
høsten er stor – det er også sandt at
arbejderne er få, og at de er forskellige.
Ledere, præster og medarbejdere i vores
menigheder har forskellige gaver og evner
som tilsammen bygger menigheden op. I
Efeserbrevet beskriver Paulus det som 5
tjenester eller fra 5 forskellige perspektiver:
Apostle – profeter – evangelister - hyrder og
lærere. Måske kan man sige, at hvert
menneske i menigheden og i hvert fald alle
ledere, præster og medarbejdere har deres
tyngdepunkt i en af disse tjenester og af og
til bevæger sig over i en eller flere af de
andre.
Hyrde, lærer og til dels evangelist tjenesten
sigter især på opbygningen af den eksisterende menighed – og det er tydeligt de
tjenester, vi har det lettest med i Metodistkirken. Aposteltjenesten med sit overblik og
visionære blik for kirkens udvikling, og den
profetiske tjeneste som formidler Guds ord
ind i den konkrete situation har vi det langt
vanskeligere med. Som de fleste andre etablerede kirkesamfund er Metodistkirkens
miljø ikke videre åbent for den slags tjenester, fordi de udfordrer det bestående. Vi
lytter helst til dem, der er i kirkens ledelsesmæssige centrum, hvor vi i langt højere grad
burde lytte til dem der er i kirkens periferi –
dem der tør tænke og forvente nyt og stort –
som måske ligefrem udfordrer os til at se på
os selv og det vi gør og ikke gør i et helt nyt
lys.
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Derfor skal du muligvis ikke læse resten af
denne beretning men i stedet sammen med
andre ledere lytte til og gå i dialog med
mennesker i din menighed, som du normalt
ikke taler med og lytter til.
Vælger du også at læse videre, er der nogle
ting vi som kirkens ledelse vil pege på.....
2. Vi vil fortsat prioritere følgende:
 Vi vil styrke de menigheder ansættelsesmæssigt, der har fremgang og viser det
største potentiale for vækst. Det drejer
sig om Strandby, Århus, Vejle, og
Odense og Jerusalemskirken. Det er
samtidig også de menigheder som har
en stor kontaktflade og et stærkt børneog 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. Der er købt en præstebolig i området. En gruppe ledet af distriktsforstanderen vil fortsat følge og støtte
udviklingen. Desuden vil der udover
den nuværende halvtidspræstestilling,
blive arbejdet hen mod ansættelse af en
halvtids medarbejder med fokus på udadrettede aktiviteter.
 Vi vil være opmærksomme på mulige
menighedsplantningsprojekter i nærheden af en af de 5 stærkeste menigheder.
I øjeblikket ser der ud til at være
muligheder for at en gruppe i Aalborg
kan udvikle sig til et menighedsplantningsprojekt – det agter vi at følge tæt
og støtte så meget vi kan i form af tilbud
om inspiration, uddannelse og økonomi.
 De menigheder som i øjeblikket ikke
vokser og har en mindre kontaktflade vil
vi sikre en så god betjening som muligt.
Derfor har vi i år valgt at oprette en
75% præstestilling i Esbjerg.
 Vi vil arbejde med de menigheder som
modtager driftstilskud og stille krav om,
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at de arbejder bevidst med vision og
strategi for fremtiden og med at skabe
kontakter til kirkefremmede.
3. Vi vil prioritere følgende samarbejde:
 Sidste år lovede vi, at vi ville 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 intention har ikke i
særlig grad udmøntet sig i konkrete
handlinger. Vi vil snarest muligt arrangere fælles møder mellem kirkens landsledelse og MBUF-styrelsen. Der er for
os ingen tvivl om, at det er væsentligt at
den store organisatoriske afstand mellem Kirkens ledelse og MBUFs ledelse
formindskes. – Vi har store fælles udfordringer i at være relevant kirke for
børn og unge, som vi sammen skal finde
en løsning på. Et eksempel på fælles
udfordringer er teenagearbejdet, som
MBUF på en rigtig god måde har taget
fat på med introduktionen af TUF for
konfirmander.
 Vi vil fortsætte den dialog og det
samarbejde med Missionsforbundet og
Baptistkirken, som har været ført
gennem godt 3 år, Lederdøgnet i
weekenden 2-3. marts 2007 titlen
”Mission Possible” var et væsentligt
skridt i forbindelsen mellem kirkesamfundene, som gav de omkring 30
ledere og præster fra Metodistkirken
mulighed for at mødes med ledere og
præster fra Missionsforbundet og Baptistkirken. Både undervisningen og
rammerne var gode og inspirerende;
men det væsentligste var mødet med
andre kristne og opdagelsen af, at vi
ligner hinanden, står overfor samme
udfordringer og vil kunne have stor
glæde af fortsat fællesskab og samarbejde. Som ledelse er det svært at
forstå, hvorfor en række menigheder og
præster ikke valgte at prioritere at
deltage i lederdøgnet. Lokalt er der

allerede et godt samarbejde i Århus,
Løkken og Rønne. Der planlægges et
nyt lederdøgn 29. februar til 1. marts
2008, ligesom der er forslag om fælles
præstemøde i foråret 2009.
4. Vi opfordrer til:
 Undervisning og inspiration til præster,
ledere og medarbejdere i menighederne.
o Vi peger på og anbefaler:
 § School of Congregational
Development for metodister i
Nordeuropa den 29. august til
den 2. september 2007 i København – her har landsledelsen
besluttet at give en væsentlig
økonomiske støtte for at få så
mange som muligt med. Det er
vores opfattelse, at den undervisning som tilbydes dér både
vil være relevant og betydningsfuld for vore menigheders fortsatte
udvikling.
Derfor
opfordrer vil alle menigheder til
at sende deres præst/præster og
ledere så der deltager teams på
minimum 4-5 og gerne mange
flere fra alle menigheder.
 § Willow Creeks lederkursus
hvert år i slutningen af september.
 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
5. Personalia
Ved årskonferencen i år kan vi fejre tre
præstejubilæer: - Lilly Thomsen, der har
været i tjeneste i 40 år siden sin ordination Claus Kofoed Nielsen og Mark Lewis, der
har været i tjeneste i 25 år. Lilly Thomsen

var ved sin udnævnelse, som den første
kvindelige præst i Metodistkirken i Danmark, med til at skrive historie. Det gør hun
fortsat som prædikant, idet hun af og til i sin
høje alder træder til ved prædiketjenesten i
Golgatakrken på Betaniahjemmet på Frederiksberg. De 25 år har for både Claus
Kofoed Nielsen og Mark Lewis været
præget af, at deres tjeneste ikke alene har
været i den danske årskonference, men er et
vidnesbyrd om kristendommens og den
kristne kirkes grænsesprængende funktion.
Claus har som missionær i Congo i 11 år
været den danske konferences hilsen, medleven og støtte til konferencen i Kapanga.
Mark har med baggrund i sine første 12 år i
konferencen i North Carolina kunnet tilføre
den danske årskonference nye impulser fra
en verdenskirke, som i de store årskonferencer er præget af større visioner.
Med Fletcher Thaarups død den 5. august
mistede Metodistkirken en markant, speciel
og meget værdsat forkynder. Som pensioneret præst havde Fletcher alligevel
været aktiv i tjenesten og menighedsarbejdet
i Nordjylland nød godt af hans tjeneste, som
fortsatte indtil få måneder før hans død.
Benedicte Owens der ved sidste årskonference indtrådte i den pastorale tjeneste
som frivillig lokaliseret blev budt velkommen i denne funktion i sin lokalmenighed i Strandby i september.
Elina Bræstrup har bedt om at træde ud af
konferencen og er sammen med Mikkel
Bræstrup, der blev frivillig lokaliseret ved
sidste årskonference, blevet medlemmer i et
andet kirkesamfund her i foråret.
Lars Ulrik Jensen har fortsat søgt om
halvtids tjeneste.
Claus Kofoed Nielsen, Ejler Busch
Andersen og Carsten Morsbøl fortsætter
som hjælpepræster, uden lønnet ansættelse.
Karen Anette Nielsen fortsætter sin orlov.
Mai-Brit Tvilling har valgt ikke at forny sin
ansøgning om godkendelse til kandidatur til
tjenesten som præst.
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Det er en glæde at vi ved denne konferencen
kan optage Anne Thompson som fuldgyldigt
medlem af konferencen, efter fuldendt
prøvetid og konferencestudier.
Vi bringer en hilsen til vor biskop Øystein
Olsen med tanke på hans sygemelding, der
vil vare indtil efter årskonferencen. Lad os
huske Øystein Olsen i vor forbøn, så han
kan vende styrket tilbage til tjenesten.
6. Forandring og udvikling
Årskonferencens
tema
”Kaldet
til
fællesskab – sendt til tjeneste” beskriver
med enkle ord, det der foregår i
menighederne. Vi forventer at Birgitte
French, som er vokset op i Danmark og har
fået sin teologiske uddannelse i USA og
gjort sine erfaringer som præst dér, vil
kunne tilføje væsentlige perspektiver til
temaet og derved inspirere præster og ledere
i årskonferencen til at virke i deres
menigheder.
I flere af vore menigheder sker der en
positiv udvikling. Problemer har endda vist
sig at være positive udfordringer her og der.
Visionsdagene i Vejle Metodistkirke, har
været med til at brede ledelseskompetencen
ud til flere personer i menigheden og vende
en negativ og krisebetonet situation til noget
fremadrettet og positivt. Mange nye ledere
har påtaget sig et ansvar i menigheden og vi
ser en positiv udvikling dér. Det er et vigtigt
signal til alle vore menigheder om at det er
vigtigt med kontinuerlig fremelskning af
nye ledere, der kan føle ansvar og ejerskab.
Det er også værd at bemærke, at Vejle har
en betydelig medlemsfremgang på mere end
10% i 2006.
Kor og musikarbejdet med ansatte musikledere har vist sig at være en effektiv evangelisationsmulighed i flere af menighederne.
Vi ser at det har været en rigtig satsning at i
flere tilfælde støtte sådanne ansættelser
økonomisk.
Forsøg har været gjort med ansættelse af
andre typer af menighedsarbejder. I Jeru-
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salemskirken skete det i en periode, hvor der
ikke var tilstrækkelig pastoral ansættelsesmulighed og i menigheden i Strandby arbejder man hen mod en ansættelse af to
menighedsarbejdere, der ikke er præster.
“4 uger med fokus” i Jerusalemskirken var
med til at pointere det personlige engagement, som den enkeltes tro skal have i
menigheden, i de personlige kontakter og i
det personlige liv. De 4 uger blev også
starten på et øget og mere personligt
andagtsliv for den enkelte. Ved evalueringen af de fire uger viste det sig at 50% af
de adspurgte have brugt ugen som udgangspunkt for samtaler om tro og kirke med
venner, bekendte og kollegaer.
Den store begivenhed var sammenlægningen af Jerusalemskirkens og Wesleykirkens menigheder til en menighed den 5.
oktober. Om end det var med en forsigtig
optimisme og forventning om de muligheder, der lå i en sammenlægning - så ser
resultatet af sammenlægningen ud til at
være så positivt, som man havde håbet.
Viljen til at være en udadrettet og åben
menighed er en stærk faktor for den
sammenlagte menighed. Menighedsmedlemmerne føler sig hjemme i det nye og
udvidede fællesskab og der er en stor
optimisme at spore.
Bygningsudvidelsen i Strandby Metodistkirke har vi set på med beundring og glæder
os med menigheden over nødvendigheden
med mere plads til menighedens liv og
aktiviteter. I Århus er gudstjenestebesøget
præget af mange nytilkomne og 25-40% af
gudstjenestedeltagerne er indtil videre ikke
medlemmer i menigheden.
I Esbjerg har man taget nye initiativer med
meditative gudstjenester og har lånt kirken
ud til herboende burmesere (kristne flygtninge fra Myanmar). I Frederikshavn har
flere lægfolk i det afvigte konferenceår
påtaget sig ekstra opgave. Odense Metodistkirke er præget af satsning på smågrupper
og kurser om kristendommen. og en fortsat
aktivitet i Svendborg gennem myretuen. I

Holstebro er der to gange om året en
mulighed for gudstjenester sammen med
Lægården og dens elever og forældre. I
Rønne har kirken fået fornyet sit tag, der er
arbejdet med menighedens åndelige
vitalitet. En sammenlægning mellem
menighederne i Rønne og Nexø er vedtaget.
Ligeledes er det besluttet at sælge
kirkebygningen i Nexø. Kalundborg
menighed har på sin pastoratskonference i
foråret besluttet at søge sammenlægning
med Jerusalemskirken i København.
Den ny salmebog som kirken tog i brug ved
sidste årskonference er en væsentlig ressource i menighedernes vedvarende arbejde
med fornyelse og udvikling af gudstjenesten. De mange nye salmer, bønnebogen og
glæden og stoltheden over nu at have en ny
salmebogen, er alle faktorer som medvirker
til at styrke gudstjenesterne i kirkerne og det
personlige andagtsliv. Tomas Boströms
deltagelse i årskonferencen, i anledning af
300 året for Charles Wesley med ”Ad
populum” om Charles Wesley, er endnu en
god anledning til at sætte fokus på metodismens unikke bidrag til gudstjenestelivet.
7. Kirkeledelse
Metodistkirkens ledelse har diskuteret forskellige omlægninger i distriktsforstandertjenesten. Det har først og fremmest været
vurdering af, om distriktsforstandernes tid
og ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Det er ledelsens hensigt at begrænse
distriktsforstandernes administrative funktioner og samtidig fremme de pastorale og
inspirationsmæssige funktioner. Begge nuværende distriktsforstandere afslutter deres
tjeneste ved denne årskonference. Dermed
vil forandringer i tjenesten sammenfalde
med udnævnelsen af to nye distriktsforstandere, som har fulgt den procedure,
årskonferencen besluttede ved årskonferencen 2006.
8. Frikirkelig økumeni

Igennem et par år har distriktsforstanderne
fra Metodistkirken mødtes med tilsvarende
kirkeledere fra Missionsforbundet og Baptistkirken til drøftelse af kirkernes situation,
som på mange områder er ganske parallel. I
flere byer landet over indgår disse tre kirker
i samarbejde af forskellig art. Det var
imidlertid første gang at præster og repræsentanter for menigheder i de tre kirker
blev bragt sammen til en national samling
for at opbygge kendskab til hinanden og
fremme fællesskabet. Mission Possible, som
det fælles lederdøgn hed, blev en så positiv
oplevelse for præster og menighedsrepræsentanter, at ønsket om en snarlig
opfølgning er udtalt i alle tre kirker.
Metodistkirkens ledelse anbefaler menighederne at prioritere den næste ledersamling, der bliver indbudt til.
SALT, Skandinavisk Akademi for Lederuddannelse og Teologi, har indbudt Metodistkirken til samtale om de fælles interesser
SALT og Metodistkirken har i uddannelse
af ledere og præster. Den første samtale har
afdækket de eksisterende uddannelser, som
findes. Ligeledes er det kendt af begge
parter, at både SALT og Metodistkirken
befinder sig i en situation, hvor nye
samarbejdspartnere om uddannelse undersøges. Metodistkirken er i fortsat kontakt
med SALT for at klargøre, om der er
grundlag for at gøre noget fælles. Missionsforbundet og Baptistkirken er en væsentlig
del af SALT.
Den økumeniske udvikling i Sverige har
ledt frem til, at Metodistkirken,
Missionskirken og Baptistkirken rykker
tættere
sammen.
Metodistkirkens
Årskonference i Sverige, som fandt sted i
maj, besluttede at samarbejdet skal fremmes
og om muligt lede frem til en fusion af de
tre kirker. Ligeledes har Metodistkirken i
Sverige besluttet at indgå i THS, Teologiska
Högskolan i Stockholm, og henlægge uddannelsen af metodistpræster til THS, som
er stedet, hvor hovedparten af Missions-
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kirkens og Baptistkirkens, men også mange
Lutherske præster uddannes.
9. Økonomi
Der har i flere år været tilløb til indførelse
af et nyt lønsystem. Præsternes efterårsmøde
og landsledelsen drøftede idéer til en
omlægning af præsternes aflønning med
forskellige tillæg, men da der ikke var
tilslutning til den løndifferentiering, som
omlægningen ville indebære, er arbejdet
med nyt lønsystem indstillet. Lønningerne er
foreslået forhøjet i forhold til de
overenskomstaftaler, som er indgået på
arbejdsmarkedet dette forår, og lønsystemet
er uændret.
Kirkens pensionsordning for præsterne er
blevet væsentligt forbedret indenfor de
senere år. Det betyder, at de yngste præster
vil få en forholdsvis stor pension, fordi de i
mange år vil modtage pensionsbidrag på det
niveau, pensionsordningen er kommet op på
i 1989 og 2005. For de præster, som har
modtaget betydeligt mindre pensionsbidrag i
de første år af deres ansættelse, vil pensionen imidlertid ikke blive så stor. Med
tanke på præsternes behov for egen bolig
ved pensionstidspunktet fremsættes forslag
om et ekstra gradueret pensionsbidrag i
forhold til antal tjenesteår for præster ansat
tidligere end 1990.
Hovedkassen har ydet tilskud på 1.060.125,kroner til renovering af kirken i Rønne.
Hovedkassen har købt præstebolig i Solrød
for 2.839.308,- kroner. Provenuet efter
salget af kirken i Kalundborg blev
2.165.719,- kroner, og efter præsteboligen i
Horsens 794.406,- kroner.
10. Præsteuddannelsen
I og med at Metodistkirkens Teologiske
Seminarium, Överås, ikke fortsætter det
hidtidige uddannelsesprogram for præster
og ikke har planer om et nyt uddannelsesprogram, står Metodistkirken i Danmark overfor beslutningen om, hvordan vi
skal varetage uddannelsen af fremtidige
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præster. Hvilke uddannelsesinstitutioner
skal vi anbefale? Hvilke uddannelsesinstitutioner skal vi eventuelt samarbejde
med, også økonomisk?
Hvilke kriterier skal vi sætte for uddannelse,
som kvalificerer til præsteembede i Metodistkirken, sådan som Kirkeordningen angiver, se NEBoD “Educational Standard” ?
Ledelsen har ikke svar på disse spørgsmål,
men vi står overfor nye udfordringer, som
skal afklares.
11. Betaniahjemmet på Frederiksberg
Midt i en tid, hvor der ofte er offentlig kritik
af den sociale sektor, er Betaniahjemmet i
pressen blevet kåret til Danmarks bedste
plejehjem. Flere radioprogrammet har
efterfølgende bragt reportager fra hjemmet.
Betaniahjemmet har dermed vist, at selvom
man er lille og har sin eksistens ved siden af
det store statslige system, så kan man godt
have succes på god kvalitet. Dermed har
Betaniahjemmet angivet en retning og er et
godt eksempel for hele kirken.
12. Kirkebogsføring
Konsekvenserne af indførelsen af den
elektroniske kirkebog har blandt andet den
effekt på Metodistkirkens kirkebogsføring,
at flere og flere ændringer, som foretages
elektronisk, dér, hvor folk bor, ikke bliver
tilført Metodistkirkens kirkebøger, hvilket
igen betyder, at de personoplysninger, kirken ligger inde med, bliver stadigt mere
mangelfulde og mister dermed både anvendelighed og autoritet. Det er en langsom
udvikling, som ikke er grundfæstet i lovgivningen, men som alligevel er en konsekvens af det nye system, hvor de Anerkendte Trossamfunds kirkebøger ikke er
koblet op på det nye elektroniske system.
Kort sagt: hvis der er sket navneskift efter
2004, kan man ikke være sikker på, at
Metodistkirkens personoplysninger er korrekte, så der kan udstedes en korrekt navneog dåbsattest. Denne udvikling vil på

længere sigt undergrave værdien i Metodistkirkens nuværende kirkebogsføring.
13. Medlemmer og medlemmer
Det er nogle år siden, at Metodistkirken
globalt ændrede sine medlemsbetegnelser.
Medlemmer i fuldt medlemskab hedder nu
bekendende medlemmer. Prøve medlemmer
hedder nu døbte medlemmer. Udover at
forandre medlemsbetegnelserne er menighederne blevet bedt om at betragte både
bekendende medlemmer og døbte medlemmer som medlemmer af kirken. Det betyder,
at begge medlemskategorier skal betragtes
som det medlemsgrundlag, menigheden
hviler på og have opmærksomhed ved
udsendelse af informationer og indsamling
af penge til kirken. Det har vist sig, at en del
menigheder har svært ved i praksis at
arbejde med gruppen af døbte medlemmer
ud fra forståelsen, at denne gruppe er
medlemmer af kirken. I 2004 besluttede
Årskonferencen, at mindste kirkebidrag på
1,6 % af personlig indkomst skulle gælde
for døbte medlemmer. En del menigheder
har fulgt Årskonferencens beslutning med
henvendelse til døbte medlemmer for at
sætte kirkebidrag i system på samme måde,
som kirkebidrag fra bekendende medlemmer. En del menigheder er ikke begyndt
at arbejde med gruppen af døbte medlemmer.
Kontingentet, som menighederne betaler til
Hovedkassen, vil fra og med i år blive
udregnet i forhold til antal bekendende
medlemmer. Det vil ikke betyde nogen
økonomisk forandring i forhold til tidligere
års måde at udregne kontingentet. Men
præciseringen af, at kontingentet er sat i
forhold til bekendende medlemmer åbner
for, at der i fremtiden også kan fastsættes et
kontingent i forhold til døbte medlemmer.
Denne situation skal menighederne forberede sig på ved at have samme justits med
døbte medlemmers adresser, kirkebidrag og
tilknytning til menigheden, som gælder
bekendende medlemmer.

14. Internationalt – kirke og samfund
- Efter en godt forberedt og en kvalificeret
gennemførelse af to omgange ”Den gode
forbindelse,” som kirken kan være meget
stolt af, står vores missionsarbejde i et
vadested. Der sker udskiftninger i ledelsen
og ændringer i strukturen på landsplan.
Missionsengagementet i menighederne er af
meget svingende styrke, men det er herfra
fornyelsen og kræfterne skal komme. Der er
mere end nogensinde brug for mennesker
med et hjerte for de fattige, som vil hjælpe
kirken med at se sit ansvar og mulighederne
for at gøre en forskel. Juleindsamlingen
viser at metodisterne gerne vil støtte
økonomisk. Det må være muligt at
kanalisere denne gode vilje ind i et blivende
engagement.
- Metodistkirkens Europaråds kommission
for kirke og samfund har udarbejdet et
materiale, som kan hjælpe lokale menigheder med information og baggrundsstof om
verdens fattigdom og de målsætninger, FN
har vedtaget for at bekæmpe fattigdommen.
Materialet vil snart kunne hentes på Europarådets hjemmeside www.methodist.eu.
- I den offentlige debat er religionens rolle i
samfundet kommet i forgrunden i disse år.
Som metodisterne står vi somme tider
forbløffede overfor de argumenter, der
fremføres. For os er det en givet og helt
naturlig ting, at kirken forholder sig både
opmuntrende og kritisk til fænomener i
samfundets sociale liv. Gennem vore sociale
principper og forskellige resolutioner har vi
en lang tradition for at forholde os til verden
omkring os. I 2008 fejrer Metodistkirken
hundredeåret for de første sociale principper. Det sker bl.a. ved at vores Board of
Church and Society fremsætter forslag til
Generalkonferencen om en ny social bekendelse, der skal udformes, så den egner
sig til brug i gudstjenesten. I arbejdet med at
udforme denne tekst har man ønsket at
inddrage teologer og andre engagerede
mennesker fra hele verden. I marts afholdtes
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derfor en konsultation med de europæiske

kirker. Fra Danmark deltog Ole Birch.

Forslag
1. Ansatte præsters løn forhøjes fra 1. januar
2008 med 4,1% til kr. 20.300 pr. måned.
Hertil kommer 1½% feriegodtgørelse, der
udbetales pr. 1. maj.
2. Pensionspræmien for ordinerede og lokalpastorer udgør 16% af bruttolønnen
(kontantløn samt taksering (15%) af præstebolig). Heraf betaler hovedkassen 14%
og præsten 2%. Kirkens andel af præmien
betales delvis af menighedernes kontingent
til Hovedkassen.
3. For præster, der er ansat mellem 1974 og
1990, og som har modtaget et lavt pensionsbidrag frem til 1990, indbetaler Hovedkassen et gradueret årligt ekstraindskud på
mellem ½ % og 4½% af kontantlønnen på
deres pensionsordning. Det samlede beløb
for 2008 bliver på kr. 39.200.

5. Der ydes godtgørelse for udgifter over kr.
22.300 årligt til skat af boligens værdi og til
opvarmning af præstebolig.
6. Ved udnævnelse til distriktsforstander
ydes et funktionstillæg på 15% af en
fuldtidsgrundløn (kontantløn + tillæg på
15% af kontantlønnen til dækning af
friboligens andel af lønnen.).
7. Fælles kollekter for Metodistkirken i
Danmark.
Første søndag i september 2007: Til arbejdet
i Aalborg.
Første søndag i november 2007: Til
præsteuddannelsen.
8. Kontingent til Metodistkirkens Hovedkasse for 2007 fastsættes uændret til 220
kroner pr. bekendende medlem.
9. Godkendelse af salg af kirken i Nexø.

4. Ansatte præster har fri embedsbolig.
(Følger ”Skat”s taksering: 15% af
kontantløn).

Landsledelsen og Kabinettet
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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
Biskopskontor
Distriktsforstandertjeneste
Centralkonference/Eksekutivkomité
Udvalgsmøder og rejser
Tele, Årsk, gaver, H&J, adm.
Revision
Flytteomkostninger
Kontingenter
Evangelisation
Øverås og andre seminarier
Kurser/efteruddannelse
Afskrivning på edb-udstyr
Lotto-tilskud menigheder
Udgifter i alt
Resultat før renter
Renteindtægt
Underskud

Budget Resultat
2006
2006

Budget
2007

Budget
2008

Plan
2009

100
15
50
250
279
350
1.044

116
27
44
332
282
369
1.170

120
15
50
249
267
350
1.051

120
15
50
255
267
350
1.057

120
15
50
263
267
350
1.065

1.242
456
98
102
40
75
135
65
25
49
100
272
50
60
160
2.929

1.277
419
95
92
31
62
150
79
110
46
10
277
58
50
221
2.977

921
416
83
107
25
80
135
68
75
54
100
280
65
50
200
2.659

977
475
85
137
26
85
140
70
75
60
100
280
80
50
200
2.840

962
490
88
142
60
90
145
73
75
63
100
0
80
50
200
2.618

-1.885
450
-1.435

-1.807
290
-1.517

-1.608
450
-1.158

-1.783
450
-1.333

-1.553
450
-1.103
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Status
Aktiver (i 1.000 kr.)
Likvide Beholdninger (depositum 2.175)
Værdipapirer
Andelskapital i Øverås
Forudbetalt løn
EDB-udstyr
Tilgodehavende renter
Udlån til menigheder
Præstebolig Solrød
Aktiver i alt
Passiver
Kirkebygningskonto, primo
Salg af kirkebygninger
Tilskud restaurering
Skyldige omkostninger inkl. skat
Formue i øvrigt
Primo beholdning
Modtagne legater og arv
Renteindtægt i øvrigt
Familieydelse incl. renter
Kursregulering, værdipapirer
Underskud (Tilskud til drift)
Passiver i alt
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3.155
6.800
120
198
63
69
538
2.839
13.782

2.031
2.960
-1.113

11.480
100
5
-41
-286

3.878
163

11.258
-1.517
13.782

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

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

Listen viser ikke arv og gaver givet direkte til menighederne.
De anførte beløb er det nominelle beløb, der er modtaget på det givne tidspunkt. Der er ikke foretaget korrektion for
inflation.
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Rådet for Ordineret Tjeneste
Rådet for Ordineret Tjeneste (ROT) har i
året der gik behandlet en række ansøgninger: Ansøgninger om optagelse i konferencen, om deltidstjeneste, om udtrædelse
af konferencen og om orlov. ROT har også
anbefalet kirken at støtte kurser og retræter.
Hæftet vedrørende politik angående forholdsregler for overgreb på børn og voksne
er nu – endelig – udsendt på en PDF fil til

Ove Sørensen
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præster og menighedsråd til videre behandling lokalt.
ROT har fået en henvendelse om brugen af
præstedragt. Det er ROT´s opfattelse at
præsters brug/mangel på brug af præstedragt må aftales i den lokale menighed.
ROT følger de studerende og de mulige
fremtidige kandidater til tjenesten som
ordineret, ligesom rådet er orienteret om
situationen på Överås.

Metodistkirkens Verdensmission
Missionsrådet og MKs landsledelse har i det
forløbne år fortsat arbejdet i de 3 lande,
hvor vi har haft kontakt og arbejde de sidste
mange år, nemlig Indien, Letland og Den
Demokratiske Republik Congo.
Indiens-arbejdet har i året, der er gået,
været koncentreret om 4 steder, med støtte
til børn og unge med ophold og uddannelse.
Søster Philomena, som har været en af Anna
og Hero Davids kontakter i dette arbejde i
gennem mange år, er efter flere års sygdom
død her i foråret. Vi ærer hendes minde og
må erkende, at det bliver et savn i dette
arbejde. Med hendes død, er samarbejdet i
Indien reduceret til 3 steder, da der ingen
afløser er, for hendes kontakt, til os i
Danmark. Missionsrådet anerkender og vil
gerne udtrykke stor taknemmelighed til
gruppen omkring Indiensbørnene, for deres
store arbejde! Missionsrådets kasserer
videresende stabilt omkring 100.000 kr.
årligt til børnene i Indien.
Samarbejdet med Letland har i året, der er
gået været præget af øget engagement fra
dansk side. Det er dejligt. MK's formand og
hendes mand tog på arbejdsferie i Letland
sidste sommer, her mødte de Nils og Ulla
Marqversen fra Århus og Lene & Lars
Bræstrup har for 3 år i træk været med til
samarbejdskonference i Letland i november.
Missionsrådet sender fast kr. 50.000 kr.
årligt til støtte til kirken i Letland, vi betaler
for trykning af kirkens arbejdskalender og vi
videresender kollekten fra februar til præstelønninger.
I året, der er gået har forskellige afdelinger
af kirken i Danmark, på opfordring af Nils
Marqversen, givet 60.000 kr. til installering
af ny strømforsyning på Camp Wesley, så
de der kan få gavn af det køkken, de har fået
fra Betaniahjemmet i Århus. Stort set alt

inventaret fra kirken i Kalundborg og en del
fra Wesleykirken i Gladsaxe blev i
november sendt til kirken i Letland. Metodistkirken i Danmark har således stor
betydning for Metodistkirken i Letland,
fordi de oplever stort engagement og støtte,
fra vores side. Ungdomspræst Inese
Budnika var i Danmark i april for at deltage
i Missionsstævnet i Vejle og besøge menigheder. Her fik vi en del beretninger om både
Hope Centret for unge enlige mødre, om
lejrcentret Camp Wesley og om menighedsarbejde og evangelisation generelt. Hun
appellerede til at vi i kirken i Danmark
benytter os af, at der er forholdsvis kort
afstand til Letland og besøger kirken der.
Congo: Det forløbne år har været præget af
Missionsrådets projekt ”vand i Congo” eller
skal vi sige anden etape af projekt ”Den
Gode Forbindelse.” Det var en stor glæde
for alle, der deltog i projektet i Mulungwishi
i 2006. 24 danskere fra 11 til 68 år og 4
schweizere. Mange bånd er knyttet mellem
congoleserne og os. Vi har set, hvor vigtigt
det er for begge parter i et samarbejde, at
kunne sætte ansigt på hinanden. Det giver et
helt andet forhold, når mennesker mødes.
Nu er det ikke nogle hvide i nord eller nogle
sorte i syd, men vi kan kalde hinanden ved
navn. En stor glæde var det i 2005 at have
besøg af Pastor Munene fra Congo. En stor
sorg for dem af os, der kendte ham, da han i
november 2006 døde pludseligt, under
dimissionsfesten i Mulungwishi. Han var en
af de stærke gode kræfter i kirken i Congo
og derfor et stort tab. Kirken i Congo lever
et vanskeligt liv, trænger i den grad vores
forbøn, med bøn om en sund ledelse. Tab af
folk som Munene gør behovet endnu større.
Vi skulle have haft besøg af Pastor Kongolo
her i foråret. Visaproblemer forhindrede
dette og da interessen fra menighedernes
side ikke var overvældende stor, accep-
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terede Missionsrådet ambassadens beslutning uden videre. Rådet yder også støtte til
uddannelse i Congo, ved indkøb at bøger og
undervisningsmateriale til uddannelsescentret i Mulungwishi og ved formidling af private studielegater til unge i Congo. Vi betaler løn til de to håndværkere, der står for
vedligeholdelsen af vand og elektricitetsudstyret i Mulungwishi. Anders Flinck fungerer som superviser for de to i arbejdet.
Tak til Anders for denne vedholdende støtte
til dette arbejde! Endelig har et gadebørnsprojekt i Likasi fået støtte til konstruktion af et hus til børnene, som de lokale
MK-damer står for.
Missionsrådet søger stadig at formidle nyt
derude fra dels gennem Himmel og Jord,
dels gennem Nyhedsbreve. Desuden lavede
vi for 2006 en missions-bønnekalender til
alle metodister i Danmark. Vi har sat fokus
på mission dels med omtale af kollekten i
februar til præstelønninger i Letland, dels
missionskollekten i maj, hvortil, der blev
udarbejdet en billed CD til alle menigheder
og endelig med materiale til juleaftenskollekten. Vi i rådet og alle, der har deltaget
i arbejdslejre, stiller gerne op til møder og
foredrag, hvis en menighed eller forening
har brug for det. Endelig forsøger vi at
holde kontakt med de MK kredse der er og
med menighederne generelt.
Missionsrådet, har siden sidste missionsstævne og MK’s delegeretmøde i 2005,
arbejdet med ny struktur og nye vedtægter
for kirkens missionsarbejde. Dette sker i
erkendelse af, at måden, vi arbejder med
mission på, i menighederne, har ændret sig.
Ved missionsstævnet og MKs delegeretmøde i april i år drøftedes og vedtoges ny
struktur og nye vedtægter. Nu er det op til
årskonferencen at tage stilling til og godkende eller forkaste de nye vedtægter.
Den væsentligste ændring bliver, at der på
landsplan ikke længere vil være noget der
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hedder MK. Ansvaret for det lokale
missionsarbejde lægges, med den ny struktur, ind under menighedsrådene. Den
enkelte menighed kan så organisere sit
arbejde som det passer den bedst. Lokalt
kan man altså stadig drive MK kreds. I rådet
vil vi sikre os fokus på kirkens kvinde
arbejde ved at vælge repræsentanter i rådet,
til forskellige organer som f.eks. DØK og
WFMW. Det vi har set et par steder er, at
denne struktur fremmer engagementet, interessen for og indtægterne til missionsarbejdet.
I det kommende år forventer vi at skulle
arbejde i den ny struktur. Omstillingen
forventes dog ikke at blive særlig mærkbar i
selve rådet, da vores oplevelse er at de nye
vedtægter mere eller mindre underbygger,
den måde vi allerede arbejder på. En ny
formand, ny fordeling af tillidsposter og et
par forholdsvis nye medlemmer i rådet, skal
dog finde sig til rette i det kommende år og
vi skal have fulgt op på kontakten til
menighederne og deres valg af kontaktpersoner til rådet.
Vi vil fortsat støtte kirkens arbejde i Indien,
Letland og Congo.
I september afsluttes projekt Den Gode
Forbindelse officielt idet, det bevilgede
projekt fra Dansk Missionsråd (DMR),
udløber på dette tidspunkt, hvor så hele
projektet skal evalueres. Løbende rapporter
fra Jaques Malunda, vores mand i Congo vil
være en del af denne evaluering. Forinden
har vi dog en ansøgning om en tillægsbevilling på reparation af latriner og bygning af brusekabiner inde hos DMR. Ansøgningen er lidt en form sag, da det er på
penge, vi ikke brugte af den første bevilling.
Selve konstruktionen, som de selv står for
derude, løber af staben her i sommer.

Vi vil følge op på konstruktionen af det
hjem for gadebørn i Likasi, som også
bliver emnet for 2008’s missionskollekt.
Forsøget på at lave en missions/bønnekalender i 2005 for året 2006, har vi
besluttet at gentage i år, fordi vi mener det
er vigtigt, at danske metodister er opmærksomme på og i forbøn for vores kirkes mission. Således vil der på konferencen her,
blive uddelt missions/bønnekalendere til alle
og til at tage med hjem til de andre
menighedsmedlemmer.
Der arbejdes aktuelt på at sende en container til Letland med ting til kirkehuse,
Hope Centret og Camp Wesley. Vi håber i
året, der kommer, at kunne samarbejde med
MBUF om at lægge en lejr på lejrcentret
Camp Wesley. Lene og Lars Bræstrup rejser
i november til Letland til partnerskabskonference. Vi vil i 2008 igen støtte kirken i
Letlands drift, med 50.000 kr. og støtte til
trykning af deres kirkekalender. Men vi
lover kun at støtte et år frem i tiden, da
rådets indtægter ikke tillader at vi laver
flerårige aftaler. Vi vil fortsat støtte præstelønninger i form af kollekten i februar.
Vi vil igen i år udarbejde materiale til årets
julekollekt, der skal støtte og hjælpe nogle
af denne verdens allermindste og allerringeste nemlig fejl- og underernærede børn i
Congo.

Men først skal en lille gruppe af de unge,
der har været med i Congo på arbejdslejr, på
Metodistfestival i Bratislava i august. Som
en del af European Commitee on Mission
(ECOM)’s stand på Bratislava skal vores
unge være på og fortælle hvad det gør ved
een at være aktiv i mission, sådan som de
var det da de var på arbejdsferie i Congo.
Alle, der har været med på en sådan ferie
siger uden tøven at det har ændret deres liv
at deltage. De ser verden anderledes og
tænker anderledes nu med Congo eller
Letland i deres hjerter.
Og det er det mission drejer sig om: At vi
bliver rørt i vores hjerter over nøden i
verden og manglen af Kristus i menneskers
liv. At vi bliver rørt i vores hjerter til at
tænke og handle anderledes. Vi røres, vi
kaldes af vores frelser. Der er brug for
evangeliet om Jesus Kristus og det
menneske og verdenssyn troen på ham giver
os. Det er det, Missionsrådet igen har brugt
deres tid på og som vi fremover vil arbejde
med.
Temaet for dette års missionsstævne var ”Et
skridt videre…” Lad os sammen arbejde på
at komme et skidt videre, i mission, mod en
bedre verden.

På M.K.s og Missionsrådets vegne
Anni Pedersen og Laila Hørby

Forslag
1. Godkendelse af ny struktur og nye
vedtægter, med virkning fra årskonferencen
2007.
2. Juleaftenskollekten til bespisningsprogrammet i Mulungwishi.

3. Kollekt i Februar til støtte til præstelønninger i Letland.
4. Foråret 2008 deltagelse i salg af missionslodsedler.
5. Missionskollekt i Maj til støtte til Gadebørnshjemmet i Likasi, Congo.
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Vedtægter for Metodistkirkens Missionsråd
§.1. Organisation
Stk. 1.
Metodistkirkens Missionsråd er en del af
Metodistkirkens organisation og indgår i
Metodistkirkens danske årskonference.
Stk. 2.
Den til enhver tid gældende kirkeordning
angiver målsætning og arbejdsområde for
rådet. (Kirkeordningen 2005 § 632 og §
646)
§.2. Missionsrådet
Stk. 1.
Missionsrådet er ansvarlig overfor årskonferencen og rapporterer hertil.
Stk. 2.
Missionsrådet består af den på årsmødet
valgte Missionssekretær, der tillige er formand for rådet, samt af 5 medlemmer valgt
af årskonferencen. Valgperioden er 4 år, og
medlemmerne afgår på skift. Årskonferencen vælger en suppleant til rådet. Rådet
konstituerer sig med næstformand, kasserer,
sekretær, ansvarlig for lokalt arbejde, herunder kvindearbejdet og en ansvarlig for rådets presse. Missionsrådet fastsætter selv sin
dagsorden.
Stk. 3.
Missionsrådet udpeger repræsentanter til
Dansk Økumenisk Kvindekomite (DØK),
Dansk Missionsråd (DMR), Dansk Missionsråds Udviklingsafdelingen (DMR-U),
Danske Kirkers Råd (DKR) og World Federation of Methodist Women (WFMW).
§.3. Lokalt arbejde
Det lokale arbejde kan forme sig efter flere
modeller, sådan som det passer ind i den lo-
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kale menighed. Herunder er 3 modeller
listet:
Stk. 1. Metodistkirkens Kvindekreds/forening.(M.K.)
a. Medlemskab opnås af kvinder, som gennem bøn og offer ønsker at være med i kirkens verdensvide arbejde.
b. Motto: FRELST FOR AT TJENE.
c. Formålet for den lokale M.K. forening:
 at skabe et kristent fællesskab
 at føre mennesker til en personlig forbindelse med Gud
 at fremme forståelsen for mission i
hjem- og udland
 at støtte kristne medarbejdere
 at deltage i kirkens verdensvide arbejde
 at skabe kontakt til kvinder i andre
trossamfund
d. Ledelsen.
Den lokale M.K. forening vælger sin bestyrelse og formand eller kontaktperson på en
årlig generalforsamling, som indkaldes med
mindst 14 dages varsel. Alle M.K. medlemmer har stemmeret. Generalforsamlingen
modtager og godkender bestyrelsens rapporter og regnskaber, som viderebringes til menighedens pastoratskonference. Generalforsamlingen fastsætter sin egen dagsorden.
Stk. 2. Menigheds-missionskredse
a. En lokal menighed kan organisere og
drive en Missionskreds.
b. Formålet for en Missionskreds er:
 at fremme missionsånden i menigheden.
 at være støttegruppe for kirkens verdensmission.
 at tage initiativer og gennemføre programmer, der kan indbringe midler til
missionsarbejde og nødhjælpsarbejde.
 at sprede informationer om verdensmissionen.

c. Menigheds-missionskredse registreres i
Missionsrådet. Der føres ingen fortegnelse
over deltagere.
d. Ledelsen vælges efter behov og har sæde i og rapporterer til menighedens pastoratskonference. Ledelsen vælger en ansvarlig, der varetager kontakten til Missionsrådet.
Stk. 3. Menigheds-mission
a. En lokal menighed kan lade menighedsrådet varetage menighedens missionsansvar.
b. Menighedsrådet fastlægger missionsprogrammer, oplysning om mission, temagudstjenester om mission samt indsamlinger til
mission som en integreret del af menighedens program.
c. Menighedsrådet udpeger en ansvarlig til
at varetage kontakten til Missionsrådet. Der
føres ingen fortegnelse over deltagere.
d. Rapportering
om
menighedens
missionsengagement indgår i menighedsforstanderens indberetning til menighedens
pastoratskonference.
§.4. Lokalforeningerne
Såfremt man har en lokalforening, kan arbejdet organiseres på følgende måde:
Stk. 1.
Foreningerne ledes af en bestyrelse valgt på
generalforsamlingen. Der er to mulige ledelsesformer:
a. Bestyrelsen består af en formand, som
skal være medlem af Metodistkirken, næstformand, sekretær og kasserer samt bestyrelsesmedlemmer efter behov.
b. Bestyrelsen sammensættes efter behov.
5 medlemmer anbefales. Bestyrelsen konstituerer sig med en repræsentant til menighedsrådet. Denne skal være medlem af
Metodistkirken. Yderligere vælges en kasserer og en kontaktperson til Missionsrådet.

Stk. 2.
Foreningens årlige generalforsamling afholdes i februar eller marts måned og indkaldes
med 14 dages varsel og ledes af en valgt dirigent. Generalforsamlingen fastsætter selv
sin dagsorden og valgperioder for personvalg. Alle valg sker ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen modtager
bestyrelsens skriftlige indberetning og regnskab.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne
ønsker det.
Stk. 3.
Ved ledelsesform a)
er formanden foreningens daglige leder,
som har sæde i pastoratskonference, og som
afgiver skriftlig rapport hertil.
Ved ledelsesform b)
har foreningens repræsentant sæde i pastoratskonferencen og afgiver skriftlig rapport
hertil. Bestyrelsens kontaktperson til Missionsrådet er ansvarlig for, at der føres protokol over forenings- og bestyrelsesmøder,
og at medlemslisten bliver ført.
Stk. 4.
Foreningens økonomi
Foreningerne bestemmer selv, hvorledes
midler til den daglige drift fremkommer.
Generalforsamlingen fastsætter et kontingent for lokalforeningens medlemmer. Bestyrelsen tilser, at midler indkommet til
mission og andre bestemte formål også
videresendes løbende til disse.
§.5. Nedlæggelse og vedtægtsændringer
Stk.1. Det lokale arbejde
Ved eventuel nedlæggelse af en lokal forening eller menigheds-missionskreds overføres eventuel beholdning til Missionsrådet.
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Stk. 2. Vedtægter
Ændringer af disse vedtægter foretages af
årskonferencen. Forslag til vedtægtsændring
skal offentliggøres i fortrykket til årskonferencen. Ændringsforslag kræver kvalificeret
majoritet for at være godkendt.
Stk. 3. Opløsning af Missionsrådet
Ved eventuel opløsning af hele organisationen tilfalder eventuelle midler Metodistkirkens årskonference.
Arbejdsorden for Missionsrådet
Kirkeordningen 2005 § 632
§.1. Missionsrådets funktioner
Missionsrådets arbejde opdeles i flere funktioner, som kan fordeles på flere personer:
a. Mødesekretær varetager skrivning af
Missionsrådets interne beslutningsreferater
og den korrespondance, som Missionsrådet
henlægger til mødesekretæren.
b. Korrespondance med samarbejdsorganisationer, General Board of Global Ministries
(G.B.G.M.) og World Federation of Methodist Women (W.F.M.W.) og missionærer
varetages enten af de personer, som er valgt
til de aktuelle repræsentationer eller efter
beslutning i Missionsrådet fra sag til sag.
c. Kontaktperson(er) varetager korrespondance med menigheder og lokalforeninger.
§.2. Missionsrådets kasserer-funktion:
Kollekter, indsamlinger og bidrag fra de
lokale foreninger og menigheder samles i
Missionsrådets kasse.
b. Missionsrådets kasserer rapporterer til
årskonferencen.
Praksis for revision følger årskonferencens
praksis. Regnskab godkendes på årskonferencen.
§.3. Missionsstævne
Hvert andet år arrangerer Missionsrådet et
missionsstævne for Metodistkirken i Danmark. Det samlede Missionsråd er værter
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for stævnet. Programmet er forkyndende og
orienterende i overensstemmelse med arbejdsområdet.
Menighedskontaktpersonen eller dennes
stedfortræder udgør et repræsentantskab for
Missionsrådets ved missionsstævnet og har
stemmeret ved eventuelle meningstilkendegivende afstemninger på missionsstævnet.
Formandens beretning skal fremlægges her
til evt. drøftelse. Repræsentantskabet kan
vejlede, rådgive og støtte rådet i dets arbejde.
§.4. Organisationens presse
Missionsrådet informerer via kirkens landsdækkende medier og kan med sine midler
bidrage til formidlingen.
§.5. Rådets ansvarsfordeling
Missionsrådets ansvar hviler på de missionsrådsmedlemmer, som Årskonferencen
har valgt.
Hvis rådet finder det nødvendigt, kan ressourcepersoner inddrages i rådets arbejde og
deltage i møder. Således kan rådet vælge
enten at finde kasserer, ansvarlig for presse,
sekretær m.v. blandt de valgte i rådsmedlemmer eller at supplere sig med sådanne
ressourcepersoner. Hvis rådet inddrager
andre end de valgte i rådets arbejde, kan
disse deltage i debat og mødevirksomhed
efter rådets egen arbejdsorden. Ansvaret og
beslutningerne for hele rådets arbejde, inkl.
det af de supplerede personer udførte,
påhviler altid kun de valgte rådsmedlemmer,
som er nævnt i Vedtægterne §2 stk.2.
Hvis der er et dansk medlem af G.B.G.M.,
har dette medlem automatisk sæde i Missionsrådet, uden stemmeret med mindre
vedkommende er valgt direkte til Missionsrådet af Årskonferencen.

Regnskab 2006
Indtægter
Kollekter
Kollekter til videreforsendelse
Kollekter modt.
Kontingenter til missionsrådet (MK)
Bidrag fra menigheder
Bidrag fra enkeltpersoner
Kontingenter og bidrag
Tipsmidler
Fonde m.v. (Bededagskollekt)
Ordinære indtægter
Udgifter
Kollekter videresendt
Kontorudgifter
Bestyrelsesmøder
Årbog
Gaver
Tips og lotto - revisor m.v.
Administrationsudgifter
Ordinære udgifter

22.944,25
19.596,50
42.540,75
12.632,50
37.178,86
23.956,25
73.767,61
79.014,69
45.000,00
240.323,05

-19.596,50
-2.793,70
-4.565,00
-1.450,00
-407,00
-2.125,00
-11.340,70
-30.937,20

Ordinært resultat

209.385,85

Finansielle poster
Renteindtægter
Gebyrer
Finansielle poster i alt

2.229,69
-1.269,00
960,69

Specielle projekter
Lodsedler
Lodsedler, salg
Køb af lodsedler
Forsendelse af lodsedler
Lodsedler, i alt

18.650,00
-4.513,00
-170,00

18.650,00
-4.683,00
13.967,00
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DKR/DØF/DMR
DKR
DØF
DKR/DØF/DMR, i alt
Himmel og Jord
Himmel og Jord. Abonnementer
Andel af Himmel og Jord
Friabonnementer
Himmel og Jord, i alt

-9.323,20
-3.614,12

-12.937,32
-12.937,32

0,00
-27.648,64
-450,00

-28.098,64
-28.098,64

Rejser
Rejser - Nordisk Missionsråd, ECOM m.v.
Congo
Studerende i Kolwesi
Drengehjem i Likasi
Gaver/bidrag til Den Gode Forbindelse
Arbejdsholdenes bidr. til Den Gode Forbindelse
Vedlighold af el-projektet
Skole - Mulungwishi
Studerende i Mulungwishi
Bespisningsprojekt (ekskl. juleindsamling)
Til studerende i Kolwesi
Arbejdshold rejse, vaccination, forplejning
Vandprojekt materialer
Vandprojekt løn til congolesere
Vedligehold af el-projektet
Tata - medarbejder i Mulungwishi
Fødeleje til klinikken i Mulungwishi
Sendt til bespisningsprojektet
Congo, i alt
Letland
Gaver - Partnermenigheder
Hope center
Babypakker
Camp Wesley strøm
Partnermenigheder
Lettiske studerende
Kalender/årbog
Hope Center
Camp Wesley strøm
Letland, i alt
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-16.695,59

3.050,00
1.340,00
221.063,26
184.500,00
5.430,41
415,25
4.400,00
1.815,25
-3.500,00
-365.108,00
-103.020,94
-23.519,60
-5.430,41
-433,92
-37.635,92
-11.758,20

422.014,17

-550.406,99
-128.392,82

2.500,00
38.384,75
875,00
40.000,00
-36.158,50
-6.836,12
-16.053,11
-33.284,75
-60.000,00

81.759,75

-152.332,48
-70.572,73

Indien
Fadderskab
Inderbørn fadderskab
Indien, i alt

74.893,00
-76.593,00
-1.700,00

Diverse andre formål
Ordet og Israel og Aids-børn
Videresendt
Diverse andre formål, i alt

590,00
-590,00
0,00
-244.430,10

Specielle projekter i alt
Nettoresultat

-34.083,56

Balance pr. 31/12 2006
Aktiver
Bankbeholdning
Girobeholdning
OIKOS Andelskasse
Kassebeholdning
Aktiver, i alt

187.370,28
133.131,79
1.000,00
4.403,00
325.905,07

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

360.985,84
-997,21
0,00
-34.083,56
325.905,07

Egenkapital pr. 31/12 2006 fordelt således:
MK's rejsekasse
DR Congo
Drengehjem i Likasi
Vandprojekt (rest 2005)
Vandprojekt 2006
Skoleprojekt Mulungwishi (rest 2005)
Skoleprojekt Mulungwishi 2006
Bespisning (rest 2005)
Bespisning 2006
Julekollekt
Studerende Mulungwishi
Resultat 2006

Indkommet

1.340,00
20.121,99
407.588,34
10.795,15
415,25
40.607,29
1.815,25
20.485,25
4.400,00
507.568,52

Videresendt Overført 2007
9.710,22
0,00

1.340,00

-492.082,46

0,00

0,00

11.210,40

-11.758,20
0,00
-503.840,66

51.149,59
4.400,00
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Letland
Gaver / Partnermenigheder
Hope Center
Babypakker
Camp Wesley strøm
Kalender/årbog/studerende
Resultat 2006

2.500,00
38.384,75
875,00
40.000,00
0,00
81.759,75

-36.158,50
-33.284,75
0,00
-60.000,00
-22.889,23
-152.332,48

Indien
Fadderskab (rest 2005)
Fadderskab
MK-fadderskab
Resultat 2006

150,00
74.893,00
2.000,00
77.043,00

-76.593,00
76.593,00

5.100,00
875,00

450,00

50.000,00
10.000,00
100.000,00
244.235,21
81.669,86
325.905,07

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

Budget 2007
Kollekter
Ordinære indtægter
Administrationsudgifter
Finansielle indtægter / udgifter
Lodsedler
Himmel & Jord
Rejser
DR Congo
Letland
Indien
Andre foreninger

Indtægter
52.000
140.000
2.000
18.000

60.000
40.000
75.000
387.000
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Udgifter
52.000
30.000
1.200
5.000
31.000
25.000
60.000
80.000
75.000
13.000
372.200

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund
(Beretning til MBUF's delegeretmøde)
Er Gud for os hvem kan da være imod os?
(Rom. 8:31)
Hør mit råb om hjælp, min konge og min
Gud (Sl. 5:3)
Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende (Matt. 28:20)
Bibelen er fuld af beretninger om mennesker der ikke kan finde ud af deres liv,
deres opgaver og som trygler Gud om hjælp.
Bibelen er ligeså fuld af beretninger om at
Gud er vores evigt gode far, som vil os det
bedste og hjælper os. I det skisma står vi
som mennesker. Og i samme skisma står vi
som forbund. Det er ikke alle planer og
tanker, vi kan føre ud i livet med lige stor
succes. Og alligevel er vi evigt forvissede
om at Gud hjælper os og støtter os i vort
arbejde.
DM er tidspunktet, hvor vi kigger tilbage og
ser frem. Det er nemmest at se tilbage, for vi
ved, hvad der er sket. Men det er vigtigst at
se fremad, for dér kan vi ændre noget. Det
er nemmest at lave mere af det samme, for
det ved vi, hvordan vi skal gøre. Det er
sværere at gøre noget nyt, for det har vi
aldrig prøvet.
Selvom det er banalt er det vigtigt at huske
på. Lad os få et forbund, hvor glæden ved
succes er større end angsten for fiasko.
Velkommen til DM.
Ledere
Lederne er en af MBUFs væsentligste
ressourcer. Undersøgelser viser at der aldrig
har været så mange frivillige ledere i vores
samfund som i dag og at mange svarer at de
gerne vil yde en større indsats. Alligevel
oplever vi ofte problemer med at få ledere
til det lokale arbejde eller til at arrangere

lejre. Der er derfor ingen tvivl om at vi skal
gøre det mere attraktivt at være leder både
centralt og lokalt. Det kan gøres på mange
måder. Projektarbejde, så man binder sig for
en konkret opgave, giver ofte større villighed til at yde en indsats. Omsorg for de
lokale ledere i form af arrangementer for
dem giver også tit mening. Her kan den
lokale menighed ofte spille en god rolle. Og
så skal vi give plads til at mennesker får lyst
til at være ledere. Vi skal rose og ikke
skose.
Lederweekenden er også et paradoks og
problembarn. En afstemning på hjemmesiden viste at 2/3 gerne ville have en lederweekend. Men styrelsen har brug for input
til hvad indholdet skal være. Styrelsen
påtager sig gerne ansvaret for at arrangere
en weekend. Vi er også villige til at satse
økonomisk på arrangementet – men det skal
klart have et andet indhold for at være
attraktivt for mere end 15-25 personer.
Der kommer i år en stor udskiftning i
MBUF-styrelsen. Det er klart, at det kommer til at betyde at tingene kommer til at gå
lidt langsommere indtil alle er kommet ind i
arbejdet.
Velkomstfolder og børneattester
På DM 2006 havde vi en lang drøftelse af
indhentelse af børneattester, som har været
et lovkrav siden 1. juli 2006. Kravet betyder
at alle nye ledere, der er involveret i arbejde
med børn under 15 år, skal have indhentet
en børneattest, der viser om Politiet har
registreret domme for seksuelle overgreb.
Det er den lokale arbejdsgren, der er
ansvarlig for indhentelsen, men MBUF har
tilbudt at vejlede samt at selve indsendelsen
sker til MBUFs formand. Det har været et
stort arbejde for alle, men som sagt et
lovkrav. Fremover skal nye ledere løbende
have indhentet attester.
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MBUF-styrelsen har udarbejdet en folder,
der bl.a. handler om børneattester og
sikkerhed på vore arrangementer. Folderen
er i udkast udsendt til DM. Når vi har
modtaget kommentarer vil den blive trykt
og udsendt til grupperne, så I kan uddele
den til nye (og gamle) medlemmer.
TUF
Den første TUF-weekend blev afholdt på
Lægården i Holstebro, 15.-17. september
2006. I august samledes 9 ledere til planlægning. Reklamemæssigt blev der sendt
personlige breve til knap 70 konfirmander
fra årgangene 2005- og 06, endvidere info
gennem Himmel og Jord og på hjemmeside
konfirmand.blogspot.com. Der kom 20
deltagere; kvantitativt måske mindre end
forventet, men undervejs på weekenden
blev det meget tydeligt, at TUF havde fået
den bedste start. Deltagerne var begejstrede
og nød hinandens selskab i fulde drag. Der
blev talt om tro, da Lene Nørrelykke kom på
besøg, og senere, da vi på forskellig vis
debatterede, hvornår man egentlig er en
kristen. Flere ledere satte sig i den varme
stol og forsøgte at besvare deltagernes
spørgsmål lige fra hvor mange kan der være
i en jumbojet? til skal man gå i kirke for at
være kristen? Flere har sagt, at de ikke
næsten ikke kan vente til næste TUFweekend i marts 2007. Se mere på
konfirmand.blogspot.com
Den Gode Forbindelse
I sommeren 2006 drog 24 danske metodister
til Den Demokratiske Republik Congo for at
hjælpe med at restaurere den eksisterende
vandforsyning på Missionsstationen i
Mulungwishi. Alle deltagere er eller har
været en del af det MBUF både lokalt og
nationalt. Det lykkes for holdet at sikre rent
drikkevand til hele missionsstationen.
Der blev lagt godt 5 km vandrør i forgravede render som blev dækket til igen,
igangsat en ny pumpe, restaureret og lagt
nyt tag på en muret vandtank, svejset nye
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bunde på og malet 8 vandtønder, muret nye
vandstandere (vandhaner) uden for nogle
huse og andre huse blev koblet direkte på
systemet samt undervist i god hygiejne. Og
sidst men ikke mindst blev der spillet
fodbold og sjippet med de lokale børn samt
afholdt en spejderdag med snobrød, stafetter
og lege.
Alt i alt blev der lavet rigtig meget i de 5
uger Mulungwishi på det nærmeste var
invaderet af MBUF’ere.
Dermed er de seneste års offergave fra
Delegeretmødet blevet brugt til et godt
formål som forhåbentlig vil gøre livet lidt
nemmere på den afrikanske savanne de
næste mange år.
Kommunikation
MBUF har fortsat arbejdet med
kommunikation. En ny hjemmeside så
dagens lys i 2006. Vi har primært fået
positive tilbagemeldinger omkring siden,
der stadigt bliver bedre. Vi arbejder –
sammen med Metodistkirkens Landsledelse
– på at styrke sammenhængen mellem
Himmel & Jord, hjemmesiden og andre
nyhedsbrev mv. Vi forventer at ansætte en
redaktør på ¼ tid, så der kan komme endnu
bedre kommunikation.
Og der er nok at tage fat på. Vi skal i vores
kommunikation være opmærksomme på at
vi har en tendens til at blive indforståede.
Når vi udsender information om lejre er det
ikke sjældent at væsentlige oplysninger som
pris, sted eller overnatningsform ikke
fremgår. Og selv om vi er mange der godt
ved at man skal have sovepose med på DM
er det alligevel en god ting at skrive ind.
Fælleslejr 2008
I skrivende stund er det ikke lykkedes at
skaffe en leder til at stå for Fælleslejr 2008,
så man må sige at lejren hænger i en tynd
tråd. Hvis der er personer, der er interes-

serede i at gi’ en hånd med et sjovt arbejde
kan de henvende sig til styrelsen.
Økonomi
Økonomien er som vanligt god. Igen i år fik
vi flere penge fra DUF og arbejdsgrenene
brugte færre penge end budgetteret. Der er
derfor et råderum til at igangsætte projekter
som Den gode forbindelse o.l. Det er
styrelsens holdning, at vi skal være risikovillige, men til stadighed kritisk vurderer de
indkomne ansøgninger.
Medlemmer
Atter i år kan vi konstatere en medlemstilbagegang. I år er den væsentligste årsag at
en lokalgruppe ikke har fået opkrævet kontingent og lavet regnskab efter DUFs regler
herom. Vi regner derfor med at kunne få
rettet op på dette forhold til næste år.

Ansatte
Vi har stadig stor glæde over vore ansatte,
konsulent Tine Gjessø og forretningsfører
Henrik Nielsen. Tine har væsentlig andel i
TUF, kommunikation og udvikling af lokale
ledere. Tine er meget af sted og bruges
flittigt af de lokale grupper. Derudover er
støtter hun ofte op omkring planlægningen
og afholdelsen af landsarrangementer.
Henrik sørger for at vi til stadighed har en
velfungerende administration. Det er omdrejningspunktet for at kunne modtage
tipsmidler. Som styrelse er vi meget trygge
ved at medlemsregistrering og bogføring
ligger i disse sikre hænder.

Særligt om MB
Er vi der?
Er vi der, var temaet for BørneMedarbejder-Konferencen
(BMK)
i
september 2006. Vi var der! Ca. 10 MB’ere
og et par stykker fra MS.
MBK er en stor mosaik af mennesker,
inspiration, fællesskab, forskellighed – alt
sammen med fokus på at formidler troen på
Gud og lave gode aktiviteter for børn. Tre
workshops: ”Kreativ Formidling”, ”Kristuskransen for børn” og ”Personligt andagtsliv”
havde metodister som undervisere.
Vi fra Metodistkirken brugte også konferencen til at snakke med hinanden om det, vi
oplevede på de forskellige workshops og
hvordan vi gør i de forskellige byer om
arbejdsgrene.
Inspiration
På inspirationsmødet i Århus på sidste DM
tog vi en drøftelse af Zone-materialet, som
er et nyt idémateriale målrettet forskellige
aldersgrupper. Det er forskelligt hvordan
byerne har brugt zone-materialet, og vi kan

nok få mere ud af det, hvis vi lærer det
bedre at kende. Husk at Lise Daugaard,
vores fælleskirkelige materialekonsulent, er
der bl.a. for at hjælpe i gang og give
konkrete råd i dette arbejde.
Noget andet vi koncentrerede os om på
inspirationsmødet, var forskellige måder at
fortælle på. Anne Thompson fortalte en
historie brugt i en børnegudstjeneste og
Tine Gjessø holdt oplæg om fortælling for
børn og anbefalede gode bøger.
Husk på at de to konsulenter, Tine Gjessø
(MBUF) og Lise Daugaard (fælleskirkelig)
ikke er længere væk end telefonen eller
mailen. Brug dem lokalt!
Landsdækkende arrangementer
I fastelavnsweekenden blev de 9-12 årige
inviteret på en lejr med hygge, fastelavnsfest, gudstjeneste mm. Desværre måtte
dette gode initiativ gemmes til en anden
gang, da der af forskellige årsager var for få
tilmeldte børn til lejren. Men dette må
absolut ikke opfattes som en afvisning af et
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tilbud om en landsdækkende weekend på et
andet tidspunkt.
Rigtigt glædeligt er det at kunne fortælle, at
der arbejdes på at arrangere Børnelejr på
Solborgen i uge 29. Der kommer mere
information i løbet af foråret. Men spred
allerede nu den gode nyhed: Børnelejr i uge
29!
Lørdag d. 8 september er der fælles MB-dag
i Århus. Det bliver en dag med masser af

rytmer, sang og dans for de 4-12 årige. Vi er
ved at finde dygtige undervisere, som skal
være med til at gøre dagen rigtigt god og
lære os nyt.
Vi er der!
Det bedste er, at MB er derude i
menighederne, og også i det kommende år
vil være der for mange børn, med engagerede ledere og tilbud om gode aktiviteter.

Særligt om MS
I det forgangne år er der lagt meget
arbejdskraft i spejderarbejdet. Det største
arbejde er nok det der gøres i vores 6
grupper ved de ugentlige møder. Her
kommer børn og unge tæt på engagerede
ledere, der er et særligt fællesskab og de
møder mennesker der har en oprigtig
interesse for dem. På den måde kommer
mange børn og unge i kontakt med
Metodistkirken via MS.
Timetallet for planlægning og afholdelse af
landsarrangementer er også stort og i det
store hele er afholdelsen af landsarrangementerne en succes. Der er gennem en
årrække blevet indarbejdet en rytme i
afholdelsen af lejre og ture således at der
hvert år er en bred vifte af tilbud til landets
MS’ere.
To store succeser
I 2006 skete der det glædelige at to landsarrangementer igen slog deltagerrekord.
Både på Patruljefører Træning (PFT) og på
Landspatruljekonkurrencen (LPK) lå deltagerantallet over 70.
I øjeblikket er der en stor gruppe spejdere
og patruljeførere der har et godt fællesskab
landsdelene i mellem. Det er blevet sværere
at være pessimistisk, når man tænker på alle
de spejdere der på PFT er vilde efter at blive
gode patruljeførere og gode ledere.
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De der allerede er ledere i MS er også gode
ledere og de går uden tvivl højt op i at give
børn og unge nogle uforglemmelige oplevelser. På Farmen kunne man således se lederne gå rundt en hel weekend, klædt ud
som ænder, da der her var LPK med Andeby
tema.
Der er stadig brug for flere ledere
Både lokalt og på landsplan er der store dele
af spejderarbejdet, der hviler på få personer.
Det er udmattende for lederne og det gør
arbejdet mere usikkert. I en del år har der
været fokus på overgangen fra MUS til
spejder, hvor der traditionelt mistes mange
børn, måske er det tid til at vi begynder at
fokusere på lederne på samme måde.
Ledermangel er en af de faktorer der har
størst negativ betydning for spejderarbejdet
ikke bare i MS, men også i de større korps.
Et lille korps som MS er desværre mere
følsomt, der er ikke en eneste leder, der kan
undværes uden arbejdet falder i kvalitet
enten for børnene eller de øvrige ledere.
Ingen har en fiks og færdig løsning på
problemet, men mange steder prøver man
sig frem med f.eks. at rekruttere forældre
eller hjælpe patruljeførerne med planlægningen. Der er ikke andet for end at
fortsætte med det der virker, være åbne over
for nye tænkemåder og frem for alt dele
vore erfaringer.

Seniorer og old scoutere
I sommerferien tog 20 seniorspejdere til
Slovakiet for at holde sommerlejr. Turen
indebar store naturoplevelser, et møde med
slovakisk kultur og for nogle begyndende
højdesyge. Det er anden gang en seniorsommerlejr går til Østeuropa og ligesom
tidligere afholdes lejren for at tilbyde de
unge ledere en særlig oplevelse.
I 2006 har der desværre også været to
aflysninger af landsarrangementer. Old
scout weekenden i august og seniornatløbet
i november blev begge aflyst pga. for få
tilmeldte. Det er kedeligt at skulle aflyse,
særligt for de ledere der har brugt tid og
kræfter på planlægningen, men der er på den
anden side ingen grund til at gennemføre,
hvis der ikke er nok deltagere til at kunne
afholde de aktiviteter man har planlagt.
Old scout weekenden og seniornatløbet er
ture, der henvender sig til forholdsvis få
mennesker og derfor vil risikoen for en
aflysning altid være større end til de store
lejre. Old scout weekenderne og seniornatløbene er ture af høj kvalitet som
deltagerne kan leve højt på længe, derfor vil

de blive afholdt al den tid der er nogen der
vil planlægge dem.
Hvad er der planlagt for næste år?
I det kommende år vil der være mange
muligheder for at trække i uniformen i
længere eller kortere tid. Den kommende
sommerlejr på Krogsholt, hvor alle danske
og en del norske MS’ere er inviteret bliver
nok en af de største spejderoplevelser. I
anledning af spejderbevægelsens 100 års
jubilæum skal deltagerne på sommerlejren
gå ”I BP’s fodspor”. Som noget nyt kommer
der også til at være roverlejr for de ældste
spejdere på årets sommerlejr.
Glæd dig i øvrigt til old scout weekend,
seniorweekend, PFT, seniornatløb, og alle
de ture og møder der afholdes lokalt.
Tak til alle der har ydet en indsats for MS,
spejderarbejdet er en levende ramme som vi
selv er med til at fylde ud og til dette
arbejde er der brug for alle MUS, alle
spejdere, alle ledere, alle deres ideer, og
alles forbøn.

Særligt om MM
Der har som altid været stor aktivitet på
musikfronten.
Gospelmusikken er en fremtrædende del af
metodistkirken i Danmark. I visse områder
er metodistkirkerne ligefrem kendte for
deres gospelkor og hyppige koncerter. Dette
har medført at gospelmusikken er blevet
anerkendt at det brede publikum, og det er
efterhånden alle slags mennesker, der både
synger gospel, og går til gospelkoncerter –
det synes jeg godt vi kan være stolte af!
Metodistkirkens gospelkor er aktive, og de
udviser en stor lidenskab for gospelmusikken og dens budskab. Korene er flittige
deltagere på festivaler og workshops; både
inden- og udenfor metodistkirken.
MM modtager en del ansøgninger om støtte
til korworkshops med undervisere udefra,

hvilket MM med glæde imødekommer. Det
er en fornøjelse at se, hvordan korene
brænder for konstant at udvikle sig, og
udfordre deres kunnen. Resultatet er tydeligt
og målbart, og det er ikke tilfældigt at de
danske metodistiske gospelkor er eftertragtede rundt omkring i Europa. Det
bevidner de rejser til både Tyskland, Polen
og England, som flere af korene har
foretaget i løbet af året.
Når det kommer til metodistkirkens
lovsangsarbejde, vil jeg være ærlig og sige,
at jeg ikke direkte ”har fingeren på pulsen”.
For mig er lovsangsarbejdet er en svær
størrelse at få fornemmelse. Jeg ved med
sikkerhed, at I synger lovsang rundt
omkring i menighederne, men det der
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desværre ikke så ofte jeg er i kontakt med
jer. Det vil jeg gerne ændre på.
Vi har i MM lyst til at gøre lovsangen mere
tydelig. Man skal ikke underkende lovsangens formåen og indflydelse på både
gudstjenesten og mennesker. Derfor vil vi
gerne i MM satse på at udvikle lovsangsarbejdet i menighederne. Lige nu arbejdes der på, at finde noget undervisnings-

materiale eller lign. som lovsangsgrupperne
kan have glæde af i deres arbejde. Der
arbejdes også på at få en lovsangsweekend
på benene, med undervisere udefra.
Det ville derfor være dejligt, hvis der var
nogle lovsangere, der har lyst til at være
med til MM inspirationsmødet, så vi kan
høre, hvilke tanker I gør jer omkring
lovsangsarbejdet i metodistkirken.

Særligt om MU
Sidste år skrev vi om hvilke forandringer vi
ønskede at se i MU. Det var klart for os
begge, at vi som landsledere ikke havde tid
og overskud til at stå for de lejre som har
været faste i mange år, så som nytårs-,
påske- og sommerlejr. Det var tydeligt for
os, at en af de faktorer, der gør at en lejr
bliver god, har noget at gøre med lederens
engagement og lyst til lejren, og derfor ville
vi gerne at lokale ledere, der brændte for en
bestemt lejr, tog over.
Derfor blev året 2006/07 indledt med en
smule bæven, da vi ikke vidste, om der
overhovedet var nogen, det ville have lyst til
at holde lejr. Og det var med stor glæde at vi
opdagede at det var der heldigvis.

har, heldigvis, måtte indse at der sker så
meget i kirkerne i højtiderne, at vores unge
hellere vil blive hjemme og deltage i diverse
aktiviteter, og det har vi så måtte tage til
efterretning.

Ungdomsarbejdet i metodistkirken er
efterhånden blevet en lidt udefinerbar
størrelse, da meget af det arbejde, der
henvender sig til de unge, er lagt over i et
mere fælles regi, så som TUF arbejdet og
teenageweekender. Men de vil nu alligevel
blive nævnt her, da vi føler, at det som
sådan er ungdomsarbejde, om end der er en
del spejdere der er med i ledergrupperne til
de forskellige fælles lejre. Vi synes ikke at
MU skal udelukke spejderne, da spejderne
jo også er en slags unge mennesker .

Refill
Refill har i tidligere år haft nedadgående
deltagelse, og derfor valgte udvalget bag i
2006 at stoppe arbejdet med en fælles
lederweekend.

Lejre:
Påskelejr 2006
Påskelejren i Odense måtte desværre aflyses
pga. for få deltagere, og det var en af
grundene til ovenstående overvejelser. Vi
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Karavanen 2006
Anne Munk rejste til North Carolina sammen med en flok piger fra Norden, Estland
og Letland. Hun havde en god tur, og gruppen har mødtes en enkelt gang efter deres
eventyr i det amerikanske. Til sommer kommer en gruppe amerikanere til Danmark,
men i skrivende stund ligger planerne ikke
fast, forhåbentlig kan der berettes mere om
dette til delegeretmødet.

Teenageweekend 2006
Teenageweekenden blev afholdt på Lægården i Holstebro, og var endnu en gang en
stor succes. Der var mulighed for både fysisk aktivitet, bl.a. ved klatrevæggen, samt
hygge sammen med vennerne fra de andre
byer. Tak til Strandby for initiativet omkring
denne lejr.
Nytårslejr 2006/07
Nytårslejren blev i år holdt på Solborgen af
en gruppe fra København og Strandby. De

var ca. 30 deltagere, og de hyggede sig
rigtig meget. Højdepunkterne var bl.a.: morgenradio, andagter, sumobrydning, boksning
med mega-handsker, samt en spændende
eftermiddag hvor Jon Frydensbjerg var ude
og fortælle om sit arbejde med misbrugere
og hjemløse, og så selvfølgelig festen
nytårsaften.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle de
personer der som ledere eller arbejdskraft
har givet en hånd med – ingen nævnt ingen
glemt. Uden jer bliver det ikke til noget.

Tak
på MBUF-styrelsens vegne
Mads Kamp Hansen
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Regnskab 2006
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)
TUF
Udlandsaktiviteter (note 6)
Dåbsklub / Konfirmandweekend
Diverse (note 7)
Til fordeling mellem arbejdsgrenene (note 8)

Resultat
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1.062.500,00
60.710,46
39.120,00
23.200,00
9.400,50
17.740,00
10,00
1.212.680,96

394.945,42
35.258,26
165.815,44
17.400,50
50.282,39
41.149,16
38.099,07
93.486,44
15.839,56
92.110,88
12.000,00
56.349,10
1.012.736,22
153.541,30
1.166.277,52
46.403,44

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 2005 & 2006
Feriepengeforpligtelse

Note 1 - Lejre og stævner
Lederweekend, deltagerbetaling
Delegeretmøde, deltagerbetaling

Note 2 - Ansatte + medarbejderrelaterede udgifter
Uddannelseskonsulent
Forretningsfører
Materialekonsulent
Medarbejder relaterede udgifter

Note 3 - Styrelsen
MU
MS
MB
MM
MBUF
Køb af EDB-udstyr

183.685,68
1.079.691,60
1.230.000,00
47.447,10
200,00
0,00
16.083,94
42.066,09
63.370,00
0,00
15.632,93
0,00
2.678.177,34

2.361.387,79
46.403,44

2.407.791,23
2.291,00
5.312,00
731,90
83.389,36
100.161,85
45.000,00
33.500,00
2.678.177,34

1.180,00
16.560,00
17.740,00

245.493,89
71.122,84
15.000,00
63.328,69
394.945,42

1.759,50
0,00
594,00
2.474,50
30.430,26
0,00
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35.258,26
Note 4 - Publikationer
Himmel & jord
DM Guide
Årbogen

Note 5 - Bevillinger
MM Rønne, Stuttgart koncert-tur
MBUR Strandby, lydanlæg, lederværksted m.m.
Camp Wesley, Letland
Young Joy, Vejle MM

Note 6 - Udlandsaktiviteter
Kontingenter
Den Gode Forbindelse
EMYC

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

Note 8 - Fordelingen
MU
MS
MB
MM
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163.131,84
1.233,60
1.450,00
165.815,44

25.000,00
50.000,00
10.000,00
8.486,44
93.486,44

11.500,00
55.000,00
25.610,88
92.110,88

19.330,25
6.100,00
0,00
3.800,00
24.107,40
1.211,45
1.800,00
56.349,10

39.372,69
96.119,73
7.424,17
10.624,71
153.541,30

Vedtægter
Navn
§ 1.
Organisationens navn er Metodistkirkens
Børne- og Ungdomsforbund i Danmark,
forkortet MBUF.
Formål
§ 2. Forbundets formål er, med Bibelen, de
fælleskirkelige trosbekendelser og Metodistkirkens særlige vejledende skrifter og sociale principper som grundlag, at hjælpe
børn og unge
- Til en erfaring af Guds nåde i det kristne
fællesskabs sammenhæng
- Til en personlig afgørelse for den korsfæstede og opstandne Jesus Kristus som
frelser og Herre
- Til en kristen livsførelse i overensstemmelse med Jesu kærlighedsbud og i tillid
til Helligåndens kraft og ledelse
- Til en aktiv deltagelse i kirkens og samfundets liv, såvel lokalt som på lands- og
verdensplan.

Spejderarbejde f. eks. i form af ulve-,
smutte-, spejder- og seniorspejderarbejde –
Samlet i Metodistkirkens Spejdere (MS),
specielt for 6-30-årige
Ungdomsarbejde f. eks. i form af teenage-,
klub- og ungdomsarbejde – Samlet i
Metodistkirkens Ungdomsforeninger (MU),
specielt for 13-30-årige
Musikarbejde f. eks. i form af børnegospelgospel-, lovsangs- og korarbejde – Samlet i
Metodistkirkens Musikarbejde (MM),
specielt for 10-30-årige.
Særlige forhold for spejderarbejdet

§ 3.
Forbundet er Metodistkirkens børne- og
ungdomsarbejde. Det er gennem Metodistkirkens årskonference tilknyttet den verdensomspændende Metodistkirke (The
United Methodist Church).

§ 5.
Korpsets kvindelige medlemmer er gennem
en associeringsaftale med De grønne
pigespejdere internationalt anerkendt, og
derved repræsenteret ved en observatør i
"Pigespejdernes Fællesråd, Danmark" der er
tilsluttet "The World of Girl Guides and Girl
Scouts" (WAGGGS).
Stk. 2. Korpsets mandlige medlemmer er
gennem en associeringsaftale med KFUMSpejderne i Danmark internationalt anerkendt. KFUM-Spejderne i Danmark er
medlem af "Fællesrådet for Danmarks
Drengespejdere", der repræsenterer danske
spejderarbejde overfor "The World Organization of the Scout Movement" (WOSM)
Stk. 3. Korpset vil til enhver tid rette sig
efter de, for de to verdensbevægelser gældende, love og bestemmelser.

Arbejdsformer

Struktur

§ 4.
Forbundet arbejder med følgende arbejdsformer:
Børnearbejde f. eks. i form af myretuer,
søndagsskoler, klubber og børnekor –
Samlet i Metodistkirkens Børnearbejde
(MB), specielt for 0-13-årige

Lokalt arbejde

Tilhørsforhold

§ 6.
MBUF virker gennem lokalgrupper jf. §§
23-24. Alle lokalgrupper, der arbejder efter
vedtægter godkendt af MBUF og lever op til
MBUFs formål, kan optages i MBUF.
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Optagelsen sker på MBUFs delegeretmøde
jf. § 9

møder efter interesse. På landsmøderne
drøftes forhold af særlig interesse for
området.

Landsarbejde
§ 7.
Forbundets øverste myndighed er delegeretmødet, som afholdes en gang årligt.
Den daglige ledelse varetages af MBUFstyrelsen.
Under MBUF-styrelsen arbejder 4 koordineringsudvalg for hhv. Børne-, spejder-,
ungdoms-, og musikarbejde.
Koordineringsudvalgene kan oprette arbejdsudvalg til løsning af konkrete opgaver.
Koordineringsudvalgene kan supplere sig
med medlemmer uden stemmeret.
Medlemskab
§ 8.
Medlemskab i MBUF opnås ved medlemskab i en lokalgruppe.
Delegeretmødet og landsmøderne
§ 9.
Ordinært delegeretmøde afholdes en gang
årligt i Store Bededagsferien, startende Store Bededag, medmindre andet er bekendtgjort senest 8 uger før afholdelsen gennem
meddelelse til lokalgrupperne.
Stk. 2. Dagsorden udsendes senest én måned
før mødets afholdelse.
Stk. 3. Forslag og ansøgning om optagelse
af lokalgrupper som ønskes behandlet på
delegeretmødet, skal være MBUF-styrelsens
formand i hænde senest 8 uger inden delegeretmødet.
Stk. 4. Forslag til personvalg indsendes til
MBUF-styrelsens formand. Forslag indkommet mere end 8 uger før delegeretmødet
offentliggøres ved udsendelse til grupperne.
Forslag skal være formanden i hænde senest
2 uger før delegeretmødet.
Stk. 5. I forbindelse med afholdelsen af
delegeretmødet opdeles deltagerne i lands-
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§ 10.
Ekstraordinært delegeretmøde afholdes, såfremt MBUF-styrelsen ønsker dette eller
mindst 1/3 af lokalgrupperne skriftligt
anmoder MBUF-styrelsen om at forestå en
indkaldelse. Tidspunktet for indkaldelse,
udsendelse af dagsorden samt offentliggørelse af forslag til delegeretmødet er i dette
tilfælde én måned. Indkaldelse sker ved
udsendelse til lokalgrupper senest én måned
før mødets afholdelse.
§ 11.
Stemmeberettigede medlemmer af delegeretmødet er én repræsentant pr. Lokalgruppe
for hver påbegyndt 20 medlemmer, samt
lederen af den lokale gruppe og MBUFstyrelsen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, ligesom lokalgrupper uden leder ikke kan sende
en person i dennes sted.
Udelukket fra at øve stemmeret er repræsentanter for lokalgrupper, der ikke har opfyldt de økonomiske forpligtelser overfor
forbundet senest én måned efter regnskabsårets udløb.
Ethvert medlem af forbundet har taleret,
men ikke forslags- og stemmeret.
§ 12.
Delegeretmødets dagsorden skal indeholde:
1. Konstituering – herunder valg af:
a) Dirigent
b) Sekretær
c) Stemmetæller
d) Justeringsudvalg
2. Optagelse af nye grupper
3. Godkendelse af forbundets indberetning
for det foregående år samt arbejdsplaner for
indeværende og det efterfølgende kalenderår.
4. Godkendelse af forbundets regnskab og
budget.

5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse ilinger.
6. Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til fællesarrangementer og indsamlinger.
7. Behandling af fremsatte lovændringsforslag.
8. Valg af:
a) Formand og næstformand for MBUFstyrelsen
b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen
c) 2 revisorer samt suppleanter for disse
d) En repræsentant til Dansk Ungdoms
Fællesråds delegeretmøde
e) 4 ungdomsrepræsentanter til Metodistkirkens Årskonference
f) Forslagskomite
9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det
efterfølgende delegeretmøde.
10. Eventuelt.
§ 13.
MBUF-styrelsens formand og næstformand
vælges for et år ad gangen. Der kræves
absolut flertal.
Stk. 2:
8 menige medlemmer af MBUF-styrelsen
vælges for et år ad gangen.
Der vælges op til 2 repræsentanter for
Metodistkirkens Børnearbejde. Det er udelukkende delegater tilmeldt MBs landsmøde, der har stemmeret til dette valg.
Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Ungdomsforeninger. Det er udelukkende delegater tilmeldt MUs landsmøde, der har stemmeret til dette valg.
Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Spejdere. Det er udelukkende
delegater tilmeldt MSs landsmøde, der har
stemmeret til dette valg.
Der vælges op til 2 repræsentanter for Metodistkirkens Musikarbejde.. Det er udelukkende delegater tilmeldt MMs landsmøde,
der har stemmeret til dette valg.
Disse 8 er udgør tillige koordinationsudvalget for de respektive arbejdsformer,
som er ansvarlige for arbejdet mellem dele-

geretmøderne. Personerne vælges som leder
og viceleder. Koordinationsudvalget er ansvarlige for landsmødets afholdelse.
Såfremt der opstår vakancer mellem to
delegeretmøder kan styrelsen supplere sig
med yderligere medlemmer. Styrelsen skal
informere lokalforeningerne om eventuelle
ændringer i styrelsens sammensætning.
§ 14.
Såfremt der til personvalg er foreslået mere
end én person, skal der foretages skriftlig
afstemning.
Stk. 2. Afstemninger skal foregå skriftligt,
såfremt dirigenten eller mindst fem medlemmer af delegeretmødet forlanger det.
§ 15
Delegeretmødet nedsætter en forslagskomite, bestående af tre personer valgt af
delegeretmødet, og to personer udpeget af
MBUF-styrelsen blandt MBUF-styrelsens
medlemmer.
Stk. 2. Forslagskomiteen skal fremkomme
med forslag til de valg, der er omtalt i § 12
pkt. 8 a-f.
Stk. 3. Forslagskomiteen arbejder fra afslutningen af et delegeretmøde til afslutningen af det efterfølgende delegeretmøde.
Stk. 4. Forslagskomiteen skal senest 6 uger
før delegeretmødet fremsende forslag til
personvalg med beskrivelse af kandidaterne
til MBUF-styrelsen, som skal udsende disse
til grupperne.
§ 16.
Personvalg er gældende fra afslutningen af
et delegeretmøde til afslutningen på det
efterfølgende. Optagelse af grupper er
gyldig øjeblikkeligt.
MBUF-styrelsen
§ 17.
MBUF-styrelsen består af formand, næstformand og op til 8 styrelsesmedlemmer.
MBUF-styrelsen konstituerer sig selv.
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MBUF-styrelsen kan supplere sig med
yderligere medlemmer uden stemmeret.
§ 18.
Alle valgte medlemmer af MBUF-styrelsen
skal være lovmæssigt myndige. De skal
være medlemmer af Metodistkirken og
MBUF.
§ 19.
MBUF-styrelsens opgaver er bl. a.
- udarbejdelse af budget og regnskab
- lederuddannelse
- ansættelse af medarbejdere
- nedsættelse af udvalg
- udgivelse af blade
- afholdelse af lejre og stævner
- at koordinere og samarbejde med
Metodistkirken i Danmark
varetage forholdet til DUF
afholdelse af delegeretmøde
repræsentation
- inspiration til det lokale arbejde
§ 20.
MBUF-styrelsen tegnes af formanden. Ved
køb, salg, låntagning og pantsætning af fast
ejendom kræves underskrift af den samlede
bestyrelse.
§ 21.
MBUF-styrelsen er beslutningsdygtig, såfremt bestyrelsesmødet er behørigt indkaldt,
og mindst halvdelen af dens medlemmer er
tilstede.
§ 22.
MBUF-styrelsen samles mindst to gange
årligt.
Lokalgruppen
§ 23.
En lokalgruppe er en juridisk person med
egne vedtægter, eget regnskab og regelmæssige aktiviteter. Lokalgruppen skal føre
en medlemsliste, sikre at nye medlemmer
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underskriver en indmeldelsesblanket samt at
alle medlemmer hvert år dokumenterer
deres medlemskab ved en kontingentindbetaling på mindst kr. 75.. Lokalgruppen
skal hvert år inden delegeretmødet afholde
et møde, hvor regnskaber godkendes og
personvalg foretages. Alle medlemmer evt.
repræsenteret af en forældre skal have
stemmeret ved mødet.
Den lokale gruppe skal indsende beretning,
referat fra generalforsamling, statistik,
regnskaber samt eventuelle vedtægtsændringer for det forløbne arbejdsår til
MBUF-styrelsen. Beretningen skal tillige
indeholde lokalgruppernes planer for det
igangværende arbejdsår.
§ 24.
Lokalgruppen er tilknyttet den lokale
pastoratskonference. Lokalgruppernes regnskaber forelægges pastoratskonferencen.
Lederen af hver enkelt lokalgruppe skal
være medlem af Metodistkirken og godkendes på pastoratskonferencen.
Lokale børne- og ungdomsråd
§ 25.
Såfremt der indenfor en menighed i Metodistkirken i Danmark findes flere lokalgrupper, skal der dannes et lokalt børne- og
ungdomsråd.
§ 26.
Børne- og Ungdomsrådet består af en
repræsentant for hver af de lokalgrupper,
som er repræsenteret indenfor den enkelte
menighed. Repræsentanter udpeges af de
enkelte lokalgrupper for et år ad gangen.
§ 27.
Børne- og Ungdomsrådets opgave er at
koordinere lokalgruppernes arbejdsindsats,
så forbundets formål efterleves, og således,
at der indenfor hver menighed skabes en
naturlig overgang fra børne- og ungdomsarbejdet til menighedsarbejdet. Rådet til-

rettelægger og afholder fællesarrangementer.
Vedtægtsændringer
§ 28.
Forslag til ændringer af forbundets love
indbringes for delegeretmødet af MBUFstyrelsen eller lokalgrupper. Forslagene skal
indsendes senest 8 uger inden delegeretmødet.
Stk. 2. For vedtagelse af ændringer i lovene
kræves 2/3 majoritet. Delegeretmødet kan
ikke gennemføre ændringer, der fratager
forbundet dets karakter af en metodistisk
børne- og ungdomsorganisation.
Stk. 3. Ændringer i § 3 samt § 28, stk. 2 og
3 skal vedtages på to af hinanden følgende

ordinære delegeretmøder for at være gældende.
Ændringer i § 5 kan kun vedtages af MSdelegater
§ 29.
Ophævelse af forbundet skal vedtages på to
på hinanden følgende delegeretmøder, hvoraf et skal være ordinært. I tilfælde af ophævelse af Metodistkirkens Børne- og
Ungdomsforbund i Danmark tilfalder
forbundets formue Metodistkirken i
Danmark.
Vedtaget på MBUFs delegeretmøde, maj
2001. Revideret maj 2004.
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed
Konferenceåret har været et relativt stille år
for vort råd.
Ved årskonferencen 2006 skete der en enkelt udskiftning i rådet, i det Bjørn Thomsen
blev indvalgt som nyt medlem.
Vi har fastholdt samarbejdet med de forskellige organisationer vi tidligere har været
i kontakt med. Det drejer sig først og
fremmest om Alkoholpolitisk Landsråd
(AL), rådet for Frivilligt Socialt Arbejde,
samt nordiske og internationale kontakter.
I november 2006 indbød Metodistkirkens
Europæiske komité for arbejdet med narkotika- og alkoholmisbrug til en konference
i Kiev i Ukraine. Her var der repræsentanter
fra flere lande i Europa, samt deltagere fra
USA. Formålet med konferencen var at se
tilbage på det arbejde, der var udført i
Europa på misbrugsarbejdet i vor kirke
siden begyndelsen af 1990´erne. Her fik vi
fra Danmark mulighed for at fortælle lidt
om det arbejde vi havde deltaget i, specielt
de temaaftener der var afholdt i efteråret
2005, samt foråret 2006. Ligeledes hørte vi
om, hvordan arbejdet var startet i vor kirke,
først i Norden og senere i store dele af
Europa. Konferencen var samtidig en start
for det nye europæiske råd for arbejdet med
narkotika- og alkoholmisbrug.
I januar indbød vi til en temadag på Idrætsefterskolen Lægården med temaet ”En sund
sjæl i et sundt legeme.” Ud over marketingsmedarbejder Ina Johansen AL, der fortalte
om reklamens snigløb, havde vi inviteret
skuespilleren Allan Olsen til at fortælle om
sit liv med alkoholmisbrug og hans vej ud af
dette. Hans tema var ”Et nyt liv”. Vi skulle
også have haft besøg af Helen Byholt
Lovelace, der skulle fortælle om gadebørnsprojektet i Kiev, men hendes fly blev tilbageholdt i Prag, så hun nåede ikke frem.
Knut Bjarne Jørgensen
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Til gengæld kunne undertegnede fortælle en
smule om et besøg i gadebørns projektet,
samt fortælle lidt om vort råds arbejde.
Søndag den 21. januar var Helen Byholt
Lovelace med ved gudstjenesten i Odense,
hvor hun levende fortalte om gadebørnsprojektet. Der blev indsamlet en god gave til
dette arbejde.
Ovenstående arrangementer er blevet støttet
økonomisk af A-Forsikrings Fonden og
kirkens europæiske råd.
Ved en konference i Norge i efteråret blev
vi præsenteret for et program som kirkerne
har lavet med henblik på brug i menighedsarbejdet. Vi har set programmet og arbejder
nu med oversættelse og bearbejdning og
håber snart at kunne præsentere dele af det.
Vi har opretholdt kontakten til Metodistkirkens Sociale Arbejde, og er blevet enige
om ved dette års konference at have en
samtale om fortsat samarbejde. Dog synes
det ikke som om tiden endnu er moden for
en sammenlægning af disse to afdelinger af
vor kirke.
Vor hjemmeside er p.t. under fornyelse og
opbygning. Bjørn Thomsen er i fuld gang
med dette arbejde, og vi håber snart at den
kan vises.
Metodistkirken, ikke bare i vort område,
men i hele verden har været banebrydere i
arbejdet med narkotika- og alkoholspørgsmål. Derfor har vi et kald og en
forpligtelse til at stå vagt om et sundt
alternativ og være med i arbejdet med at
formindske forbruget af alkohol og euforiserende stoffer. Her er specielt oplysningsarbejdet, specielt overfor børn og unge et
vigtigt redskab.
Vi er, i vort råd, interesseret i gode idéer,
der vil fremme dette arbejde i vor kirke.

Regnskab 2006
Indtægt
Renter
Gebyrer i bank
Tilskud
Tips og lotto
A-forsikringsfond
Kopiering

Udgifter
Kontormateriale
Opdatering af PC
Porto og gebyrer
Administration
Bestyrelses- og udvalgsmøder
Andre møder
Diæter
Abonnementer, service
Temadage
Gaver
Årbogen
Kopiaftale
Revision
Revisorassistance vedr. tips og lotto
Udgifter
Årets resultat

470,68
-10,00
460,68
21.206,56
8.000,00
843,75
30.510,99

1.599,13
3.004,50
622,75
3.541,56
5.535,42
3.338,80
60,00
250,00
5.766,09
21.099,00
1.450,00
1.868,75
2.000,00
1.437,50
- 51.573,50
- 21.062,51

Status
Aktiver
Jyske bank 7845 – 107013-6
Formue ultimo 2005
Formueforklaring
Egenkapital 2006
Mellemregning
Årets resultat
Balance

65.529,88
65.529,88

86.482,39
110,00
- 21.062,51
65.529,88
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Kurér-Forlaget
I 2006 udkom Metodistkirkens nye salmebog, som blev vel modtaget.
Forlaget kom ind i billedet ved modtagelsen
fra udlandet pga. moms-reglerne. Derefter
blev distributionen overtaget og salmebøger
blev fordelt til menighederne efter påtryk af
navn.
Ved årskonferencen blev en speciel udgave
givet til alle deltagerne. Ligeledes blev der
fra kirken givet et tilbud, at få det personlige
navn trykt ved forudbestilling af køb inden
årskonferencen. Alt forløb planmæssigt, så
salmebogen kunne tages i brug i menighederne den 1. juli. Siden har der været
normalt salg, som nu har nået en vist stilstand.
Køb og salg af salmebogen har været finansieret af kirkens hovedkasse. Restlageret
er i forlaget til fremtidig salg. Da lageret er
ret stort, blev der en mindre restgæld på kr.
125.000,00 til hovedkassen.
Dette beløb samt tidligere restgæld fra bl.a.
”Den danske Metodistkirkes historie” på kr.
90.000,00 vil blive svært at indfri, da fremtidig salg vil gå langsomt. Hovedkassens
revisor har derfor anbefalet, at disse to
beløb skulle udlignes i det af hovedkassen
tidligere hensatte beløb til salmebogen.
Salget har givet en pæn fortjeneste, som
således har været med til at forlagets
likviditet (som er meget stram) lige har
kunnet klares.
Bogsalget har ligget meget konstant og er
nærmest en service med at fremskaffe
bøger. Det giver ikke den store fortjeneste,
da der er porto/gebyr ved købene og
ligeledes porto ved videreforsendelse. Samarbejdet med D.B.K. Bogdistribution vedr.
”Gospel for Gospelfolk” er opsagt, da der
ikke den vej sælges flere bøger gennem
Alf Hansen
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boghandlerne. Vi vil derfor spare lagerleje,
forsikring m.m.
En del af avancen er brugt til at nedskrive
nogle af bøgerne på lager, da salget der, er
gået i stå.
Himmel & Jord har næsten lige kunnet
løbe rundt, da der bl.a. sidste år udkom et
nummer mindre. Det kniber stadig med at
forøge abonnentantallet til støtte for bladet,
da medlemmer af MBUF og MK kan
modtaget det derigennem. Adressekartoteket
halter stadig vedr. MBUF, da nye ikke
tilmeldes og gamle ikke slettes.
Dagens Ord holder ca. det samme abonnentantal. Der kommer ca. 50-60 nye hvert
år, medens der tilsvarende falder det samme
antal fra, da mange ældre har haft heftet
eller ophører med gaveabonnement. Bladet
har ikke kunnet indhentet den store portostigning de sidste par år. Det har heller ikke
været muligt at få øget støtte fra U.S.A.
(kursen er også meget lav).
Der bliver gjort en indsats på Kirkedagene
for at reklamere for heftet. Næste år vil
prisen desværre stige med ca. 20%.
Administrationen har haft lidt større omkostninger, bl.a. forsøgt med en enkelt annonce for ”Gospelbogen” som ikke gav
resultat.
Ca. hvert 3-4 år er der udgifter til
indbinding af ”Himmel & Jord” til landsarkivet, reparation af kopimaskine samt
afskrivningen af PC (administration) vil
være afsluttet.
Dåbsklubben bliver stadig varetaget i
tilknytning til forlaget. Den har nu varet i 14
år med 275 børn.

Regnskab 2006
Salg af bøger
Indtægter
Varesalg
Udgifter
Varelager 1/1
Varekøb
Importkøb
Varelager 31/12
nedskrivning
Porto, fragt, indpakning
Omk. vedr. DBK distribution/avance (Gospel)
Resultat
Salmebogen
Indtægter
Udgifter
Importkøb/Trykning
Layout
Forfatteromkostning (Copyright)
Varelager 31/12
Eget forbrug
Navnetryk
Porto/fragt
Resultat

82.508,99

130.825,30
53.897.94
14.765,76
128.632,48
9.297,03 119.335,45

80.153,55
2.355,44
- 6.136,00
- 1.138,86
- 4.919,42

295.780,00

143.801,07
94.841,00
69.771,25
- 168.317,44 140.095,88
155.684,12
- 51.800,00
-23.220,00
-6.902,64
73.761,48

Himmel & Jord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud MBUF og MK

66.482,09
152.263,58 218.745,67

Udgifter
Trykning
Layout
Porto
Redaktionsomkostninger
Girokort / porto
Resultat

102.175,00
39.625,00
73.115,71
2.575,00
1.500,00 218.990,71
- 245,04
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Dagens Ord
Indtægter
Abonnementer
Tilskud, The Upper Room

46.086,66
18.491,52

Udgifter
Trykning
Porto
Redaktionsomkostninger
Girokort / porto
Resultat

46.090,74
24.154,22
2.694,40
1.500,00 - 74.439,36
- 9.861,18

Administration
Udgifter
Renter
Kontoromkostninger
Årbogen
Forsikring
Arkivindbinding
Rejseudgifter
Annonce
Afskrivning, PC administration
Resultat

15,66
11.413,76
1.450,00
1.662,00
1.690,00
1.100,00
2.040,00
1.865,06

Overskud

64.578,18

21.236,48
- 21.236,48
37.499,36

Status pr. 31.12.2006
Aktiver
Likvide midler
Kassebeholdning
Bankkonto
Girokonto

1.432,19
27.608,69
20.456,90

49.497,78

Tilgodehavender
Himmel & Jord
Bogsalg/debitorer

2.400,00
16.048,97

18.448,97

Forudbetalinger
Udfordringen
Dagens Ord nr. 1

498,00
12.522,45

13.020,45

Inventar
PC administration
- afskrivning
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1.865,06
- 1.865,06

0,00

Varelager
Varelager, Bogsalg
Varelager, Dåbsklubben
Varelager, Gospel for gospelfolk
Varelager, Salmebogen

119.335,45
12.114,13
14.414,40
168.317,44 314.181,42
395.148,62

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

28.875,00
31.323,74
550,00
78.148,59 138.897,33

Intern gæld
Depot for Dåbsklubben
Depot for Gospel for Gospelfolk

6.269,98
14.414,40

Formue
Formue 1/1 2006
Overført mellemregninger med Hovedkassen iflg. revisor
D.D.Historiebog
Salmebogen
Driftsresultat

20.684,38

- 16.932,45
90.000,00
125.000,00
37.499,36 235.566,91
395.148,62
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Metodisthistorisk Selskab
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek
Vi har i det forløbne år modtaget arkivmateriale fra menighederne i Horsens, Kalundborg og Hjørring samt forskelligt andet
materiale. Arbejdet med dette materiale og
den løbende opdatering og vedligeholdelse
af Landsarkivet og Biblioteket er en ganske
stor opgave for udvalget, og især de nye
medlemmer af udvalget gør en stor indsats.
Chr. Alsted
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Der vil gå nogen tid før alt det indkomne
materiale er bearbejdet.
Udvalget har så småt taget fat på en gennemgang og prioritering af de effekter som
udstilles i biblioteket. Vi er opmærksomme
på, at Metodistkirken i Danmark i 2009 kan
fejre sit 150 års jubilæum.

Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg
Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK)
Det økumeniske arbejde i Danmark er en
lille del af et meget stort fællesskab på
verdensplan.
I mere end 180 lande samles kvinder den
første fredag i marts måned til Kvindernes
Internationale Bededag. Materialet i år var
udarbejdet af kvinder fra Paraguay med
temaet: ”Forenet under Guds telt”.
Endvidere arrangerer og afholder komiteen
”Fællesskabets Dag” på vandrehjemmet i
Svendborg. Her kunne man lytte til Lena

Rude Jensen, som fortalte om engle. Gunvor
Sandvad holdt et bibelforedrag, over næste
års tema: ”Guds visdom giver ny indsigt”.
Helle Lærke underviste i kirkedans, alt i alt
blev der indbudt til en spændende weekend.
Ved dette stævne blev kollekten fra
Kvindernes Internationale Bededag uddelt
til Frelsens Hærs arbejde i Brasilien og til
Missionsforbundets arbejde i Ghana og i
Grønland.
Se mere på websiden:
www.kvindebededag.dk

Lene Bræstrup

Det Danske Bibelselskab
For at nå ud til så mange mennesker som
muligt blev Bibelen med faktasider og Johannes Møllehaves Børnebibelen i foråret
2006 udgivet som bogklubbog i samarbejde
med Gyldendals Bogklub.
Bibelselskabet har også produceret et stort
antal nytestamenter til brug for bl.a. Gideonitternes og KFUM´s soldatermissions uddelinger.
Bibelselskabets forlag har endvidere udgivet
fire nye titler i ”Læse let serien”, der er

beregnet til brug i skolens 1. – 4. klasse. For
de der ønsker at gå mere i dybden udkom en
studieudgave af Markusevangeliet .
Bibelselskabet er meget aktiv som indsamler
for at kunne støtte bibelarbejdet i lande,
hvor man ikke selv har mulighed for at gennemføre det arbejde, man gerne vil.
På det organisatoriske område skal det nævnes, at Bibelselskabets repræsentantskab
vedtog en lettere revision af Bibelselskabets
Love.

Ove S Sørensen

Evangelisk Frikirkeråd
På Evangelisk Frikirkeråds repræsentantskabsmøde d. 3. nov. 2006 på Hotel Nyborg
Strand blev det vedtaget efter orienteringen
på forrige repræsentantskabsmøde at nedlægge Evangelisk Frikirkeråd som en selvstændig organisation.

Der nedsattes et udvalg, der skal arbejde for
at der i stedet dannes en arbejdsgruppe “FrikirkeForum”, som afholder møder og
arrangementer efter behov og som indgår i
Danske Kirkers Råd. Det er tanken at arbejdsgruppen skal ledes af en styrelse med i
alt fem medlemmer, der vælges af de fri-
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kirker og frikirkelige organisationer, der er
medlemmer af Mellemkirkeligt Arbejdsforum i Danske Kirkers Råd.
SKAT har gennemgået nyt forslag til forpligtelseserklæringer. SKAT’s arbejde vil

blive betalt med midler fra Evangelisk Frikirkeråd. De øvrige midler i Evangelisk
Frikirkeråd tænkes overført til Danske
Kirkers Råd.

Finn Uth

Danske Kirkers Råd (DKR)
Danske Kirkers Råd vokser sig stærkt som
det bredeste og største økumeniske netværk
herhjemme. Tre nye medlemmer er kommet
til: Pinsekirken, KFUK’s Sociale Arbejde
og Lolland-Falsters mellemkirkelige stiftsudvalg. DKR tæller dermed 14 kirkesamfund og 37 organisationer. Forhandlinger er i gang med Youth for Christ,
Gudsmoders Beskyttelse (Ortodoks Kirke)
og Alpha Danmark.
DKR er ikke det eneste sted økumenien i
Danmark foregår. Danske Kirkedage er et
væsentligt samlingssted. Det kunne opleves
i Haderslev i Kristi Himmelfarts-ferien,
hvor omkring 1500 tilrejsende var med sammen med mange fra egnen. Knut Bjarne
Jørgensen har været med i forberedelsesarbejdet, og Charlotte Thaarup og Anne
Thompson deltog i gudstjenestefejring.
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. Ved det
sidste møde den 31. maj præsenteredes
bogen om Den økumeniske Bevægelses
historie. En af forfatterne er Jørgen
Thaarup.
Finn Uth

Henning Bjerno

Danske Kirkedage
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Det økumeniske efterårsmøde på Nyborg
Strand i november var godt besøgt.
Rådet har været aktivt i forbindelse med den
nye forkynderlov. Stramningen af regeringens politik over for mindretalskirkerne
blev imødegået, og vi kan især takke Kirkernes Integrationstjeneste og Den katolske
Kirke får aktiv påvirkning af lovgiverne.
Der foregår nu en samtale om et udspil fra
Den katolske Kirke om at få det offentliges
hjælp i forbindelse med opkrævning af
kirkeskat. Vi er gået aktivt ind i samtalen,
men er naturligvis opmærksom på de store
fordele, der ligger i anvendelsen af forpligtelseserklæringerne.
Metodistkirken er repræsenteret i Danske
Kirkers Råd af Finn Uth og Henning
Bjerno. Rita Jørgensen er valgt som en af
de fem repræsentanter fra Mellemkirkeligt
Arbejdsforum, der samler alle de kirkelige
organisationer
På sit årsmøde i marts blev domprovst
Anders Gadegaard valgt som formand efter
lektor Peter Lodberg, og baptistpræst Jens
Christensen som næstformand efter
Henning
Bjerno.

Der var over 1500 deltagere som havde
meldt sig til Danske Kirkedage 2007, som
blev holdt i Haderslev i Kristi himmelfarts
weekenden 17.-20. maj. Ud over dette
deltog der et stort antal gæster ved de
forskellige enkelte arrangementer, specielt
ved åbnings og afslutningsgudstjenesten.
Haderslev idrætscenter dannede de bedste
rammer for et vellykket arrangement, hvor
alt fungerede til stor tilfredshed for
deltagerne. Der var mange gæster fra andre
lande tilstede, og specielt blev der fokuseret
på, at vi var i grænselandet, da der var
deltagere fra mindretalsgrupperne på begge
sider af grænsen. Flere arrangementer var
lagt ud i byen til kirker, museer med videre.
Kirkedagenes protektor var Hendes
Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, som
deltog i åbningsgudstjenesten og åbningsaftenen, hvor temaet var: Troen over
grænser.
Kirkedagenes tema var: Kirke over grænser,
og der blev sikkert flyttet nogle grænser i
løbet af kirkedagene.
Metodistkirken var repræsenteret på
kirkedagene med en stand på Mulighedernes
Marked. Til denne stand havde Rita
Jørgensen lavet en plancheudstilling, der
fortalte om kirken i billeder og ord. KurerForlaget havde leveret materiale til standen,
blandt andet et stort antal af Dagens Ord,
som mange tog med sig. Mange fandt vejen
forbi vor stand og fik en orientering om
kirken.
Undertegnede havde den glæde at sidde i
gudstjenesteudvalget i planlægningen af
gudstjenester med videre, samt med
deltagelse i begge de store gudstjenester.
Sammen med gadepræsten fra Esbjerg og

Broder Richard fra Taize havde jeg ansvaret
for natkirken i Haderslev Domkirke lørdag
nat. Der var gudstjenester hele dagen, alle
dage. I gudstjenesteteltet havde Charlotte
Thaarup, Anne og Duncan Thompson hver
en gudstjeneste. Der var stillerum og
samtalerum ”Under fire øjne”. Der var en
Bønnevæg hvorfra flere bønner blev læst op
søndag ved gudstjenesten.
Der var mange oplevelser at være med om
på kirkedagene, blandt andet:
Mulighedernes Marked, Koncert i
Domkirken (Børn og unge synger om håb)
Café Åben scene og Den Varme stol,
Byvandring i Haderslev, Sport, spil og lege
og Ikonværksted.
Det vil være alt for omfattende at give et
udtømmende billede af hvad der foregik på
Kirkedagene i Haderslev, men specielt skal
nævnes nogle ting, hvor troen blev sat i
fokus: Erfaringsudveksling om tro, hvor
Tine Lindhardt var samtalepartner med
Christian Mejdahl og Sofie Gråbøl. To
personer, der fortalte om den tro de selv
havde oplevet. Skuespiller og sanger
Michael Falch fortalte og sang lørdag aften
om kampene i sit liv: ”De urene ånder”.
Biskop David Zac Niringiye holdt en
inspirerende prædiken søndag formiddag.
Musik og sang havde fået en stor plads i
kirkedagenes program blandt andet godt
hjulpet af Betty og Peter Arendt.
Alt i alt var det en stor oplevelse at være
med på Danske Kirkedage, og det kan varmt
anbefales at overveje en deltagelse, når
næste kirkedage går af stabelen i Viborg
2010.
Læs mere på www.danskekirkedage.dk.

Knut Bjarne Jørgensen

Evangelisk Alliance
Et centralt fokus i Evangelisk Alliances
arbejde er bøn. Bedeugens trykte materiale

præsenteres i en fornyet form og de seneste
år har bedeteksterne være præget af større

93

opmræksomhed på kirkens sociale ansvar.
"Bøn for nationen" på St. Bededag i København er blevet et væsentligt arrangement,
hvor ikke mindst indvandrerkirkerne markerer sig.
I 2006 var årets tema i EA i Danmark
"Emerging Churches" som der blev sat folus
på blandt ved et seminar med Brian
McLaren. I 2007 er temaet "Frivillighed".
Der bliver afholdt en studiedag med dette
tema i oktober, hvor EA's bagland inviteres.
På Evangelisk Alliances repræsentantskabsmøde i efteråret 2006 blev det drøftet, om
en enhed som Evangelisk Alliance kan og
skal blande sig i politisk og offentlig debat
og lave lobbyarbejde. På trods af kirkelig og
teologisk forskellighed var der blandt
repræsentantskabsmedlemmerne enighed
om, at det vil være hensigtsmæssigt at oprette et beredskab, som kan tackle relevante
debatter og politiske anliggender, når de
kommer op. I fx England er Evangelisk
Alliance en meget vigtig kirkelig aktør i den
offentlige debat. I EA i Danmark vil vi
således fremover skærpe opmærksomheden
på relevante sager, som vi ved, der vil være
bred støtte til i EA's bagland. EA vil i den
kommende tid opbygge et system, der kan
håndtere deltagelse i sådanne offentlige
Christian Alsted
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debatter. Et eksempel på dette kunne være
en sag som forholdene omkring opholdstilladelse til udenlandske missionærer.
Willow Creek oplever, at kontakten til de
danske kirker og menigheder har fundet en
platform, og at salget og brugen af deres
ressourcer (bøger, CD’er m.m.) er steget
væsentligt i løbet af 2006. Willow Creek har
– efter Ruth Cilwik Andersens aftrædelse i
august 2006 – valgt at relancere Willow
Creek og aktiviteterne i Danmark med
henblik på, at en større andel af præster,
ledere og frivillige i kirkerne året igennem
kan blive inspireret i tjenesten. Relanceringen er blandt andet sket ved pr. 1.
januar at knytte en fuldtidsmedarbejder
Martinus Nielsen til Willow Creek.
Evangelisk Alliance er blevet et meget
aktivt forum, hvorfra der udgår mange gode
impulser. Det er muligt at følge med i udviklingen og læse relevant materiale på
hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk
Næste Lausanne Konference holdes 16-25.
oktober 2010 i Cape Town, Sydafrika.
Metodistkirken i Danmark bør allerede nu
overveje, om og i så fald hvem, man ønsker
at sende til konferencen.

Metodistkirken i Nordeuropa
Centralkonferencens Eksekutivkomite
og Biskopskomite
1. Møder og valg af lederskab
Centralkonferencens
Eksekutivog
Biskopskomite har afholdt to ordinære
møder i 2006/2007. Mødet i september 2006
blev afholdt i Riga i Letland og mødet i
marts 2007 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 2006
Biskopskassen, Oslo 2006
Centralkonferencekassen, Oslo 2006
Centralkonferencekassen, Sverige 2006
Areakassen 2006

En ny fond kaldet, Eurasisk Areakasse er
etableret i marts 2007. Den tidligere fond
Areakassen er nu ændret til den nordiske og
baltiske areakasse.
2.2 Uddelinger fra Centralkonferencens
fonde
Der har ikke været uddelinger det seneste
år.
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. Der er nu truffet
aftale med Letland og Lithauen om, hvordan
dette arbejde skal udføres. Der udestår nogle
nødvendige forhandlinger med Estland, før
arbejdet kan på begyndes der.
De baltiske præsters Lønsystem blev introduceret for årskonferencerne i de nordiske
lande 2006 og årskonferencerne blev udfordret til at opbygge relationer og venskaber,
hvilket også inkluderer økonomisk støtte.
Årskonferencerne i de nordiske lande blev
ligeledes udfordret til at budgettere med en
ekstra præsteløn, der kunne sendes til de
baltiske præsters Lønsystem.
Landsledelserne og de enkelte menigheder
blev opfordret til at bidrag til fonden. For at
skabe tættere forbindelser, opfordres de lokale menigheder til at skabe venskabsaftaler.
En PowerPoint præsentation og 2 brochurer
er udarbejdet til dette formål af Oslo-kontoret og præsenteret for årskonferencerne.
2.4 Rapporter
Eksekutivkomiteen har modtaget rapporter
fra Centralkonferencens Råd, fra repræsen-
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tanterne i Generalkonferencens forskellige
råd - som sidder der for Den Nordeuropæiske Centralkonference - og fra repræsentantanterne i World Methodist Councils
eksekutivkomite, World Evangelism, Africa
University, European Commission on
Mission (ECOM), European Methodist
Council (EMC), Fund mission in Europe,
the Conference of European Churches
(CEC) og the Community of Protestant
Churches in Europe (CPCE).

tralkonferencen. Planlægningen af Centralkonferencen i Strandby, Denmark den 18. 22. februar 2009 er ligeledes påbegyndt.

2.5 Kontakt med landledelserne
Referaterne fra møderne i Eksekutivkomiteen og Biskopskomiteen sendes til Landsledelserne i de forskellige lande og udgives
på www.umc-northerneurope.org. Der har
ikke været møder mellem lederne i Landsledelserne i 2006/2007.

3.1.1. Biskop Hans Växby
Biskop Hans Växby præsenterede sin personlige rapport på mødet i september 2006
og Biskopskomiteen havde sit årlige møde
med ham i marts 2007 (Se BoD §635:3).

2.6 Centralkonferencen
Komiteen har påbegyndt arbejdet med opfølgning på beslutningerne truffet på Centralkonferencen i Moskva i 2005. Komiteen
vil præsentere forslag for arbejdet på CenØystein Olsen,
Formand for
Eksekutivkomiteen
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Hans Växby
Næstformand for
Eksekutivkomiteen

3. Biskopskomiteen
Biskopskomiteen har de samme medlemmer
som Eksekutivkomiteen. Per-Endre Bjǿrnevik er formand for Biskopskomiteen.
3.1 Den årlige konsultation med biskopperne

3.1.2. Biskop Øystein Olsen
Biskop Øystein Olsen præsenterede sin
personlige rapport på mødet i marts 2007 og
Biskopskomiteen havde sit årlige møde med
ham.

Per-Endre Bjǿrnevik,
Formand for
Biskopskomiteen

Biskopkassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2006: 100 NOK = 90,51 DKK)

2006

2005

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

1.146.810
101.677
51.910
36.614
430.000
136.000
2.600
3.119
4.719
39.972
1.953.421

1.185.470
103.424
23.674
29.780
310.000
126.735
600
0
6.000
105.574
1.891.258

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

1.253.269
78.745
11.041
94.493
5.665
109.125
82.519
3.788
9.782
0
105.382
1.753.839

1.289.233
88.723
-2.062
138.842
16.006
121.500
95.678
6.188
23.562
21.938
99.910
1.899.517

13.174
13.174

8.262
8.262

Årets resultat

212.755

3

Overføringer og disponeringer
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

212.755
212.755

3
3

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

2006

2005

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
Forskuddsbetalinger og andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

486.899
77.751
564.650

140.618
20.650
161.268

Bankinnskudd og kontanter

609.875

630.366

Sum omløpsmidler

1.174.525

791.634

Sum eiendeler

1.174.525

791.634

218.477
571.928
790.405

5.722
571.928
577.650

12.964
93.833
116.842
160.480
384.120

30.770
88.854
84.217
10.143
213.984

384.120

213.984

1.174.525

791.634

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
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Areakassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2006 100 NOK = 90,51 DKK)

2006

2005

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

0
155.370
500
38.403
609.255
211.327
3.650
1.018.504

59.969
262.059
13.311

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

0
178.590
13.311
55.941
397.581
85.950
4.121
735.493

59.769
297.217
0

Finansielle poster
Renteinntekter
Sum finansielle poster

20.833
20.833

7.150
7.150

Årets resultat

303.844

111.572

Overføringer og disponeringer
Overføring til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

303.844
303.844

111.572
111.572

558.835
20.624
0
914.798

446.262
0
7.128
810.376
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Balanse pr. 31.12
(beløp i NOK)

2005

2004

0
65.692

6.500

998.479

777.442

Sum omløpsmidler

1.064.171

783.942

Sum eiendeler

1.064.171

783.942

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
30.583
31.325
1.343
510.110
0
374.569
22.445
57.401
1.027.776
1.032.171

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

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

32.000

61.564

Sum gjeld

32.000

61.564

1.064.171

783.942

Eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Forskuddsbetalinger
Andre fordringer
Bankinnskudd og kontanter

Sum egenkapital og gjeld
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Centralkonferencekassen
Resultatregnskap 01.01-31.12
(beløp i NOK, kurs 31/12 2006: 100 NOK = 90,51 DKK)

2006

2005

16.616
16.616
33.232
49.847
49.847
25.563
6.391
3.195
3.195
204.502

9.653
9.653
19.307
28.960
28.960
14.851
3.713
1.856
1.856
118.810

83.423
21.784
37.713
55.607
5.336
20.575
224.438

44.125
8.871
65.277
3.512
3.622
0
125.407

7.448
7.448

5.328
5.328

Årets resultat, fond

-12.489

- 1.269

Årets resultat

-12.489

- 1.269.

12.489
0
12.489

1.269
0
1.269

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

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

2006

2005

Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer

165.288

64.636

Bankinnskudd og kontanter

290.845

348.995

Sum omløpsmidler

456.133

413.632

Sum eiendeler

456.133

413.632

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital, fond
Egenkapital, Kirkeordningen

421.734
782

434.223
782

Sum egenkapital

422.516

435.005

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

33.617

-21.373

Sum gjeld

33.617

-21.373

456.133

413.632

Sum egenkapital og gjeld
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Fondskassen, Sverige
Resultatregnskap 01.01 - 31.12
(beløp I SEK, kurs 31/12 2006: 100 SEK = 82,47 DKK)

2006

2005

Inntekter
Utbytte
Renteinntekter
Opskrivning
Sum inntekter

83.923
589
0
84.512

70.761
108
387.210
458.078

Kostnader
Forvaltningskostnader
Andre kostnader
Sum kostnader
Årets resultat

5.358
36.482
41.840
42.672

5.218
0
5.218
452.860

Overføringer og disponeringer
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

42.672
42.672

452.860
452.860
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Balanse pr 31.12
(beløp i svenske kroner)
Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Banksinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Bunden egenkapital
Madsen's fond
Wahlström's fond
Odd Hagen's fond
Sum bunden egenkapital
Fri egenkapital959
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
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2006

2005

2.282.821
2.282.821

2.282.821
2.282.821

92.488
92.488
2.375.309

133.150
133.150
1.963.110

853.784
73.191
460.984
1.387.959

848.916
72.773
458.355
1.380.044

672.382
71.458
243.509
0
987.349
2.375.309

614.789
65.335
222.653
49.815
952.593
2.332.637

0
2.375.309

83.333
2.415.970

Metodistkirkens Nordiske Teologiske
Seminarium - Överås
Seminariestyrelsen har det sidste år været
deltager i samtaler omkring ændringer i
præsteuddannelsen og om muligheder for
samarbejde med forskellige teologiske institutioner. I rektor Jørgen Thaarup’s nedenstående rapport redegør han for livet på
seminariet og om de perspektiver, der tegner
sig for undervisningens fremtid.
I 2006 besluttede vi, at et udvalg med
repræsentanter fra vor styrelse samt fra
landsledelsen i Sverige, Svenska Kyrkostyrelsen, skulle udarbejde en rapport om
muligheder for fortsat at drive virksomhed i
bygningen. Her besluttedes det også at give
en frist på fem år til denne forandringsproces. Denne rapport foreligger nu og
sendes til konferencerne i Danmark, Finland
og Sverige. Den følger som bilag til vor
indberetning.
Eksamenshøjtid
Eksamenshøjtiden Pinsesøndag 4. juni 2006
afsluttede følgende studenter deres studier:
 Thommy Ek,
Bachelor
eksamen,
Master student 1 år
 Rikard Jisland, Bachelor eksamen,
Læg-prædikant kandidat
 Martin Klemetz, Bachelor eksamen,
 Pastor i Saron Göteborg
 Rasmus Lindén, Bachelor eksamen,
 Markus Green, Pastor, fortsat student,
Bachelor
Överås & THS 31. august 2006
Samtaledagen på Överås, hvor de tre
økumeniske svenske samtalepartnere, Missionskyrkan, Baptistkyrkan og Metodistkyrkan, mødtes dels på præsidie-niveau og dels
som uddannelsesansvarlige bag Teologiska
Högskolan
(THS)
og
Överås.
Samtaledagens
konklusion
er,
at
Metodistkyrkan kan indgå i THS, og at

vejen for konkrete forhandlinger om
betingelserne er åben. Med dette resultat
ligger beslutningen alene i Metodistkyrkan.
Det var ikke nogen stor overraskelse, at
kirkerne bag THS gerne vil have Metodistkyrkan med. Men i og med at samtaledagen
tydeliggjorde og accentuerede denne umiddelbare mulighed, vil det i sig selv stimulere
og påvirke, at Metodistkyrkan henlægger sin
præsteuddannelse til varetagelse i THS regi.
Processen bevæger sig i den retning selvom
den ikke hviler på nogen formel beslutning.
Når samtalen og processen i sig selv bliver
retningsgivende, og når undersøgelser og
forberedelser grænser til en effektuering, så
er det vigtigt at klargøre tydeligt, at dette
også er en beslutningsproces, hvor seminariestyrelsens og kirkens stiltiende modtagelse af informationer om samtalernes indhold
er en accept af resultatet og dermed også har
beslutningens karakter. Dette være udtrykt i
et forløb, hvor kirkens årskonferencer gentagne gange er blevet orienteret, men har afstået fra at træffe de formelle beslutninger,
samtidig med at forhandlinger og samtaler
på kort tid har åbnet døre, som vanskeligt
kan åbnes, uden at de, der har medvirket til
dørenes åbning, også går igennem dem.
Fremtidsperspektiv for Överås
Hvis resultatet bliver, at Bachelor og Master
uddannelserne henlægges til det ny THS, så
er det vigtigt for den fortsatte virksomhed
på Överås, at styrelsen fastsætter rammer
for den uddannelsesmæssige virksomhed,
Överås kan varetage uanset tid for Metodistkyrkans indgåen i THS. For at
anskueliggøre behovene i de kommende år
kan anføres:
Studieåret 2007 - 2008:
Almindelig undervisning i lighed med
nuværende.
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Studieåret 2008 - 2009:
Nogle få studenter vil være interesserede i at
læse individuelt for at gøre deres Bachelor
eksamen færdig.
Nogle få master-studenter bør gives mulighed for at afslutte deres master-eksamen.
Nogle få studenter på lokalpastor-kursen.
Eksamens-højtid i juni 2009. Måske sidste
eksamens-højtid
Studieåret 2009 - 2010:
Ingen klasser med nuværende studenter.
Individuelle studier, som kan lede til eksamen og diplom på alle niveauer: Lokalpastor / Bachelor / Master
Det er ønskeligt, at der bliver en overgang
til ny uddannelse uden afbrydelser. Hvis
dette skal ske, kan overgangen til og
igangsættelse af ny uddannelse ske som
følger:
Studieåret 2007 - 2008:
Beslutningsproces og kirkens formelle beslutning
Studieåret 2008 - 2009:
Forhandlinger og integration i ny uddannelse, initiering
Nye studenter bør kunne påbegynde studier
i ny uddannelse
Studieåret 2009 - 2010:
Effektuering af Metodistkyrkans engagement i ny uddannelse
Höstterminen 2006
Höstterminen 2006 blev gennemført efter
planerne. Studiemiljøet har været tilfredsstillende med kun en klasse.
Vårterminen 2007
Bachelor-uddannelsen:
Studenterne er splittet op i 2 klasser, en stor
ÅK III hvortil kommer et antal enkelt-fagsstudenter, her deltager ofte 10 eller flere
Øystein Olsen
Biskop og formand
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studenter i undervisningen. Den mindre ÅK
IV har 5 studenter til undervisning i klassen.
Lærere er ud over rektor: Ingrid Svensson,
Tord Ireblad, Anders Svensson, Beatrice
Alm, Leif Tullhage.
Master-uddannelsen:
Master-studerterne, som alle læser på distance, har været relativt aktive. Flere
afsluttende studieopgaver er skrevet, og der
er forventning om studiefremskridt for flere
studenter.
Lokal-pastor kursus er berammet til ugerne
22 - 23.
Opgave-uge 2007
Opgave-ugen 2007 er planlagt til uge 21.
Der er forventning om fremlæggelse af
følgende afsluttende opgaver:
4 - (5) Bachelor opgaver. Fremlægges
tirsdag 22. maj
1 - 2 Master opgaver. Fremlægges onsdag
23. maj
Desuden op til 5 mindre Master opgaver.
Examen 2007
Examenshøjtid 2007 finder sted 3. juni kl.
15.00.
Det forventes, at følgende eksamensbeviser
udleveres:
3 - 5 Bachelor diplomer
1 - 2 Master diplomer, heraf 1 - 2 in
absentia
Höstterminen 2007
Skema for höstterminen er lagt.
Lærere vil ud over rektor er: Tord Ireblad
og Ingrid Svensson, sidstnævnte med
forøget undervisning.

Överås i framtiden
Kort bakgrund
1923 beslutades inrätta en Skandinavisk
Metodistkyrkans Teologiska skola i Göteborg och Svenska Årskonferensen anmodades att inköpa fastigheten Överås för
ändamålet.
Den 1 januari 1924 tillträdde ”Stiftelsen
Metodist-Episkopalkyrkan i Sverige
Årskonferens”
Fastigheten Göteborg Bö 72:20 (Överås).
Anskaffningspriset var 250 000 kronor.
1971 beslutade Norge att lämna samarbetet. De övriga fyra Nordiska Årskonferenserna satsade vidare trots stora svårigheter under 1970-talet.
På 1990-talet förändrades inriktningen så
att nya elever antogs till studier utan krav
på koppling till Metodistkyrkan eller
pastorstjänst.
För några år sedan beslöt Nordiska Seminariestyrelsen att stoppa intagning till
Överås på grund av bristande lärarkapacitet.
2006 tillsattes en arbetsgruppen av den
Svenska Kyrkostyrelsen och Nordiska
Seminariestyrelsen för att fundera på vad
det finns för möjligheter att fortsätta bedriva verksamhet på Överås. Samtidigt
beslutade man ge en tidsfrist på fem år för
detta förändringsarbete.
Arbetsgruppens medlemmar: Maria
Winberg, Ingrid Svensson, Ingemar
Nordieng, Pär-Axel Sahlberg, Lars
Svensson, Roland Börjeson & P-G
Persson.
Historisk och ideologisk kontinuitet
Under ett av arbetsgruppens möten gjorde
vi ett kort avbrott för att vara med på en
andakt i Kapellet. Temat för andakten var
”Du får inte låta någon ta ifrån dig din tro,
ditt hopp eller dina drömmar”. Denna
inspirerande mening har stimulerat vårt
arbete.

Vi har kommit fram till att det finns stora
möjligheter att bedriva verksamhet på
Överås även i framtiden men det kommer
att kräva mycket arbete, entusiasm och tid.
Överås är ett rikt kulturarv, en plats som
betytt mycket, för många i den Nordiska
Metodistiska gemenskapen. Med ett modernt språkbruk kan man beskriva Överås
som ett starkt ”varumärke”.
Samtidigt har vi uppfattat att det finns en
stor öppenhet kring Överås framtid. Vi
tror inte att metodister i allmänhet tycker
att Överås måste bevaras till varje pris
även om det finns starka band och känslor
till huset och traditionen runt om i Norden.
Om vi skall satsa vidare så är det viktigt
med kontinuitet, att behålla så mycket som
möjligt av det goda som funnits och finns.
Det måste finnas EN sammanhållen tanke
och idé med allt som sker i huset. Men det
är också viktigt att verksamheterna får
utvecklas utifrån sina egna möjligheter.
Fortsatt Nordiskt och internationellt samarbete är viktigt.
Vi vill föreslå att också framtidens verksamheter på Överås skall ligga i linje med
den kristna kyrkans idé och tradition och
gärna med utbildning som form. Exempel
på utbildningsområden är; teologi, liturgi,
kyrkomusik, etik, ekumenik, kommunitet,
livsåskådningsfrågor, kyrka &
Samhällsliv, församlingsutveckling…
Husets möjligheter & ekonomi
Huset har sina möjligheter och begränsningar, är historiskt och kulturellt värdefullt och kan inte hanteras hur som helst.
Oavsett vem som äger huset måste verksamheterna utgå från husets möjligheter
och anpassas efter detta såväl rumsligt
som estetiskt. Man kan ansöka om att
”K-märka” huset vilket innebär att man
har möjlighet att finansiera en del av
ombyggnadskostnaderna.
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Vi föreslår att detta utreds vidare.
Det finns möjligheter att uppnå en god
ekonomi i huset om man satsar på att
utnyttja alla ytor effektivt och hyra ut all
uthyrningsbar yta, ca 1500kvm.
I bottenvåningen finns kök och förrådsutrymmen samt möjlighet till möteslokaler. Här krävs kreativt tänkande för att
dessa ytor skall bli effektiva, attraktiva
och lättillgängliga. Någonstans i huset
måste man kunna erbjuda förtäring av
olika slag. Detta är en svår nöt att knäcka
men en utmaning som måste antas för att
huset skall få en fungerande helhet.
På plan 1 finns rum som passar utmärkt att
hyra ut som kontor och mötesrum och ett
kapell som kan fungera som en större samlingslokal. Kontorsytor kan hyras ut på
flerårskontrakt medan mötesrummen bör
hyras ut per dag. Här kan man också skapa
en gemensam reception för huset som erbjuder olika typer av tjänster. På plan två
finns bostadsutrymmen och samlingslokaler.
De tre kontorsrummen kan användas för
boende under förutsättning att man kan
ordna de faciliteter som krävs.
Det krävs att man genomför ett antal ombyggnadsprojekt för att verksamheten
skall kunna fungera, något som
Förvaltningsrådet pekat på i tidigare
rapporter. Investeringar bör
lånefinansieras, räntekostnaderna
inrymmas i driftsbudgeten. I dagsläget
finns lånelöften på en million
kronor. Biskopen och KS ordförande har
sedan tidigare ett uppdrag att skicka ut ett
brev till församlingar för att be om ytterligare lån till Överås.
Om verksamheten i huset förändras kan
detta få konsekvenser för beskattning av
fastighet och verksamhet. Vi föreslår att
detta utreds vidare.
Förslag organisation och ansvar
De Nordiska Årskonferenserna fortsätter
att äga Överås så som det är reglerat i
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avtal mellan parterna. Möjligen behöver
detta avtal kompletteras på någon punkt.
Den lagfarna ägaren av fastigheten bör
vara Trossamfundet Metodistkyrkan i
Sverige. Arbetet med att överföra
lagfarten
pågår och uppdraget ligger nu hos Metodistkyrkans revisor.
Huvudman för verksamheterna på Överås
i framtiden bör bli Metodistkyrkan i
Sverige som bör tillsätta en understyrelse
att ta ansvar för verksamhet och ekonomi.
Den dagliga ledningen i huset måste ges
resurser, auktoritet och beslutskraft. På
sikt bör alla som bedriver verksamhet
i huset också vara representerade i någon
form av ”husråd”.
En möjlighet är att förvaltningsrådet fortsätter att ta ansvar för huset. Rådet bör i så
fall utökas med fler personer med var sitt
ansvarsområde som ombyggnad, estetik,
ekonomi och vaktmästeri.
Viktiga uppgifter är att tar fram en långsiktig plan över framtida ombyggnadsarbeten, en plan för hur de gemensamma
lokalerna kan användas samt att utrusta
alla dessa med ändamålsenlig och stilenlig
inredning. Såväl stora som små ombyggnadsprojekt påbörjas i takt med att
finansieringen är klar.
Omflyttningar och upprustningen i huset
bör påbörjas redan ht 2007 då seminariets
verksamhet minskar betydligt. Samtidigt
påbörjas arbetet med att utnyttja husets
alla ytor kostnadseffektivt och i enlighet
med de intentioner som huvudmännen
beslutar om.
Idéer på verksamheter i huset
Folkbildning
Efterfrågan på utbildning är stor inte minst
i ämnen som den kristna kyrkan traditionellt har förfäktat. Inom den Metodistiska
traditionen kan särskilt nämnas teologi,
själavård, kyrkomusik och social verksamhet.

Det finns intresse från Folkhögskolor i
Västsverige med kristna huvudmän, att
samverka kring folkbildningsfrågor.
Överås har möjlighet att bli ett centrum
mitt i storstaden för en sådan verksamhet.
Om Metodistkyrkan går in som Huvudman
i THS kan det finnas möjligheter att erbjuda vissa kurser på Överås för den västra
regionen. Det finns också en möjlighet att
samverka med Göteborgs Universitet i
religionsvetenskapliga frågor.
Vi skulle kunna driva utbildningar i egen
regi på Nordiska Metodistisk basis eller i
samverkan med andra intressenter inom
områden som etik, själavård, teologi,
liturgi och kyrkomusik.
Nordiskt, ekumeniskt center i
Västsverige
Överås skulle kunna fungera som en mötesplats för den Kristna Kyrkan i Norden,
en neutral plats där man kan mötas kring
frågor om kyrkan och församlingen i samhället idag.
Metodistkyrkan för idag samtal med Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet om att bilda en ny gemensam
kyrka. Om detta blir verklighet kan Överås
bli en plats i Västsverige för den nya kyrkans regionala organisation, för utbildning, möten, administration etc.
Samtidigt har alla dessa tre organisationer
olika samarbeten med Svenska Kyrkan.
Kristen Kommunitet / Korttidsboende
Kommunitet är något som väcker nyfikenhet, det finns behov av platser dit man kan
dra sig tillbaka för en tid, återhämta sig,
fundera och be. Kommuniteten i Taizé har
blivit mycket uppmärksammad och välbesökt inte minst av konfirmandgrupper.
Frågan om hur en kristen kommunitet kan
fungera på Överås är långt ifrån klarlagd. I
vår grupp har vi sagt att det kan ta upp till
tio år att etablera en fungerande kommunitet. Men resultatet kanske inte är det
viktigaste utan tankarna under vägen dit.

Vi har också noterat att
pilgrimsvandringar är efterfrågade och
funderat på detta som ett komplement.
Det finns rum på Överås som skulle kunna
passa bra till att hyra ut under kortare perioder till en väl sammanhållen verksamhet.
Att hyra ut rum till boende utan sammanhang kan vara svårt i längden med tanke
på den service och de faciliteter som
krävs. Dessutom är en ren uthyrningsverksamhet skattepliktig verksamhet också för
ett Trossamfund.
Kontor, konferens, möteslokaler & mat
Att hyra ut kontor till verksamheter som
stämmer med husets ideologiska tanke är
en möjlighet som dessutom förstärker
husets ekonomi.
Att erbjuda konferens- och möteslokaler
till samlingar som ligger i linje med husets
idé, i kombination med mat & kaffe kan
också ge ett bra tillskott.
Allt detta förutsätter en väl fungerande
administration och service i huset inklusive möjlighet till förtäring inom husets
väggar. Idag finns det många olika alternativ att erbjuda mat & kaffe även om man
inte har tillgång till ett fullt utbyggt och
godkänt kök för matlagning.
Beslut och förslag till beslut
Den svenska Kyrkostyrelsen beslut vid
sammanträde den 16-17 mars 2007:
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå
Metodistkyrkans i Sverige Årskonferens
besluta ge KS i uppdrag
-att tillsätta en ”understyrelse” för Överås
att ansvara för uppbyggnad och drift av
verksamhet på Överås med fullt ekonomiskt ansvar, i enlighet med intentionerna
i denna rapport.
-att tillsätta och finansiera en 50-% tjänst
som daglig ledare på Överås med start 1/9
2007.
-att uppdra åt ”understyrelsen” att förhandla med Nordiska Seminariestyrelsen
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och/eller förvaltningsrådet för Överås om
hur ansvaret över Överås skall fördelas.
-att också utreda vilka konsekvenserna blir
för beskattning av fastighet och verksamhet, om verksamheten på Överås förändras
Nordiska Seminariestyrelsens beslut vid
sammanträde den 21 mars 2007:
Rapporten mottogs efter förslag om
språkliga förändringar.
Beslutade att rapporten skall följa med
som en bilaga till Nordiska Seminariestyrelsens årliga rapport till årskonferenserna.
Beslutade att ta upp frågan om ett utökat
förvaltningsråd för Överås till fem personer med olika ansvar på nästa styrelsemöte
den 26 september 2007. Förvaltningsrådet
fick uppdraget att föreslå nya namn.
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Arbetspapper
Idé för Överås 2007-2012,
PAs PM om Överås, december 2006.
”Du får inte låta någon ta ifrån dig din
tro…”, artikel i Sv. Sändebudet mars
2007.
Pilgrimskommunitet i Sverige,
Pilgrimscenter Vadstena
Utdrag ur landsarkivets arkiv över lagfarts-ärenden
Förvaltningsrådets rapporter till Nordiska
Seminariestyrelsen
Minnesanteckningar från idé-samtal 200702-14 med rektorer för Folkhögskolor i
Väst.
Minnesanteckningar från arbetsgruppens
möten.

Regnskab
I svenske 1000-kroner (kurs 31/12 2006: 100 SEK = 82,47 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
Årets resultat
Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reserverade ändamålsbestämda medel
Utnyttjade ändamålsbestämda medel / fonderingar
från tidiagre år
Årets resultat efter fördelning

2006

2005

2.100.211
10.222
2.110.433

3.605.825
3.875
3.609.700

-1.157.710
-820.727

-1.170.634
-1.398.088

-56.979
-2.035.416
75.017

-57.082
-2.625.804
983.896

0
51
-30.738
-30.687
44.330
44.330

92.491
105
-3.895
88.701
1.072.597
1.072.597

44.330
-146.808

1.072.597
-818.601

0
-102.478

85.078
339.074

BALANSRÄKNING 31/12 2006
Tillgångar (aktiva)
Bygnader & mark
Inventarier, verktyg och installationer
Kortfristiga fordringar
Omsättningstillgångar (kassa, postgiro, bank)
Summa

2.243.846
10.438
688
340.365
2.595.337

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

1.843.249
646.208
105.880
2.595.337
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Specifikation af indtægter og udgifter samt budget for 2007

Intäkter
Bidrag SST
Kollekt, anslag, gåvor
Administration- kursavg.
Bidrag Årskonferenser
Intäkter för tjänst, lönebid.
Övriga intäkter
Bidrag SKY, fastighetsprojekt
Matintäkter
Försåld litteratur
Hyror
SUMMA INTÄ
Kostnader
Mat
El och gas
Värme och bränsle
Vatten och avlopp
Renhållning
Fastigh., förbrukn, hyra inv.
Sotning
Kontorsmaterial, anonser mm
Försäkringar
Telefon och datakommunik
Porto
Bank och postgirokostnader
Elevsoc. åtgärder, examen
Bibliotek
Övriga kostnader
Nordiska Seminariestyr
Löner inkl soc avg o pension
Resekostnader, reseersättn.
Grupplivförsäkring
Övriga pers.kost, fortbild
Räntekostnader, ccheckkredit
Revisionsarvoden
Årets resultat
SUMMA KOSTNADER
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Budget -07

Utfall-06

Budget-06

194
10
15
1129
35
5
300
10
2
350
2050

194
35
26
1129
35
10
300
20
9
337
2095

199
10
25
1129
17
4
0
23
8
380
1795

20
65
250
30
35
140
6
32
68
20
4
5
10
10
20
10
1119
115
6
25
35
25

25
62
210
25
31
244
4
33
67
19
3
4
5
5
16
7
1107
110
3
19
31
21
44
2095

30
50
170
30
30
125
2
30
35
25
4
3
10
25
20
31
1045
70
5
25
5
25

2050
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Marielund, Vejle
Ældreboligerne er veldrevne og i god stand
både indvendigt og udvendigt. Der er anlagt
en fællesterrasse med boulebane til glæde
for de fleste af beboerne.
Det er desværre ikke muligt længere at have
ugentlige eller månedlige fællesaktiviteter.

Beboerne vil på et beboermøde i efteråret
diskutere, om de selv kan stå for nogle
aktiviteter,
Det fremgår af regnskabet at driften gav et
overskud på kr. 36.000 i 2006.

Ove S Sørensen

Regnskab 2006
Indtægter
Lejeindtægter
Andre driftsindtægter

Udgifter
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger
Ejendomsomkostninger
Hensættelse til vedligeholdelse ejendom

1.314.768
4.200
1.318.968

Resultat før finansielle poster

112.594
71.728
292.179
102.000
578.501
740.467

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat

12.353
716.893
35.927

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

18.164.860
24.611
93.913
420.204
18.703.588
176.133
2.004.554
15.951.142
571.759
18.703.588
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Marielundfonden
Som nævnt i sidste års indberetning er der
blevet arbejdet med fusion mellem Betaniaforeningen og Marielundfonden med Betaniaforeningen som den fortsættende fond.
Civilstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ingen indvendinger mod den
påtænkte fusion, og i skrivende stund arbejder advokat og revisor med de juridiske og
regnskabsmæssige forhold, så fusionen kan
blive en realitet, hvis Årskonferencen godkender det. Marielundfondens bestyrelse
anbefaler fusionen.

Ove S Sørensen
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Der er enighed mellem Marielundfondens
og Betaniaforeningens bestyrelse om, at der
skal indrettes fem ældrevenlige boliger i
hovedbygningen. Indretningen af disse lejligheder kombineret med en gennemgribende udvendig- og indvendig renovering
vil koste ca. kr. 7. mill. Arbejdet vil gå i
gang så snart det er muligt efter den påtænkte fondsfusion.
Forslag: Marielundfonden fusionerer med
Betaniaforeningen med Betaniaforeningen
som den fortsættende fond.

Regnskab 2006
Indtægter
Husleje hovedbygning
Husleje viceværtlokaler
Udgifter
Rengøring
Vedligeholdelse
Revision
Forsikringer
Ejendomsskat
Vicevært 2006
El 2006
Varme
Reparation
Honorar ingeniør
Andel årbog
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

12.900
66.915
79.815
1.170
2.895
3.875
9.151
5.094
12.400
920
16.536
1.300
31.250
1.450
832
5.240
994
93.107
-13.292
0
-13.292

919.052
0
235.704
1.154.756

567.962
426.896
105.971
53.927
1.154.756
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Betaniaforeningen i Danmark
Foreningen
Det er i år 100 år siden Betaniaforeningen
blev stiftet ved Årskonferencen i Kalundborg. Jubilæumsåret er markeret med en
udstilling på Betaniahjemmet på Frederiksberg samt en fest ligeledes afholdt på Betaniahjemmet. Jubilæumsåret er præget af, at
Betaniaforeningen står i et vadested. Der er
endnu ikke endelig afklaring af, hvad bygningen i Århus skal bruges til, og som det
fremgik af sidste års indberetning har
Betaniaforeningen og Marielundfonden forhandlet om en fusion med Betaniaforeningen som den fortsættende fond. Både
Marielundfondens og Betaniaforeningens
bestyrelse anbefaler fusionen. Som det
fremgår af Marielundfondens indberetning
er begge bestyrelser også enige om, at der
skal indrettes fem ældreboliger i hovedbygningen på Marielund. Prisen incl. en
gennemgribende renovering både ind- og
udvendigt er ca. kr. 7 mill.
Betaniaforeningen er glad for stadig at
kunne støtte to diakonstuderende på Kolonien Filadelfia. Ligeledes har foreningen
ydet støtte til sommerhøjskolen, til socialt
arbejde i Letland samt socialt arbejde anvist
af Metodistkirken i Danmark.
Betaniahjemmet i Århus
Efter at Møllestien delvist fraflyttede Betania i januar, har huset frem til Fortegårdens
indflytning 24. juni kun været anvendt af
Møllestiens hjemmepleje.
Lørdag den 24. juni blev 51 beboere fra
Fortegården flyttet til Betania. Bestyrelsen
havde arrangeret kaffebord i salen for at
lette Fortegårdens personale og de pårørende med det praktiske i flytningen ved
på denne måde at sørge for et hyggeligt sted
at vente på flyttelæssene.
Samarbejdet med Fortegården er stort set
problemfrit. Der er 50 beboere samt administration.
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Salen og dens køkken er hver søndag i brug
til kirkekaffe, om onsdagen til ungdomsarbejde samt flere gange for vore to gospelkor og andre menighedsarrangementer.
En allonge til driftsoverenskomsten med
Århus Kommune blev i maj underskrevet af
den nye rådmand, Dorte Laustsen.
Af allongen fremgår følgende:
Endelig fraflytning af Møllestien og
Fortegården inden udgangen af 2007.
Bestyrelsen overtager ansvaret for udvendig
vedligeholdelse, mod at kommunen dækker
kr. 500.000 omgående og yderligere dækker
udgifter på kr. 450.000 i 2006 samt kr.
450.000 i 2007. Indvendig vedligeholdelse
er fortsat kommunens ansvar.
Derudover slettes foreningens gæld på ca.
kr. 830.000 (primo 2006) for tegltaget på
hovedbygningen.
Der er i perioden sat nye altanværn op, og
der foreligger et budget på kr. 950,000 excl.
moms for nyt tag med ekstra isolering over
sal- og terapibygningen.
Betaniaforeningens bevilling på kr. 150.000
er anvendt til at få festsalen udstyret med
nyt køkkenudstyr, køleskabe med mere
således at den igen kan fungere for beboerne
og for menigheden, samt til renovering af de
lokaler i kælderen, som bestyrelsen og den
lokale menighed råder over til mødelokaler
samt præstekontor med køkken og bad for
vor ungdomspræst Duncan Thompson. Vi
må også investere i reparationer og nyanskaffelser for at holde have og vej.
Vi har haft et par møder med Jysk Børneforsorg for at de kunne vurdere, om de ville
indgå i realitetsforhandlinger med Betaniaforeningen om et samarbejde. Det blev
hurtigt klart for bestyrelsen, at Jysk Børneforsorg ønskede at disponere over næsten
hele bygningen. Dette var bestyrelsen ikke
interesseret i, da vi ikke igen kun vil være
bygningsadministratorer.

Vi har også haft en samtale med Arvid
Holm, som er leder af Projekt Havkær, som
er lejer i menighedens ejendom i Nørre Allé.
Han har et tæt samarbejde med Invalideforeningen. Arvid Holm ved at Århus
Kommune leder efter samarbejdspartnere
for at få etableret handicap boliger i Århus.
Der har ikke været afholdt så mange lokalbestyrelsesmøder som tidligere, men de 3
valgte medlemmer har løbende kontakt for
afklaring af opgaver.
Årskonferencen bad om, at der blev der afholdt en høring, som fandt sted i november,
vedr. hjemmets fremtidige anvendelse. Bestyrelsen arbejder videre med disse oplæg.
Betaniahjemmet på Frederiksberg:
Året 2006 har været præget af en større
rokade i ledelsesstaben. Afdelingerne har nu
kun en leder i stedet for som før, hvor der
var 2. Vi har fået en sygeplejefaglig leder og
en demenskonsulent. Så ledergruppen er
indskrænket til 5 personer i stedet for 6. Det
var en stor rokade, som har vist sig at
fungere i praksis. Sygeplejen er løftet op på
et højere plan, det var tiltrængt og bydende
nødvendig i fremtiden. Nødvendigt fordi der
er mange komplekse opgaver i forbindelse
med beboere der ofte kommer med svære
sygdomsforløb.
Vi er i den heldige situation, at have en god
og stabil medarbejderstab. En medarbej-

derstab som med stor omhu bakker op om
vores kerneværdier, som er ”mødet” med
det enkelte menneske. I dette møde opstår et
rum af hellighed, kærlighed og varme. Det
er jo lige det mennesker anno 2006 higer
efter.
Året har budt på oprettelse af en stilling til
en projektmedarbejder, idet vi søgte om
støtte til et integrationsprojekt. Støtten fik vi
ikke, men vi arbejder vider med integration
af fremmede i arbejdet, fordi vi synes det et
vores samfundspligt at være med til at byde
de fremmede velkommen i samfundet. Vi
oplever, at de fremmede har en god tilgang
til arbejdet med omsorg til vore beboere.
Efter havestuens indvielse, renoverede vi
køkkenet og spisestuen. Vi har fået en åben
lounge, hvor man altid kan nyde en kop
friskbrygget kaffe.
2006 var også året, hvor Jerusalemskirkens
ældrekreds besluttede, at holde hvert andet
møde på Betaniahjemmet. En stor glæde for
os, men forhåbentlig også for dem. Fortsat
er det jo også sådan, at man som Metodist
har fortrinsret til en bolig på Betaniahjemmet. Og i øvrigt har man jo i det hele taget
frit plejehjemsvalg, så vi får henvendelser
fra flere kommuner i landet fra borgere, der
vil bo hos os.

Ove Sørensen
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Vedtægter
Vedtægter for
Betaniaforeningen i Danmark
CVR-nr. 72 45 86 13

bestemmelse. Foreningens kontante beholdning skal indestå i et pengeinstitut på en
konto, der lyder på foreningens navn.

Stiftelse
§ 1.
Betaniaforeningen er en selvejende institution oprettet i 1907 af Metodistkirken i
Danmark.

Grundkapital
§ 5.
Foreningens grundkapital andrager kr.
5.250.000,00, bundne reserver andrager kr.
32.235.829,00 eller en samlet bunden
kapital på kr. 37.485.829,00. Den disponible
fondskapital andrager kr. 1.480.190,00 og
den samlede fondskapital kr. 38.966.019,00.

Navn og hjemsted
§ 2.
Foreningens navn er Betaniaforeningen i
Danmark.
Foreningens hjemsted er Århus Kommune.
Formål
§ 3.
Betaniaforeningens formål er at drive
sociale institutioner samt yde støtte til alle
former for socialt arbejde, herunder at yde
støtte til menighedsdiakoni og videreuddannelse inden for disse områder.
Det afhænger af bestyrelsens nærmere
bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang
de nævnte formål skal tilgodeses. Som
almindelig retningslinie for bestyrelsens
skøn skal gælde, at foreningen er grundlagt
af Metodistkirken i Danmark, hvorfor
formålet stedse skal forvaltes i overensstemmelse med kirkens forskrifter.
Kapitalanbringelse
§ 4.
Betaniaforeningens kapital anbringes i fast
ejendom, obligationer, investeringsforeningsbeviser, børsnoterede og ikke-børsnoterede aktier og lignende.
Værdipapirer skal noteres på foreningens
navn og henlægges i åbent depot i et
pengeinstitut efter bestyrelsens nærmere
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I overensstemmelse med § 41 i Lov om
erhvervsdrivende fonde kan overført
overskud og reserver med fradrag af
overført overskud danne grundlag for
udlodning. Der kan dog ikke foretages
udlodning af reserver for opskrivning efter
indre værdis metode, alle øvrige
opskrivnings- og opreguleringsreserver samt
reserver, der er bundne i henhold til
vedtægterne.
Overskud
§ 6.
I forbindelse med vedtagelse af årsrapporten
træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorledes
årets overskud skal anvendes til støtte efter
Betaniaforeningens formål eller henlægges
til konsolidering. Bestyrelsen kan beslutte,
at årets overskud i et eller flere år helt eller
delvist hensættes til senere anvendelse i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 3. I så fald skal det udtrykkeligt af
foreningens regnskaber fremgå, hvilke beløb bestyrelsen på denne måde har hensat til
senere anvendelse efter formålet.
Ledelse
§ 7.

Betaniaforeningen i Danmark ledes af en
bestyrelse på seks medlemmer, der vælges
af Metodistkirkens danske årskonference.
Valg er gældende for tre år, og genvalg kan
finde sted.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand og sekretær. Ved
konstituering iagttages det, at formanden og
næstformanden skal have sæde i bestyrelsen
for henholdsvis Betaniaforeningen i Århus
og for Betaniaforeningen på Frederiksberg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen vælger af sin midte tre medlemmer som bestyrelse for ”Den Selvejende
Institution Betaniahjemmet i Århus”, som
ligeledes varetager foreningens øvrige
opgaver på Fyn og i Jylland, og tre
medlemmer som bestyrelse for ”Den
Selvejende Institution Betaniahjemmet,
Frederiksberg”, som ligeledes varetager
foreningens øvrige opgaver på Sjælland og
Bornholm.
Ingen ved foreningen ansat kan vælges som
medlem af bestyrelsen bortset fra sådanne
tilfælde, som har hjemmel i de i Lov om
Erhvervsdrivende Fonde fastsatte regler om
medarbejdervalgte
bestyrelsesrepræsentanter. Ulønnet arbejde
for Betaniaforeningen i Danmark og de
under denne hørende institutioner er ikke til
hinder for, at den pågældende kan opstille
til valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen afholder møde mindst to gange
om året eller på skriftlig begæring til formanden fra mindst to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
fire medlemmer er tilstede.

Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv,
indtil nyvalg kan finde sted på den efter
vakancens indtræden følgende ordinære
Årskonference.
Over bestyrelsens møder føres en protokol,
som underskrives af de i vedkommende
møde deltagende medlemmer.
§ 8.
Bestyrelsen repræsenterer Betaniaforeningen i alle henseender. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med Betaniaforeningens
gøremål, at varetage Betaniaforeningens
interesser og at påse, at vedtægterne for
Betaniaforeningen i Danmark overholdes.
Indstillinger til fondsmyndigheden om
ændringer af vedtægten, sammenlægning
med andre selvejende institutioner eller
opløsning ved uddeling af kapitalen kræver,
at fem af bestyrelsens seks medlemmer
stemmer herfor.
Ved fondens opløsning skal bestyrelsen
anvende kapitalen i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen i § 3.
Tegning
§ 9.
Foreningen tegnes af formanden i forening
med et medlem af bestyrelsen. I formandens
fravær tegnes foreningen af næstformanden
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom kræves der underskrifter af mindst
halvdelen af bestyrelsen og i alle tilfælde
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underskrift af formanden og næstformanden.

digt driftsregnskab og status revideret af en
af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Årsrapport og revision
§ 10.
Betaniaforeningens regnskabsår går fra 1.
januar til 31. december.

Ændring af vedtægter
§ 11.
Ændringer i disse vedtægter og vedtagelse
af foreningens opløsning kan kun finde sted
efter forslag fra bestyrelsen og efter
godkendelse af Metodistkirkens Årskonference, hvor mindst ¾ af de afgivne
stemmer skal stemme for forslaget for, at
dette kan vedtages.

Årsrapporten skal revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen.
Det påhviler revisor at påse, at foreningens
kapital forvaltes forsvarligt i overensstemmelse med vedtægten og i en påtegning på
regnskabet oplyse, hvorvidt han anser
vedtægten for overholdt.
De
til
Betaniaforeningen
hørende
forskellige institutioner aflægger selvstæn-
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Vedlaget på foreningens årskonference i
Strandby den 29. juni 2007.

Vedtægter for
"Den Selvejende Institution Betaniahjemmet, Frederiksberg"
§ 1.
Betaniahjemmet, Frederiksberg er en selvejende institution under Betaniaforeningen i
Danmark, der er en selvejende institution,
oprettet af Metodistkirken i Danmark.
Institutionens hjemsted er Frederiksberg.
§ 2.
Institutionen har til formål - i de lejede
lokaler matr. nr. 12 ac, Frederiksberg, beliggende Kong Georgsvej 1-3, 2000 Frederiksberg Blandt hjemmets beboere,
at udøve socialt arbejde på kristen grund,
at skabe et miljø med tryghed og trivsel
samt at yde individuel pleje og omsorg.
§ 3.
Betaniahjemmet i Frederiksberg ledes af en
bestyrelse på 3 medlemmer, der er valgt af
Betaniaforeningen i Danmark. Valgperioden
er et år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær. Bestyrelsen kan selv
fastsætte sin forretningsorden.
Ingen, ved Betaniahjemmet, Frederiksberg
ansat, kan være medlem af Bestyrelsen.
Normalt deltager lederen for Hjemmet i
bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan vedtage, at en medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange
om året. Efter skriftlig anmodning fra
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer afholdes
ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes med
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over Bestyrelsens møder føres en protokol
af sekretæren, protokollen underskrives af

de i vedkommende møde tilstedeværende
medlemmer.
Bestyrelsens valgte medlemmer er ulønnede.
§ 4.
Bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg ansætter / afskediger en daglig leder,
der skal godkendes af Bestyrelsen for Betaniaforeningen i Danmark, og hvis det fremgår af en evt. driftsoverenskomst, af de
bevilligende myndigheder, som i driftsoverenskomsten kan stille krav til ansættelsesprocedure.
Den daglige leder har bemyndigelse til at
ansætte og afskedige personale indenfor de i
budgettet godkendte rammer.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over Institutionens daglige ledelse og
drift, kræver Bestyrelsens tilslutning.
§ 5.
Bestyrelsen og den daglige leder udarbejder
budget og aflægger regnskab efter de retningslinier, der foreligger fra de bevilligende myndigheder, Frederiksberg Kommunes
Socialdirektorat og Betaniaforeningen i
Danmark.
Institutionens regnskab revideres af en
statsautoriseret revisor, der er udpeget af
bestyrelsen og godkendt af Frederiksberg
Kommunes Socialdirektorat.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 6.
Bestyrelsen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af Bestyrelsen.
§ 7.
Bestyrelsen afgiver årligt skriftlig indberetning om Institutionens virksomhed og forelægger revideret regnskab til Betaniaforeningen i Danmark.
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§ 8.
I tilfælde af Institutionens nedlæggelse skal
kapitalen med tilslutning fra samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Bestyrelsen for
Betaniaforeningen i Danmark og med godkendelse fra såvel den kommunalbestyrelse,
hvormed Institutionen har indgået overenskomst som fra Socialstyrelsen, anvendes til
et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt
formål.
§ 9.
Ændringer i nærværende vedtægter og
vedtagelse af Institutionens opløsning kan
kun finde sted efter forslag fra den samlede
Bestyrelse og godkendelse af Betaniaforeningen i Danmark.
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NOTE:
Der er oprettet ny overenskomst til afløsning af den tidligere overenskomst dateret
xx.xx.xxxx.
Bestyrelsen for Betaniahjemmet,Frederiksberg har Driftsoverenskomst med:
Frederiksberg Kommunes Socialdirektorat,
dateret xx.xx.xxxx..
Overenskomsten er godkendt af Socialministeriet iht. J nr., .
Overenskomst:
Vedtaget af bestyrelsen på Bestyrelsesmødet
i Århus 22.03.1997.
Thomas Hjorth, formand
Michael Nielsen
Gert Nielsen

Vedtægter for
"Den Selvejende Institution Betaniahjemmet i Århus"
§ 1.
Betaniahjemmet i Århus er en selvejende
institution under Betaniaforeningen i Danmark, der er en selvejende institution, oprettet af Metodistkirken i Danmark.
Institutionens hjemsted er Århus.
§ 2.
Institutionen har til formål - i Betaniaforeningens ejendomme, matr.nr. 1780 av Århus
Købstads Bygrunde, beliggende Hjarnøgade
3 - 5, 8000 Århus C - Blandt hjemmets
beboere
at udøve socialt arbejde på kristen grund,
at skabe et miljø med tryghed og trivsel
samt at yde individuel pleje og omsorg.
Hvis det fremgår af en evt. driftsoverenskomst, endvidere at arbejde i lokalområdet
efter overenskomstens bestemmelser.
§ 3.
Betaniahjemmet i Århus ledes af en
bestyrelse på 3 medlemmer, der er valgt af
Betaniaforeningen i Danmark. Valgperioden
er et år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær. Bestyrelsen kan selv
fastsætte sin forretningsorden.
Ingen, ved Betaniahjemmet i Århus ansat,
kan være medlem af Bestyrelsen. Normalt
deltager lederen for Hjemmet i Bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan vedtage, at en medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange
om året. Efter skriftlig anmodning fra
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer afholdes
ekstraordinært Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes med
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over Bestyrelsens møder føres en protokol
af sekretæren, protokollen underskrives af
de i vedkommende møde tilstedeværende
medlemmer.
Bestyrelsens valgte medlemmer er ulønnede.
§ 4.
Bestyrelsen for Betaniahjemmet i Århus
ansætter / afskediger en daglig leder, der
skal godkendes af Bestyrelsen for Betaniaforeningen i Danmark, og hvis det fremgår
af en evt. driftsoverenskomst, af de bevilligende myndigheder, som i driftsoverenskomsten kan stille krav til ansættelsesprocedure.
Den daglige leder har bemyndigelse til at
ansætte og afskedige personale indenfor de i
budgettet godkendte rammer.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over Institutionens daglige ledelse og
drift, kræver Bestyrelsens tilslutning.
§ 5.
Bestyrelsen og den daglige leder udarbejder
budget og aflægger regnskab efter de retningslinier, der foreligger fra de bevilligende myndigheder og Betaniaforeningen i
Danmark.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 6.
Bestyrelsen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af Bestyrelsen.
§ 7.
Bestyrelsen afgiver årligt skriftlig indberetning om Institutionens virksomhed og forelægger revideret regnskab til Betaniaforeningen i Danmark. Bestyrelsen vælger selv
statsautoriseret revisor.
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§ 8.
I tilfælde af Institutionens nedlæggelse skal
kapitalen med tilslutning fra samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Bestyrelsen for
Betaniaforeningen i Danmark og med godkendelse fra såvel den kommunalbestyrelse,
hvormed Institutionen har indgået overenskomst som fra Socialstyrelsen, anvendes til
et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt
formål.
§ 9.
Ændringer i nærværende vedtægter og
vedtagelse af Institutionens opløsning kan
kun finde sted efter forslag fra den samlede
Bestyrelse og godkendelse af Betaniaforeningen i Danmark.

NOTE:
Der er oprettet ny overenskomst til afløsning af den tidligere overenskomst dateret
01.04.1978 og ændringen deraf dateret
23.02.1981 for plejehjem og dagcenter
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Bestyrelsen for Betaniahjemmet i Århus har
Driftsoverenskomst med:
Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning, Ældresektoren, dateret 07.06.1994.
Overenskomsten er godkendt af Socialministeriet iht. J nr., 0512/751-1 11.03.1994.
Overenskomst:
Om driften af Betaniahjemmet under navnet” LOKALCENTER BETANIA Selvejende Institution.”
Den Selvejende Institutions varetagelse af
visse kommunale beføjelser iht., § 9 stk. 2, i
lov om social bistand og § 1 stk. 3, i lov om
Hjemmesygeplejerskeordninger samt driften
af den tilknyttede plejeafdeling iht. § 79, i
lov om social bistand.”

Vedtaget ved Bestyrelsesmødet i Århus,
22.03.1997.
Nils Marqversen, formand
Lis Sørensen, sekretær
Hanne Engberg

Regnskab 2006
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 36.000.000, 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 2.135.492)
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

2.966.679
146.634
3.113.313
579.629
1.575.272
169.568
132.460
2.456.929
656.384
3.113.313

49.300.000
1.681.424
100.016
105.971
14.509
1.145.783
52.347.703

37.067.109
15.043.777
236.817
52.347.703

1.228.612
0
10.000
15.000
38.500
50.000
0
1.342.112
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Den selvejende Institution, Lokalcenter Betania, Århus
Resultatopgørelse
Renteindtægter, bank
Landskassen vedrørende repr.bilag + div. vedligeh.
Advokat
Porto + kontorartikler
Repræsentation, bestyrelsen
Rejseudgifter, bestyrelsen
Møde og indflytterfest
Gebyrer, bank
Specifikation af bygningsudgifter
Reparation og vedligeholdelse
Køkkeninventar m.v.

Aktiver
Bankbeholdninger
Andre tilgodehavender

Passiver
Egenkapital
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1.572
155.000
- 7.875
- 271
- 190
- 901
- 1.268
- 392
- 65.565
- 51.587
28.523

243.165
379
243.544

243.544
243.544

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:
Tilgodehavender
Likvider

24.934.644
0
67.542
2.399.108
29.399
27.430.693

21.008.001
6.816.905
67.542
27.892.448
- 461.755
27.430.693

1.061.339
357.811
1.419.150

Passiver:
Egenkapital
Kortfristet gæld

25.619
1.393.531
1.419.150
* For lidt modtaget skyldes momsbeløb, der er budgetteret for lavt, som udlignes af kommunen.
Derfor kun et reelt underskud på kr. 172.437,-
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
Fondet er etableret den 1. april 2001 på
grundlag af arv i henhold til testamente efter
Sonja og Albert Henry Sandvang.
Fondet er et ikke-erhvervsdrivende, 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 2006. Der er efter ansøgning bevilget Betaniahjemmet på Frederiksberg kr.
100.000 til en ny havestue, samt kr. 42.171
til drift af Chevrolet bus. Ligeledes er der
efter ansøgning bevilget kr. 100.000 til
Strandby Metodistkirkes ombygning, til
fremme af ældre- og handicapvenlige foranstaltninger.
Renteindtægterne har været på kr. 343.176.
Der har været et kurstab på kr. 264.131 på
beholdningen af investeringsbeviser.

Bestyrelsen har i forlængelse af tidligere
beslutning fundet det nødvendigt i 2006 at
afholde yderligere omkostninger med kr.
84.400 i sagen mod den tidligere bobestyrer.
Forud for de berammede retsdage i oktober
2006 viste der sig mulighed for at slutte hele
sagen med forlig. Det er bestyrelsens opfattelse, at det var nødvendigt at indbringe
modparten for at få fondet etableret. En
afslutning af sagen ved retten har imidlertid
igen vist sig at trække i langdrag. De seneste
år har vi hvert år troet, at en afgørelse var
umiddelbart forestående, men hele tiden er
det lykkedes modparten at trække sagsbehandlingen yderligere ud. En afslutning af
sagen ved forlig vil ganske givet ikke indbringe det, vi havde håbet på ved en
domsafsigelse, men udsigten til en hurtigere
afgørelse ved forlig end en fortsat usikkerhed omkring en retsafgørelse betyder, at
bestyrelsen foretrækker forliget.

Jørgen Thaarup
Thomas Hjorth
Nils Marqversen

Regnskab 2006
Indtægter:
Renter
Kursregulering af obligationsbeholdning
Udgifter:
Bestyrelseshonorar
Administrationsomkostninger
Omkostninger vedr. sag mod bobestyrer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Depotgebyr/formueforvaltning
Årets resultat
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343.176
- 264.131
79.045
0
3.806
84.400
10.531
7.136
105.873
- 26.828
79.045

Resultatsdisponering:
Årets resultat
Overførsel fra forrige år
eller i alt til disposition

- 26.828
165.273
138.445

er anvendt således:
Henlagt til fondets bundne kapital
Uddelt til Betaniahjemmet
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 2006
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

- 264.131
142.171
100.000
160.405
138.445
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7.388.121 7.388.251
606
169.799

170.405
7.558.656

7.652.382
- 264.131
7.388.251
160.405
10.000

170.405
7.558.656
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Metodistkirkens Sociale Arbejde
De frivillige medarbejder
En vigtig drivkraft i socialt arbejde er kærlighed til medmennesket. En kærlighed der
ikke er medlidenhed, men netop omsorg for
den, der er anderledes, og for hvem livets
kampe er svære at komme igennem. Vi har
frivillige medarbejdere som involverer sig
direkte med vore brugere, og vi har frivillige, som så at sige gerne vil hjælpe på
afstand, så der kommer finansielle midler
ind til arbejdet, eller som sørger for at
arbejdet bliver udført. Men uanset hvordan
man involverer sig i vort arbejde, er det af
stor vigtighed, at de frivillige er her, for det
er deres aktive vidnesbyrd, der fortæller, at
vi i princippet ikke skelner mellem, at man
er bruger eller frivillig, og at ingen er mere
betydningsfuld end andre. Vi er mennesker
på Guds jord, og vi er her blandt andet for at
være noget for hinanden. Både brugerne, de
frivillige og de ansatte er på den måde med
til at belyse livets betydning for hinanden.
Vi har gennem årene haft mange trofaste
medarbejdere, og vi har en kerne af frivillige, som gange på gang stiller op, når der
er brug for det. Vi har dog brug for flere
frivillige og planlægger derfor forskellige
kampagner for at få flere med i den daglige
kontakt med vore brugere. Bl.a. vil vi
henvende os til uddannelsesinstitutioner,
fordi det er vigtigt at de unge med en fremtidig struktureret og målrettet karriere har
øjnene åbne for vort samfunds forskellige
medborgere.
En stor tak skal lyde til vore frivillige, der
står i det praktiske arbejde bag kulisserne
eller dér hvor der er den direkte kontakt til
arbejdet.
Aktiviteterne
Året har været præget af et alsidigt program.
Sammen med Jerusalemskirken fortsætter vi
vor løbende kontakt gennem året til enlige
forsørgere og deres børn til flere arrangementer, som også henvender sig til menig-
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hedens egne børnefamilier. Vi anser denne
kontakt for at være vigtig og et ansvar, som
bliver betroet menigheden, der er kaldet til
at tjene og hjælpe. Den primære kontakt til
de enlige forsørgere er vore familielejre og
juleuddelinger.
Vi arbejder for tiden på at flytte vort bofællesskab på Østerbro i København ind til
vor ejendom i Rigensgade for at kunne tilbyde beboerne en større hjælp i administration af deres dagligdag. Det er normalt
altid med betænkelighed at naboer, ser sociale projekter starte i deres nære omgivelser, og disse betænkeligheder har der
også været i dette tilfælde. Vi tror dog at botræningen vil blive mere intensiv og føre til
bedre resultater, som også vil være til gavn
for det nære miljø omkring Rigensgade.
I løbet af sommeren vil bestyrelsen og medarbejderne arbejde med planer om udvidelse
af varmestuen og inddragelse andre lokaler i
Rigensgade til arbejdet. Vi har fået mulighed for at indrette et spændende lokale i et
tidligere erhvervslejemål. Mange af vore
brugere behøver god plads omkring sig
fordi de ikke er en homogen gruppe. Vi
ønsker at tiltrække flere til vores varmestue
ved at udvide lokalekapaciteten og give
mulighed for større forskellighed i
aktiviteterne.
Gratis-bespisningerne i Jerusalemskirkens
krypt har i sæsonen været gennemført på
den traditionelle vis med varm mad to gange
om ugen og en lørdagsvarmestue med
smørrebrød og kaffe. Her forventer vi dog
også en fornyelse til den nye sæson, idet vi
økonomisk er med i projektet om fornyelse
af møblementet i krypten. Vores forventning
er at vi på den måde kan tilbyde et langt
mere spændende og værdigt miljø, der
bliver et attraktivt sted for de hjemløse at
komme i.
Varmestuen vil blive malet i sommerens
løb, og der arbejdes hen mod en ventilationsform, der muliggør at ikke-rygere også

kan føle sig hjemme. Bliver det ikke lovbefalet med rygeforbud på varmestuer vil vi
ikke selv indføre det, men vil alligevel
skabe bedre forhold for ikke-rygerne. Vi må
konstatere, at der ryges meget blandt vore
brugere, men da rygningen er skadelig må
det være en af vores opgaver, at gøre det
muligt at komme hos os, også når man er
holdt op med at ryge.
Ud fra varmestuen har der været forskellige
aktiviteter og udflugter i sæsonen. Lejrcentret Solborgen udgør i den forbindelse et
godt aktiv.
Genbrugsbutikken i Adelgade i København
giver fortsat en pæn indtjening. Dog kunne
indtjeningen være større med flere frivillige,
der ville muliggøre en udvidet åbningstid.
For at være medarbejder i en genbrugsbutik
kræves der mere end talent for at sælge, da
genbrugsbutikken også er et sted, hvor man
lokalt kommer forbi og får sig en snak eller
en kop kaffe. Butikken lever derfor op til et
dobbelt formål, nemlig at skaffe penge til
arbejdet og i sig selv være et lille socialt
projekt.
Juleuddelingernes form har været drøftet.
Bl.a. om vi skulle gå fra de traditionelle
fødevarepakker og give gavekort i stedet.
Begge former har deres fordele og ulemper
og vi vil også til den kommende jul
overveje, om der skal ske en ændring, Når
disse overvejelser er overstået, vil vi
fortsætte den praksis, vi så vælger, et par år
frem i tiden.
Med tanke på de uddelinger og aktiviteter vi
har gennem året vil det også her være på sin
plads at nævne, at der gennem de sidste tre
år er ydet henholdsvis 1.453.528 kr. (2004),
1.466.307 kr. (2005) og 1.524,587 kr.
(2006) til sociale aktiviteter og tilbud
gennem Metodistkirkens Sociale Arbejde. I
den forbindelse skal der lyde en tak til alle,
der har sendt bidrag til vort sociale arbejde i
årets løb. Vi har mange trofaste gavegivere
der endog giver regelmæssige store beløb.
Finn Uth

Ejendommene
Som det fremgår af regnskabet for 2006 har
der været mange udgifter til nogle af vore
bygninger. Der er lagt nyt tag på Fremtidshåb i Frederikshavn. Her har kommunen
med statslige midler desuden bekostet en
indvendig renovering af Søster Annas Vej 4
med bl.a. nyt varmebesparende ventilationssystem. Vi har nu en bygning, som i de
kommende år vil kunne fungere godt til det
arbejde, der drives af Tema Team for udstødte og hjemløse. Et par mindre reparationer kommer på tale i 2007 på Søster
Annas Vej 3. I ejendommen Rigensgade 21,
København, er køkkenet på kollegiegangen
på 3. sal fornyet, således at vore to kollegiegange nu er langt mere indbydende og bedre
fungerende. I Rigensgade er gården blevet
renoveret med ny og dyr belægning. I begyndelsen af 2007 har vi endvidere monteret
nye tagrender på Fjordbakken i Holbæk.
Udlejningen af vort lejrcenter Solborgen har
været mindre en det foregående år, men vi
mærker dog nu en interesse for at anvende
og leje den nyindrettede pavillon med den
store samlingssal.
Økonomien
For første gang i mange år udviste regnskabet for 2006 et betydeligt underskud.
Dette var dog både forventet og planlagt,
idet de mange bygningsrenoveringer var
indarbejdet i den finansielle planlægning. Vi
har for 2006 og kommende år valgt en ny
metode til hensættelser til reparation og
vedligehold af bygningerne, idet der hensættes 100 kr. pr kvm. bygning, hvorfor der
er hensat mere end en halv million kroner i
2006 til dette formål. Dette har medvirket til
det store driftsunderskud. Ejendomsværdierne på vore ejendomme er steget markant,
således at egenkapitalen på et år er vokset
med næsten 13 mill. kr. Også økonomisk er
vi således en velfungerende virksomhed.
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Regnskab 2006
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
Nyanskaffelser
Bostøtte
Familielejren, sommerlejren, arbejdslejr
Annoncering
Andel i fælles administrations- og lønudgifter
Udgivelse af MSA´s blad
Diverse
Revision
Sociale aktiviteter i alt
Primære driftresultat 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
Administrationsudgifter
Fælles administrations- og lønudgifter
Adm. indtægter fra sociale aktiviteter og ejendomme
Finansielle poster
Renter af prioritetsgæld incl. omprioriterings omkostn.
Kursregulering
Afdrag på prioritetsgæld
Renter
ÅRETS RESULTAT
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175.164
135.201
452.262
23.939
115.835
400.000
20.000
17.303
20.400
-252.195
-538.610
-52.465
-96.698
-66.972
-1.392
-287.900
-62.878
-101.703
-63.774

101.783
10.703
375.950
308.402
423.234
81.731
-469.574

-859.209
443.233
-695.225
-330
-404.280
77.555

1.360.104

-1.524.587
-164.483

832.229
-545.400

-415.976

-1.022.280
-1.315.910

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

15.400.000
4.950.000
4.989
7.250.000
5.100.000
4.550.000
1.980.000
4.200.000 43.434.989
8.621
3.045
3.153.353
331.595
347.736
47.279.339

Passiver, angivet i kr.
Egenkapital 1/1 2006 (heraf bundne fondsmidler kr. 8.621)
Årets resultat
Årets afdrag på prioritetsgæld
Opskrivning ejendomsvurdering
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
Skyldig vedr. juleudd.
Skyldige udgifter
Hensat til vedligeholdelse
Passiver i alt

21.807.175
-1.315.910
404.281
13.112.595
0 34.008.141
5.763.267
1.849.824
542.701
1.208.786
1.048.447
455.899 10.868.924
56.576
26.630
340.439
3.337
111.524
120.292
1.052.301
691.175
47.279.339
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Forårsblomsten
Året der kommer 2007
Hvis alle ville gøre en indsats den 1.maj
ville en lille å blive til en stor bæk.
Bestyrelsen for Forårsblomsten opfordrer
endnu engang kredsene til at tænke i nye
baner, vi er åbne for nye ideer.
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, 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, vores
arbejde er på frivillig basis. Vi har derfor en
meget lille udgift til 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.
I år satser vi på at få en lejr på Solborgen,
for de familiers børn som har fået julehjælp,
samt børn der er blevet for store til at være
med på familielejren, det bliver derfor en
lejr for børn mellem 10 og femten år.
Forårsblomstens bestyrelse
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Vi håber, det bliver til noget i år, da der
allerede er folk i gang med forberedelserne.
Der har været forespørgsler fra familierne,
om en lejr for børn i denne aldersgruppe.
Vi vil igen i år støtte Metodistkirkens sociale arbejde, familielejr, juleuddeling, samt
ønskefonden for cancer ramte børn. I år
satser vi hårdt og primært på lejren i uge 28
på Solborgen for socialt dårlig stillede
børn..
Vi vil gerne takke alle, som har støttet
forårsblomsten med deres arbejdskraft eller
økonomisk.
Året der gik
Der var planlagt en lejr på Solborgen i uge
29. Vi havde regnet med, at der ville være et
stort behov for børn fra Vajsenhuset, hvor
der er mange socialt dårligt stillede børn, og
som har solgt mange mærker for Forårsblomsten igennem tiderne, og det er den
eneste skole vi har, som vil afsætte en dag
til fordel for Forårsblomsten.
Vi syntes derfor, at det skulle være disse
børn der havde fortrinsret til at få et ophold
på Solborgen, og vi havde set frem til lejren
år 2006, men vi fik kun 2 tilmeldinger, så
det var for lidt, til at afholde lejren. Og det
var for sent at invitere børn fra andre institutioner. Vi blev derfor nødt til at aflyse lejren, til stor ærgrelse for de ledere, som havde afsat en uge af deres sommerferie til
lejren.
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 bidrage det sociale arbejde,
samt Tjernobyl lejren på Bornholm med et
pænt beløb,
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Indtægter
Indtægt ved samt salg af blomster
Andre indtægter:
Tipsmidler
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:
Tjernobyls børn, Bornholm
Centralmissionens virksomheder
Letlandslejr 2004 (2002)
Ønskefonden
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

2006

2005

26.013

41.350

38.033
207
64.253

45.644
85
87.079

4.441
66
5.500
1.115

11.122

5.291
548
6.750
525
18.169
1.481
32.764

53.131
117.091
170.222

54.315
110.360
164.675

30.000
50.000

30.000
15.000
2.584

5.000
85.000
85.222

47.584
117.091

52.689
0
38.033
90.722

74.333
2.364
45.644
122.341

117.091
53.131
170.222
- 85.000
85.222
5.500
90.722

110.360
54.315
164.675
- 47.584
117.091
5.250
122.341
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Den selvejende institution Willeruplund
Willeruplunds bestyrelse forventer at 2007
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 fondatsen giver mulighed for. Vi
har tilladt os at tolke fondatsen lidt bredt, og
derfor har vi i de sidste par år også ydet
tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter
uden for Fyn.
Derfor skal vi gøre opmærksom på, at vi
modtager ansøgninger om tilskud en gang
Bestyrelsen
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om året, hvor fristen er 1. februar, da vi
forsøger at disponere tildelingerne så tidligt
på året som muligt.
Aktiviteterne, herunder udlejningsvirksomheden til Odense Kommune, har fungeret
tilfredsstillende i 2006.
Willeruplund ydede betydelige tilskud til
primært koraktiviteter samt børne- og ungdomsarbejde. Egenkapitalen blev ved ligeholdt lidt mindre end budgetteret for netop
at støtte de aktiviteter, som synes at indeholde gode muligheder for fremtiden.

Regnskab 2006
Indtægter:
Husleje
Udgifter:
Administration
Revision
Gaver
Renteindtægter
Terminsrenter
Obligationsomkostninger
Kursregulering

279.658
7
10.618
258.265

Årets resultat / Overskud 2005
Status pr. 31.12.2006
Aktiver:
Anlægsaktiver:
Ejendom
Inventar
Likvider:
Kontanter
Bank
Obligationer (nom. 941.300)
Aktiver i alt
Passiver:
Egenkapital 31.12.2006
Prioritetsgæld
Lovede beløb til gaver
Skyldige omkostninger
Passiver i alt

-268.890
42.043
-2.161
-20
-32.945
17.685

4.800.000
200.000
941
382.054
921.533

5.000.000

1.304.528
6.304.528

6.167.889
41.790
59.849
35.000
6.304.528
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Idrætsefterskolen Lægården
Generalforsamling fredag den 29. juni 2007 kl. 10.00
INDKALDELSE
Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære
generalforsamling, i år i Metodistkirken, Strandvej 36, 9970 Strandby.
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
Bente Aalbæk på valg.
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)
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Bestyrelsens beretning
Godt på vej mod PLUS-IMAGE
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.
Vi vil fortsat vise åbenhed mod byen. Også
derfor er valgt vinduerne fra springhal samt
den ny foredragssal og kirkesal
Vedr. en evt. udvidelse af skolekreds efter
opfordringen fra tidligere generalforsamling
følger vi udviklingen og mulighederne. Det
glæder os at opleve, at skolen generelt opfattes som mere åben i Holstebro.
Fra sommeren 2006 er Lægården en røgfri,
ren skole. Overgangen til en ren røgfri profil
har været gennemført uden voldsomme
problemer. Vi ser det som en styrke, at der
er holdninger bag skolens drift.
Tilmelding til de næste skoleår giver optimisme. Et stabilt elevgrundlag giver reel
mulighed for en sund skoledrift og luft til
investering i udvikling.
Årsregnskabet 2006
Efter flere års lave elevtal og underskud gr.
nedregulering af statstilskud og omkostninger i forbindelse med omstilling til
idrætsefterskole samt omlægning til variabel
rente med rentesikring på maks. 4,5 % har
bestyrelsens aktiviteter givet udslag i et
overskud samt en start på at genopbygge
egen likviditet, så vi ikke er så afhængige af
kassekredit.
Fra år 2007 bliver statstilskud løbende beregnet ud fra de værende års elever.
Likviditet:
Skolens p.t. største trussel har været, at vi
har satset vor egen likviditet til bygning af

springhallen. Dette har givet en stram likviditet, men det har også givet en større
elevsøgning (140 tilmeldt næste skoleår).
I årsregnskab 2006 er likviditeten forbedret
således at det er lykkedes allerede nu at opbygge en egen likviditet et år før budgetteret. Derudover har skolen en likviditetsreserve i form af en kassekredit hos Sydbank på pt.1,5 million kr.
Skolen udviser fortsat tilbageholdenhed med
udgifter og investeringer for dels at genoprette likviditeten og dels med et højere elevtal end budgetteret at opnå luft til forbedring
af elevfaciliteterne startende med gl. drengegang i 2007.
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. Vi ser med den nye profil
flere målrettede elever, der vælger skolen
til som førstevalg. Opgaven er nu at fastholde de forventninger, eleverne og skolen
har til hinanden i dagligdagen. Hvordan
fastholder 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.
2007
Den nye hal bruges meget, og har også givet
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nye muligheder. Vi må fortsat imødese store
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. Vi
arbejder løbende med en samlet vedligeholdelses- og investeringsplan, der er tilpasset
skolens økonomi og likviditet. I forbindelse
med ændringer i sekretariat er ansat Esther
Thoftgaard Jensen som forretningsfører.
2008: Nyvalg af bestyrelsesformand
Til orientering oplyses, at bestyrelsens nuværende formand udtræder med valgperiodens ophør. Heldigvis i en situation med en
sund driftsøkonomi samt med planer for
renovering af elevfaciliteter.

På bestyrelsens vegne
Knud Kristensen
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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 dages elever.
TAK til skolens ansatte og ledelse for
ihærdig indsats og udholdenhed med at
vende skuden.
Til slut vil jeg igen 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.
Det er trygt og godt at vide at der er en, der
står bag og støtter.

Forstanderens beretning
Idrætsefterskole.
Vi har nu været idrætsefterskole i 2 –3 år.
Det har været spændende på en helt anden
måde, end den spænding, jeg skrev om for 4
– 5 år siden, hvor vi var i vanskeligheder
med at få de elever, som vi gerne ville starte
med. Det være sig både antalsmæssigt og
det elevgrundlag, som kunne gøre det
muligt for os at drive en god efterskole.
De sidste 2 år har været helt anderledes. Vi
har i god tid vidst, at vi havde det antal
elever, vi skulle have til skolestart, og eleverne har været mere ambitiøse både i forhold til deres idræt og i forhold til deres
indsats i undervisningen i de alm. skolefag.
Eleverne kommer nu i langt større grad,
fordi de gerne vil tage del i de fag og aktiviteter vi tilbyder på skolen, og ikke fordi de
gerne vil væk fra noget, der hvor de er. Det
er en væsentlig ændring, som gør, at vi kan
være til hjælp og støtte for de elever, som
selvfølgelig stadigvæk har brug for det.
Ud over disse vigtige ændringer har vi også
noteret, at vores gymnastikopvisning i år har
fået stor anerkendelse, samt at både fodbold
og håndboldlinien har været med i den afgørende pulje om Danmarks mesterskabet.
Det har vi aldrig prøvet.
Elevtallet.
I skoleåret 2006/07 regnede vi med at starte
med 128 elever, det blev til 126, der var 2,
der ikke dukkede op til skolestart. Det ser
ud til, at vi slutter dette skoleår med 120
årselever, som svarer til det budgetterede.
Vi regner med at starte næste skoleår med
140 elever. Ud over de elever, der er optaget, har vi 25 elever på venteliste til det
kommende år. Til skoleåret 2008/09 har vi
allerede 70 tilmeldinger.
Bygningerne.
For at kunne have 140 elever, har vi måtte
inddrage endnu en personalebolig, et lille
undervisningslokale og vi har ombygget det,

der hed Gl. Drengegang, så det i standard
kommer op på højde med den nuværende
Gl. Pigegang. Selv den nye foredragssal,
som vi er rigtigt glade for, bliver for lille, så
vi er nødt til at sætte endnu en række stole
op, da der nu kun er plads til 130 elever.
Med 140 elever bliver spisesalen presset til
bristepunktet ved de måltider, som alle
eleverne indtager sammen.
Problematikken omkring 10. klasse.
Regeringen har i det forløbne år forsøgt at
få flertal til en nedlæggelse af 10. kl. i
grundskolen i dens nuværende form. Meningen var, at det kun skulle være en klasse
for elever, der havde store faglige vanskeligheder i skolen. Det har de heldigvis ikke
haft held til. Vi kan forhåbentlig fortsat
glæde os over at kunne have 10. kl. elever,
der sandelig får meget ud af deres efterskoleophold både fagligt og personligt.
TUF- og konfirmand weekender.
Vi har igen i år kunnet glæde os over at
kunne lægge faciliteter til 2 TUF-weekender
og en konfirmand weekend. Vi håber at
kunne udbygge dette samarbejde i de kommende år. Ligesom vi altid er glade for, at
der fra kirkens side vises os opmærksomhed
og tænkes på os.
Fremtiden.
Ministeriet har de senere år ikke fremskrevet tilskuddet til efterskolerne, det ligger stadig på samme niveau, som det gjorde
for flere år siden. Derfor er forældrebetalingen de senere år på alle efterskoler steget
en del, det kan ikke blive ved. Vi bliver
derfor nødt til at tænke på, hvordan vi
fremover sikrer skolen en sund drift. Det
gør man ved at øge elevtallet, så vi kan
arbejde
med
et
passende
antal
undervisningshold, der er rentable.
Efterskoletankens store succes i almindelighed har gjort, at der er en del elever, som
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tager på efterskole, fordi alle de andre gør
det, uden at de har overvejet, om det egentlig er noget, de vil have lyst til. Nogle forældre har også meget svært ved at stille betingelser til deres børn om, at skal gøre en
indsats for at få noget ud af det efterskoleophold, de er tumlet ud i. Derfor har de
fleste skoler de sidste par år set en større del
af deres elever, som er taget hjem meget
hurtigt, når det ikke lige gik, som de gerne
ville have, det skulle gøre. For at tage højde
for disse udsving, er vi nødt til at optage 10
– 15 elever mere, end vi har budgetteret
med. Når skoleåret først begynder, har de
fleste elever fra ventelisten fundet alternative muligheder, som de er færd med at udforske.
Niels Urup Nielsen
forstander
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Skolens profil som idrætsefterskole er slået
godt igennem. Den har givet os en elevsøgning, vi ikke har haft i mange år. Vi er
glade for vores nye springhal og foredragssal, men må også indse, at vi har behov
for fortsat at udbygge skolen for at være
konkurrencedygtige. Der er efterhånden behov for nye og tidssvarende undervisningslokaler, en boldspil hal i fuld størrelse og
med plads til tilskuere og en udbygning af
spisesalen og køkkenfaciliteterne. Vi arbejder på, at den øgede elevsøgning vil give os
mulighed for at realisere disse ting samt
andre vigtige faciliteter, der kan være behov
for som den kristne idrætsefterskole vi er,
inden for en kortere årrække.

Regnskab 2006
Indtægter
Statstilskud
Skolepenge
Andre indtægter
Omkostninger
Lønomkostninger vedr. undervisning
Andre omkostninger vedr. undervisning
Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift
Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift
Lønomkostning vedr. kostafdeling
Andre omkostninger vedr. kostafdeling
Lønomkostning vedr. Administration
Andre omkostninger vedr. 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

5.890.718
7.422.520
1.565.442
14.878.680
6.817.944
1.200.969
1.072.889
2.180.932
983.555
894.389
367.652
634.673
606.034
14.759.037
119.643

26.409.458
237.762
477.707
265.025
89.850
568.616
28.048.418
10.487.460
12.926.174
4.634.784
28.048.418
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Referat fra generalforsamling
fredag den 29. juni 2007
1. Konstituering
Formand for bestyrelsen Knud Kristensen
glædede sig over at være i de nye lokaler i
Strandby, som tyder på en god udvikling.
Dermed bød han velkommen til Lægårdens
generalforsamling. Finn Bræstrup Karlsen
blev valgt til dirigent.
Tine Gjessø blev valgt til referent.
Stemmetællere: Årskonferencens stemmetællere blev valgt. Det er Dorte Bhutho, Alf
Hansen, Vibeke Brogaard og Lis Larsen.
Finn Bræstrup Karlsen anførte, at det har
knebet med at overholde fristen for indkaldelse til generalforsamlingen grundet
forsinkelse af bladet Himmel og Jord.
Derfor har bestyrelsen besluttet fremover at
indkalde til generalforsamling 3 måneder
før. Der var ingen indvendinger mod at
gennemføre generalforsamlingen trods en
lidt forsinket indkaldelse.
2. Bestyrelsens beretning
Knud Kristensen fremlagde beretningen
med en række kommentarer.
Beretningen blev godkendt.
Knud Kristensen nævnte, at han for nylig
har mødt de ansatte, hvor han roste dem for
deres indsats under den store fremgang i de
sidste år. Generalforsamlingen klappede af
indsatsen og sendte en hilsen hjem med
viceforstander Kristen Kristensen.
3. Forstanderens beretning
Niels Urup Nielsen fremlagde beretningen
og kommenterede, at man netop har haft et
årselevtal på 120, hvilket kun er sket én
gang før. Der har også været flere elever
med metodistisk baggrund, der har været
med til at præge årgangen. Han nævnte et
ekstra antal arbejdstimer grundet nye regler
for afgangsprøverne, men det er alt sammen
gået over al forventning, hvor medarbejderne har gjort, hvad de kunne.
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Lars Ulrik Jensen takkede for de gode rammer, som skolen tilbyder kirkens konfirmandweekend. Henrik Carlsen takkede også
for, at også MBUFarrangementet TUF (Tro,
Udvikling og Fællesskab) kan foregå på
Lægården. Han glæder sig over, at elevtallet
er vokset efter den indsats, der er gjort for et
par år siden. Han takkede specielt Kristen
Kristensen for hans indsats. Man har turdet
at satse på en mere idrætspræget profil, og
det synes han har haft en god virkning i
denne forbindelse. Han mente, at Lægården
har formået at satse sig ud af krisen ved at
investere. Han ønskede dem Guds velsignelse.
Niels Urup Nielsen understregede, at den
kristne profil stadig er lige stærk. Man har
fået en del flere ressourcestærke elever.
Louise Hjort Jensen glædede sig over en
meget positiv oplevelse ved årets gymnastikopvisninger. Hun spurgte, om man har
overvejet at tage elevforeningen op igen.
Niels Urup Nielsen svarede, at man gerne
vil i gang med elevforeningen igen og håber
herpå. Man arbejder aktivt på kontakten til
gamle elever.
Knut Bjarne Jørgensen takkede også for, at
man kunne gennemføre en temadag arrangeret af Rådet for Folkesundhed på
Lægården. Han håbede på en gentagelse.
Jørgen Thaarup spurgte, hvorvidt bestyrelsen også i det kommende år vil arbejde for
en udvidelse af skolekredsen.
Knud Kristensen svarede, at man er her er
afventende. Han vil gerne finde en naturlig
vej for denne udvikling. Han skønnede, at
der lige nu er en god kontakt til det politiske
liv og idrætslivet i Holstebro.
Jørgen Thaarup understregede, at den gode
kontakt og udvikling netop lægger op til at
udvide skolekredsen. Det er også for
Metodistkirkens skyld.

Niels Urup Nielsen svarede, at det er en god
ide. Skolen er stadig ikke så kendt, så det er
vigtigt, at skolen markerer sig stærkere på
flere måder. Det er vigtigt at arbejde på en
ligeværdig interesse.
Emilie Just Petersen spurgte, hvad der er
tænkt med en udvidelse af skolekredsen.
Jørgen Thaarup svarede, at Metodistkirken i
sin tid tog initiativ til at oprette skolen og
danner dermed det idemæssige grundlag for
skolen. Men i dag er Metodistkirken mindre,
og der er ikke mange menigheder i nærheden af Lægården. Det er vanskeligt at finde metodister, der vil stille op til bestyrelsen. Han mente, at der vil være en mission i for kirken at indbyde andre grupper til
at samarbejde om Lægården. Det første
skridt er at invitere forældre til eleverne til
at være med i skolekredsen.
Henrik Carlsen mente, at man skulle tage
imod udfordringen. Man kunne vove
springet fx at invitere idrætsforeninger med
ind i arbejdet. Vi skal ikke som metodister
ikke have berøringsangst.
Knud Kristensen svarede, at han ikke er
imod ideen, men at bestyrelsen har haft
mange udfordringer at arbejde med. Han
ønskede ikke, at det skal sande til i ord, men
forhåbentligt blive konkret.
Niels Urup Nielsen nævnte, at han også før
har haft ønske om at inddrage forældrene,
men at stemningen ikke var herfor dengang.
Nu kommer tiden måske for det.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab
Knud Kristensen fremlagde regnskabet og
kommenterede det.
Freddy Johansen spurgte, hvad revision
koster.
Knud Kristensen svarede, at det koster ca.
kr. 60.000-70.000
Ole Birch spurgte til egenfinansiering.
Knud Kristensen henviste til egenkapital og
gæld i regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Eivind Triel fremlagde på vegne af bestyrelsen nedenstående forslag:
Bestyrelsen stiller forslag om at have mulighed for at arbejde videre med afholdelse
af generalforsamlingen 2008 uafhængig af
Metodistkirkens Årskonference.
Begrundelsen herfor er, at Metodistkirkens
Årskonference også til næste år afholdes i
en lokal menighed og ikke på Lægården.
Finn Bræstrup Karlsen mente ikke, at man
således kan dispensere fra vedtægten.
Erik Depner anførte, at det således vil betyde, at størstedelen af skolekredsen ikke vil
deltage i generalforsamlingen.
Niels Urup Nielsen nævnte, at der kan søges
dispensation hos undervisningsministeriet.
En evt. afholdelse på Lægården kan lægges
på samme tid, hvor der afholdes kirkelejr på
Lægården.
Forslaget blev ikke vedtaget.
6. Valg
Frank Kronborg Kristensen blev valgt til
bestyrelsen. Frank er medlem af Jerusalemskirken i København.
Helle Petersen blev valgt som suppleant.
Helle er ligeledes medlem af Jerusalemskirken i København.
7. Valg af revisor
Deloitte blev godkendt som revisor.
8. Eventuelt.
Knud Kristensen takkede Bente Aalbæk, der
var fraværende, for hendes engagement som
medlem af bestyrelsen.
Finn Bræstrup Karlsen
Dirigent
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Retningslinier vedrørende personvalg
Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg (Se side 5)
omhandler bestyrelser og personvalg af forskellig art. Hvor valgene vedrører bestyrelser, der
er omfattet af egen vedtægt eller selvstændige organisationer og selvejende institutioner,
følger valgene allerede angivne retningslinier. For andre er der ingen skreven valgregel.
Hvor der henvises til "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 på årsmødet valgte Missionssekretær, der tillige er formand for
rådet, samt af 5 medlemmer valgt af årskonferencen. Valgperioden er 4 år, og medlemmerne
afgår på skift. Årskonferencen vælger 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 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 ledes af en bestyrelse på seks medlemmer, der vælges af
Metodistkirkens danske årskonference. Valg er gældende for tre år, og genvalg kan finde
sted.
10. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond
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.
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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. Den selvejende Institution “Marielunds Ældreboliger”, Vejle
Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer og 1 beboerrepræsentant.
Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde
Centralmissionen udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af
Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde
Centralmissionen skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen
konstituerer sig med formand og sekretær.
16. 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.
17. Undersøgelsesudvalg
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 635.
18. Udvalg for administrativ lokalisering
Vælges af præsternes session for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen.
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19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
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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.
25. 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).
26. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd
Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen.
27. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Råd for Evangelisation og Socialt
Arbejde
Indstilles af Landsledelsen. Vælges af Centralkonferencen.
28. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke
sidde i udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. Rådet består af præster og
lægfolk. Danmark vælger en præst. Valgperioden er 4 år, ingen kan vælges mere end 2 perioder, ingen over 70 år kan vælges. Se BoD § 547.3.
29. Medlem af Metodistkirkens Europaråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Eksekutivkomite.
30. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Kvinderåd
Indstilles af MK. Vælges af Centralkonferencen.
31. Medlem af Centralkonferencens Kirkeordningskomite
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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.
32. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Missionsråd
Indstilles af Metodistkirkens Verdensmission. Vælges af Centralkonferencen.
33. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Uddannelsesråd
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra Rådet for Ordineret Tjeneste. Vælges af Centralkonferencen.
34. 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.
35. Medlem af Centralkonferencens komite for arbejdet med narkotika- og
alkoholmisbrug
Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen.
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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.

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

Oversigt over årskonferencer
År:

Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

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

Wm. Burt
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen
John L. Nuelsen

Svendborg
Odense
Randers
Nexø
Aalborg

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

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

Sted:

Sekretær:

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

Th. Arvidson
Th. Arvidson
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen
Odd Hagen

Nexø
Svendborg
Odense
Løkken
Vejle
Horsens

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

30. maj
9. juli
10. juni
26. maj
8. juni
6. juni
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Formand:

Sted:

Sekretær:

Dato:

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

Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby
Hans Växby

Vejle
København (J)
Holstebro
Frederikshavn
Gladsaxe
København
Holstebro

Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Henning Bjerno
Mogens Hansen

20. juni
18. juni
8. juli
30. juni
29. juni
20. juni
26. juni
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Formand:

Sted:

Sekretær:

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
2007

Øystein Olsen
Holstebro
Øystein Olsen
Vejle
Øystein Olsen
Holstebro
Øystein Olsen
København
Øystein Olsen
Rønne
Øystein Olsen
Holstebro
Finn Uth/Jørgen Thaarup Strandby

Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Hansen
Mogens Flinck Hansen
Mogens Flinck Hansen

28. juni
27. juni
25. juni
24. juni
30. juni
29. juni
27. juni
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Dato:

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
Thompson, Anne
09.03.1981
2004

Pensioneret
1983
1987
1993
2006
2006

1976
1981
1982
1983
1986
1986
1986
1987
1989
1990
1994
1996
1998
2007

Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner:
Andersen, Ejler Busch
26.03.1944
1983
Prøvemedlemmer - indviede:
Thompson, Duncan
16.08.1980
Lokalpræster - indviede:
Joshua Kyeremeh,

2004

30.01.1949

Diakoner
Prøvemedlemmer - indviede:
Carsten Bjerno
21.07.1961
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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, Khamonichesky val 24, strenie 2, Mosco 119048, Russia.
Tlf 007 499 242 1774.
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
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, Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 02 08.
E-mail: carsten.morsboel@metodistkirken.dk
Munk, Keld, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24.
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
Rasmussen, Poul, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 26.
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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 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Thompson, Anne, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Thompson, Duncan, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk
Thomsen, Lilly, 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. Mobiltlf 21 37 10 02.
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 =
Mission =

lægprædikant,
menighedens lægleder
menighedsrådets formand,
menighedens kasserer
menighedens kirkeværgeformand
kontakt til missionsarbejdet

Esbjerg: Skt. Johannes Kirken, Norgesgade 38, 6700 Esbjerg.
Kontor: Norgesgade 38, 6700 Esbjerg. Tlf 75 12 19 78.
E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk
Præster: Anne Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk
Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk
Lprd: 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: Britta Ørfjell, Storegade 191, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 12 12 13.
E-mail: orfjell@esenet.dk
MKv: Kaj Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 07 55.
E-mail: kaj.brinch@esenet.dk
Mission: Inger Nielsen, Paghs Allé 10, 6705 Esbjerg. Tlf 75 12 61 78.
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Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn.
www.frederikshavn-metodistkirke.dk
Præst: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24.
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, Birke Allé 1A, 9320 Hjallerup. Tlf 98 48 18 40.
Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.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
Mission: Elsebeth Rasmussen, Fælledvej 75, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 54 34.

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
Mission: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: holstebro@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
Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83.
Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@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: Georg Kronborg Christensen, Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73.
E-mail: gkc@mek.dtu.dk
Bo B. Depner, Olufsvej 14, 2100 København Ø. Tlf 35 26 12 52.
Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21.
E-mail: jkah@tdc.dk
Mads Kamp Hansen, Emdrupgårdsvej 8, 2400 København NV. Tlf 39 69 13 26.
E-mail: madska@kff.kk.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
Jens Chr. Tvilling, HumlebækCentret 27, 1. 1, 3050 Humlebæke. Tlf 49 70 99 26.
ML:
Menigheden har en anderledes struktur og ingen valgt lægleder
MF:
Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.
E-mail: p.rasmussen@post.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
Mission: Ole Birch, Gammelmosevej 251, 2800 Lyngby. Tlf 44 44 94 83.
Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk
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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.
E-mail: phebiana@hotmail.com
MKa: Henning Bjerno, Birketoften 7, 3500 Værløse. Tlf 44 98 62 51. Fax 44 98 01 51
E-mail: bjerno@mail.tele.dk Giro 5 43 90 86.
Mission: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.
Mob 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk

Løkken: Skt. Peters Kirke, Kirkegade 9, 9480 Løkken.
Kontakt: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59.
Præst: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, Tlf 98 42 03 24.
E-mail: loekken@metodistkirken.dk
ML:
Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59.
MF:
Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, Tlf 98 42 03 24.
E-mail: keld.munk@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.
Mission: Astrid Sønder, Kirkegade 1, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 13 59.

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.
E-mail: kjeldmogensen@privat.dk
MKv: Clyde Jensen (administration), Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev. Tlf 66 15 40 80.
E-mail: clyde@mail.dk
Anders Flinck (praktisk), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 66 16 96 64.
Mission: Sussi Lindberg, Lindevej 90, Dalum, 5250 Odense SV. Tlf 66 16 01 83.
Mobiltlf 30 70 01 83. E-mail: sussi-l@paradis.dk
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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
Mission: Lis Larsen, Smålandsvej 22, 3700 Rønne. Tlf 56 95 36 41.
E-mail: lispoul@dlgpost.dk

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, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55.
E-mail : klingenberg@thomsen.mail.dk
MKa: Alland Holm, Hylleholtvej 12, 4654 Fakse Ladeplads. Tlf 43 73 18 43.
E-mail: a-holm@tdcadsl.dk
Mission: Lars Ulrik Jensen, Klosterparken 44, 2680 Solrød Strand. Tlf 56 14 88 36,
Mobiltlf 20 72 16 36.. E-mail: solroed@metodistkirken.dk
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Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby.
www.metodistkirken.dk/strandby
Præster: Charlotte Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.
E-mail: strandby@metodistkirken.dk
Jørgen Thaarup, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 24 23 10 98.
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk
Carsten Morsbøl, Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 02 08.
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.
Mission: Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50.
MFinans: Alice Morsbøl, Rughaven 4, 9970 Strandby. Tlf 98 48 02 08
E-mail: morsbol@tiscali.dk
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Vejle: Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle.
Præster: Anne Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: vejle@metodistkirken.dk
Duncan Thompson, Grejsdalsparken 16, 2. th., 7100 Vejle. Tlf 75 82 36 02.
E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk
Lprd:
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@nypost.dk
MKa: Bent Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09.
E-mail: fam.brogaard@privat.dk
MKv: Claus Bjerno, Havrebakken 19, 7100 Vejle. Tlf 75 85 44 00.
E-mail: bjerno@tuknet.dk
Mission: Lili Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf 75 82 95 47.
E-mail: lili.strand@nypost.dk

Århus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Århus C.
www.betlehemskirken.dk
Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Århus C. Tlf/fax 86 13 54 25.
E-mail: aarhus@metodistkirken.dk
Lprd: Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, st., 8000 Århus C. Tlf 86 20 28 61.
E-mail: gjessoe@mail1.stofanet.dk
ML:
Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.
E-mail: jeanette.holm@e-box.dk
MF:
Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Århus N. Tlf 86 16 69 16.
Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.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
Mission: Ditte Marqversen, L. A. Rings Vej 34, 8270 Højbjerg. Tlf. 86 27 20 73.
E-mail: dittem@webspeed.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.
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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 88 498. 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-mail: tom.hellsten@metodistkyrkan.fi

Letland
Latvijas Apvienotas Metodistu Baznica, Akas iela 13, LV-1011 Riga, Latvia.
Tlf 00 371 731 1442. Fax: 00 371 731 1442.
E-mail: gitamednis@aol.com
www.gbgm-umc.org/latvia
Distriktsforstander:
Gita Mednis. Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland.
E-mail: gitamednis@aol.com
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Lithauen
Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, J. 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:
John Campbell, Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 37 321 757.
Fax 00370 37 323 819. E-mail: revjohncambell@gmail.com

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.ollberg@metodistkyrkan.se
Åke Svensson, Karby, Roma, S622 54 Romakloster, Sverige.
E-mail: ake.svensson@metodistkyrkan.se
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Nazaræerens Kirke (en anden Metodistkirke i Danmark)
www.nazarene.org
Greve
Greve Frikirke, Solhegnet 2, 2670 Greve.
www.nazarene.dk
Præst: Kaj Ove Bollerup, Fasanvej 25, 2680 Solrød. Tlf 56 14 50 16.
Email: kob@nazarene.dk
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Vejledninger
Rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelse i forbindelse med udvalgsmøder i kirkens og MBUF's landsarbejde
(Årskonferenceudvalg og MBUF's udvalg)
- Det tilstræbes at afvikle bestyrelsesmøder
på en sådan måde, at rejseomkostningerne
bliver lave. Fællesrejse i bil eller togrejse
benyttes, hvor det er muligt. De faktiske
omkostninger dækkes efter regning.
- Rejsegodtgørelse på op til standard togbillet kan altid udbetales, når den rejsende
har valgt anden rejsemåde og ønsker at
betale resten selv.
- Hvor biltransport er hensigtsmæssig betales godtgørelse efter statens lave takst.
- Forplejning til rejsen kan udbetales efter
statens takster når transporttiden er over 4
timer.
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- Hvor rejsemåde ud over ovenstående er
nødvendig eller fordelagtig i forhold til den
pågældende bestyrelses samlede udgifter til
det konkrete møde, skal rejsegodtgørelsen
godkendes af formanden for den pågældende bestyrelse.
(Menighedsforstandernes kørsel i menighedens tjeneste godtgøres efter regning med
statens højeste takst.)
Satserne kan ses på ToldSkats hjemmeside
www.toldskat.dk under skattesatser og
erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. (I
2007 er den høje takst kr. 3,35 og den lave
takst kr. 1,78 pr. km.)

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.

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.
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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
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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.

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
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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.

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.

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
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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.

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.
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Konferencekalender 2. halvår 2007
Juli
7. - 14.
16. - 21.

MS. Landslejr på Krogsholt. I Baden Powells fodspor
MB: Børnelejr på Solborgen.

August
1. - 5.
4. - 11.
17. - 19.
24. - 26.
29. - 2/9

European Methodist Festival i Bratislava.
Sommerhøjskole på Solborgen.
MS: Old Scout på Farmen.
MS: Seniorweekend.
School of Congregational Development i København.

September
8.
14. - 15.
14. - 16.
28. - 29.

MB: Musikdag i Århus.
Metodistkirkens Landsledelse i Holstebro.
TUF-weekend i Holstebro
Willow Creek Global Leader Summit i København.

Oktober
5. - 7.
12. - 18.
26. - 28.

MM Copenhagen Gospel Festival
MS Patruljeførertræning.
MBUF KNAS-weekend for unge mellem 20 og 35 i Ebeltoft.

November
23. - 25.

Kollekt til præsteuddannelsen.
MS Seniornatløb

December
24.
28. - 1/1

Juleaftenskollekt til bespisningsprogrammet i Mulungwishi
MU Nytårslejr
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Konferencekalender 1. halvår 2008
Januar
18. - 19.

Evangelisk Alliance.
Metodistkirkens Landsledelse på Frederiksberg.

Februar
29. - 1/3
Marts
1. - 2.
7.

Kollekt til aflønning af præster i Letland. (Rådet for Verdensmission)
Mission Possible 2.0 sammen med Missionsforbundet og Baptistkirken.

14. - 16.

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

April
17. - 20.
23. - 2/5
26. - 27.

MBUF Delegeretmøde i Odense.
Generalkonference.
Dansk Økumenisk Kvindekomites Fællesskabs Dag i Svendborg

Maj
Missionskollekt til støtte til Gadebørnshjemmet i Likasi, Congo.
Juni
Juli
2. - 6
12. - 19.

Årskonference i Århus.
Kirkelejr.

August
2. - 9.
15. - 17.
22. - 24.

Sommerhøjskole på Solborgen.
MS Old Scout.
MS Seniorweekend.

Oktober
3. - 4.

Willow Creek Global Leader Summit i København.

Konferencekalender 2009
Februar
18. - 22.

Centralkonference i Strandby.

September
2. – 6.

School of Congregational Development i København.
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