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1. Indledning
a. Vi præsenterer os for hinanden. Korte fortællinger om os selv og vores tilgang
til kommissionsarbejdet
b. Bibellæsning og refleksion
c. Nadver og bøn.
Forslag: pkt. 4.b bliver rykket op som pkt. 3.a. – det blev besluttet.
Efterfølgende blev dagsorden godkendt.
2. Organisering af kommissionen
a. Valg af kommissionsformand
Ole Birch vælges enstemmigt som formand.
b. Valg af referent
Sandra H. C. Due vælges som referent
c. Praktiske spørgsmål?
3. Kommissionens opgave og mandat
a. Åbenhed/fortrolighed omkring vores arbejde. Hvad aftaler vi?
Vi er åbne i vores kommunikation – transparent.
Referater bliver først sendt til kommissionsmedlemmerne til godkendelse
herefter sendes de til Metodistkirkens Hjemmeside.
Når vi taler – så gør vi det på en åben og moden måde.
Det kom på tale om vi skal kommunikere mere end ’blot’ referaterne. Skal der
både være referat og en ”meddelelse” til kirken? Kommunikerer vi godt nok,
ved at udsende referat? – dette blev ikke besluttet til dette måde.
b. Første forsøg på opstilling af forskellige mulige scenarier inden- og
underfor UMC.
Sags-komplekset vil være på Generalkonferencens (Metodistkirkens globale
konference) og på Centralkonferencens (Vores regionale konferencen) bord.
Centralkonferencens Råd har organiseret 3 rundbordssamtaler i de kommende
halvandet år.
Centralkonferencen har en mulighed for at lave adaptioner på baggrund af de
beslutninger, der tages på Generalkonferencen. Vores opgave er at lave

anbefaling til Årskonferencen 2021.
Generalkonferencen maj, 2020 – der er stillet 9 forslag. Når de bliver behandlet
og stemt om, gør det, at vi skal tage stilling til, hvad vores kirke vil, ud fra det. 2
af forslagne, Minneapolisplanen og UMC-next er nok de vigtigste.
Centralkonferencen i Tallinn 2021 kan derfor komme til at behandle de forslag,
der er fremlagt i maj 2020 på Generalkonferencen.
- Vi skal reagere på udfaldet af Generalkonferencen i 2020
Hvor står vi, i forhold til vores mandat?
- Vi skal helst nå det, INDEN vores årskonference 2020.
(kritisk, da der er under 1 mdr. uge mellem de to konference)
- Vi skal analysere diverse muligheder inden for og uden for UMC.
Dette ifølge dagens liste.
(som nedskrives på kommissionsmødet 280919)
- Vi har konstateret, at vi har et mandat og der er et ønske om en løsning,
der gør det muligt at være sammen på tværs.
Vi er enige om at være uenige - under den forudsætning.
- Fællesskabet opvejer uenigheden.
- Kommissionen skal anbefale mulighed/muligheder.
- Kirken vil være sammen – og kirken vil BLIVE sammen – Hvad gør vi så?
- Vi er en praktisk kommission – vi skal producere noget – forslag,
anbefalinger, hvor alle kan trives i kirken – om de enige eller uenige.
Hvad er så muligt – ud fra den forudsætning?
c. Hvordan skal vi løse vores opgave?
Hvilke muligheder vil vi UNDERSØGE?
1) Valgmenighedsmulighed – Ole er lead.
Vi vil undersøge valgmenighedsloven – Lisbeth Christoffersen (professor
på RUC), muligheder, for, imod. Med henblik på at blive indført i loven.
2) Europæiske Muligheder – Ole er Lead.
Vol. 1.
Kontakte nogle af de europæiske menigheder med henblik på, at danne
ét samlet samarbejde.
Række ud til Norge (+)*, Schweiz, Østrig og Tyskland (+)* .
Med henblik på at undersøge interesse i en fælles fremtid.
*(+) = Norge og Tyskland har nedsat lignende kommissioner.
Dette er ikke med henblik på at søge beslutninger – men anbefaling.
Det er ikke alle, der har en platform, via mandat.
Vol.2
The Methodist Church i England - ikke en del af UMC.
Den teologiske forskel er ikke stor – Book of disciplin minder også meget
om deres.
Vi skal have et ståsted og noget ballast, før vi inddrager dem i dialogen.

3) Økumeniske muligheder i DK/Norden – Ole er lead.
Kan vi se os selv i det?
Hvordan bliver vi en del af det?
Hvordan er det lykkedes i Sverige at forene sig i Equmeniakirken?
Udfordring:
De er kongregationalistiske – der mangler struktur.
De er et produkt af tre trossamfund, der skulle finde sammen.
Hvor står de så, i forhold til teologien?
4) Autonomi
Den danske årskonference går ud af UMC og forbliver som ’den Danske
Metodistkirke’
En samtale som vi, som kommission tager sammen – og indkalder mulige
eksperter, hvis vi får et behov.
Vi forsøger selv at beskrive fordele og ulemper.
d. Mødeplan for hele perioden.
1) Et møde med Biskop, Christian Alsted, for at blive opdateret på global
status. (i forhold til Generalkonferencen)
2) Et møde med Charlotte, Lisbeth og kommissionen.
3) 1 og 2 forsøges forenet i begyndelsen af 2020
4) Et møde med de europæiske kirker – det kan tage tid og få dem samlet.
Evt. efteråret 2020
5) Dialogen vedr. udfaldet af Generalkonferencen foregår via. e-mail, hvor
kommissionsmedlemmerne beslutter om der er behov for, at mødes før
tid, til landsmødet.
6) En midtvejsrapport til Årskonferencen 2020 på, hvor langt vi er nået.
Hvad gør vi – hvad har vi gjort – vi ser frem til at fremlægge samlet
rapport, 2021.
7) Et møde tidligt året 2021, hvor vi fastlægger vores anbefaling ud fra
første udkast, som produceres før dette møde.
På dagen når vi frem til, hvad vil vi anbefale til Landsmødet 2021.
Det skal være efter Centralkonferencen og før Landsmødet.
Beslutning: LØR 20 MAR 2021, 1000-1700 i KBH.

