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»Gud er lys, og der er intet mørke i ham.« 1. Johannesbrev 1, 5 

MBUF’S formål er at vidne om, hvem Gud er!  

– Gennem det, vi siger, og det, vi gør. Vi ønsker i kraft af vores 

aktiviteter at være lyspunkter i børn og unges hverdag. Det 

koster penge og andre ressourcer som blod, sved, tid, tårer og 

tændstikker at få drømme til at blive til virkelighed i MBUF. Det 

kræver noget af os. Ind imellem går vi med skyklapper på og 

bilder os selv og hinanden ind, at ting ikke kan lade sig gøre, fordi 

vi ikke har råd eller ikke er mange nok. Det er imidlertid ikke sandt 

– vores blinde punkter må ikke formørke vores tro på de skinnende 

muligheder, som ligger foran os, for at lykkes med vores formål. Vi 

ser lyst på fremtiden, fordi Gud er lys og der er intet mørke i ham,  

og der findes ikke nogen fremtid, hvor Jesus ikke er med.   

Stort tak for begejstringen, engagementet og ikke mindst troen på 

Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund. Tak til alle, som har gjort det 

muligt, at børn og unge kan opleve lidt af Gudsrige i vores trosfællesskaber 

på landsplan og i de lokale menigheder. Tak til frivillige ledere for 

iderigdom, humor, visdom og kæmpe kærlighed som drivkraft bag det, I 

gør. Tak til fonde, menigheder og privatpersoner, der har støttet vores 

arbejde. Især tak til MSA, Betaniaforeningen og Willeruplund for tilskud til 

vores lejre. Der er også faldet gode penge af til det lokale arbejde via DUF 

og lokalforeningspuljen.  

Trosfællesskaber for børn og unge 
Vi ser et stort potentiale rundt omkring os i forhold til at starte nye 

trosfællesskaber og netværk på tværs. Der er fx en tendens til, at MU er 

begyndt at fungere som smågrupper i den lokale menighed, og at der 

mellem vores lejre opstår fællesskab mellem deltagere via de sociale 

medier. Det ønsker vi at se meget mere af, og vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at hjælpe med at udbygge det. 

Vores tilstedeværelse på nettet er uvurderlig i forhold til at skabe kontakt og knytte venskaber – det fik vi for alvor 

lov til at opleve under corona-krisen. I løbet af året har vi også oplevet, at nogle af vores kor er begyndt at melde sig 

ud af MBUF. Forklaringen er den, at vi er vokset fra hinanden, forstået på den måde, at korene hovedsageligt består 

af voksne medlemmer over 30 og ikke har nogen umiddelbar interesse i at henvende sig til yngre. Korene fungerer 

ganske glimrende lokalt og klarer sig udmærket uden MBUF’s hjælp. Vi hilser udviklingen velkommen og har været 

glade for samarbejdet med korene så langt. Vi er ikke dér endnu, hvor vi overvejer at sløjfe MM som arbejdsgren, 

der er masser af plads i MBUF til folk 

som ønsker at arbejde med sang og 

musik for børn og unge. Det kunne 

fx være lovsangsband, musicals og 

andre kreative tiltag. Det 

forudsætter selvfølgelig, at 

nogen har lyst til at melde sig 

som ledere af MM og danne et 

landsråd. 
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Lederuddannelse 
En af MBUF’s væsentligste arbejdsområder er ledertræning og lederpleje. Vores vigtigste tilbud er fortsat BMK, PFT, 

TUF og LIW, hvor vores ledere får inspiration til livet med Gud, praktisk viden og færdighed omkring værktøjskassen 

af ledelsesredskaber, og muligheder for at erfaringsudveksle omkring nye materialer og måder at gribe arbejdet med 

børn og unge an. Vi er rigtig stolte af, at vi havde 3 MBUF’ere som instruktører på SOCD i Talllin i efteråret: Anne 

Thompson som underviste om børns åndelighed og Daniel Steinvig og Maria Thaarup, der underviste om at danne 

trosfællesskab omkring ungdomsarbejdet i kirken. Vi er også glade for at sende ledere afsted på konferencer udenfor 

vores egne rækker og dermed suge ny inspiration med hjem. Vi havde bl.a. Anne Thompson med på 

børnemedarbejderkonference ”The Forge” i England, og håber at kunne hjælpe flere med at komme afsted i 

fremtiden.   

Spejder/ungdomspræst 

Maria Thaarup er en af vores skarpeste knive i skuffen, når det kommer 

til ledertræning. Vi er fortsat meget glade for kirkens prioritering af 

hendes udnævnelse som spejder/ungdomspræst. Hun deltager i 

planlægning af vores lejre, udruster ledere og deltagere på lejre til at stå 

for andagter og gudstjenester og står også til rådighed for samtaler om 

tro og liv mellem lejrene. Det har været et skørt og svært år for os alle 

sammen med diverse aflysninger, der har forhindret os i at være tæt på 

hinanden i alle mulige sammenhænge. Maria har oplevet et større 

behov blandt unge for forbøn og samtaler i corona-tiden, hvilket hun har 

forvaltet. Maria beretter fortsat om stort engagement og opbakning i de teams, hun arbejder sammen med, så der 

er grund til at tro på, at vores netværk og venskaber kan overleve selv social adskillelse. 

Sjov med kassereren 

Det er altid sjovt og spændende at arbejde med frivillige. Vores frivillige kasserer Pernille, som studerer økonomi i 

Aalborg og ønskede lidt praktisk erfaring til CV’et, var en gave, der dumpede ned fra himlen. Uheldigvis var Pernille 

nødt til at bakke ud af ”jobbet” i november af personlige årsager, 

og vores gamle administrator Maria Aaskov trådte til med sin 

ekspertise og hjalp os ganske frivilligt med bogføringen resten af 

året. Magnus Christiansen, som også læser økonomi i Aalborg, har 

hjulpet os med at sætte regnskabet op, og det er blevet revideret 

af vores interne revisorer, der hjælper os med at vurdere, om vi 

bruger pengene fornuftigt efter vores formål. 

Metodistkirken.dk 
Kirkens website bestyres af Maria og Morten Aaskov, som gør et 

stort arbejde for at gøre metodistkirken.dk et besøg værd. 

Nyheder og arrangementer præsenteres spændende og 

indbydende. I MBUF drømmer vi om hele tiden at være på forsiden 

online. Det kan kun ske ved, at vi fortæller vores 

kommunikationsmedarbejdere, hvad der foregår i MBUF i ord og 

billeder. Lad os hjælpe hinanden med at blive bedre til det. Lad os 

også se hinanden i øjnene og drøfte behovet for et nyt profilblad, 

som helt håndgribeligt på papir vidner om, hvem vi er, og hvad vi 

laver, og som kommer helt med hjem til vores medlemmer og 

deres familier.  
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Det gode samvær 

Ved landsmødet kommer et nyt materiale på gaden, som 

MBUF har været med til at udarbejde sammen med andre 

kristne børne- og ungdomsorganisationer. Det hedder; ”Vi 

har det godt sammen” og handler om at forebygge 

overgreb på børn og unge ved at lægge op til samtale i 

ledergrupper om hvordan vi passer godt på hinanden og 

respekterer hinandens grænser i forhold til emner som 

mobning, åndelig manipulation, fotos, rusmidler og 

kærester. Vi håber, at I vil få god gavn af materialet som 

hjælp til at drøfte foreningens eller lederteamets værdier.  

Wesley challenge 

Vi er også glade for at bidrage med andagtsmaterialet 

”The Wesley Challenge” til fastetiden 2020, hvor en masse 

MBUF’ere i alle aldre tog udfordringen op og skrev en 

refleksion over forskellige trosspørgsmål, der engang for 

300 år siden blev formuleret af John Wesley, men som på 

mange måder stadig er relevante og aktuelle spørgsmål i 

dag. Vi håber, at hæftet kan være til inspiration til den 

personlige andagt og til samtaler i smågrupper lang tid 

endnu.  

Sjælsmark – årets højdepunkt 
Efter en flot indsamling af årets offergave gik et team af MBUF’ere i gang med at 

planlægge sommerlejr på Sjælsmark udrejsecenter i samarbejde med Røde Kors, 

som driver fritidsklub på stedet. Det blev til tre bevægende dage med 60 tillidsfulde, 

elskelige, håbefulde, charmerende, grænsesøgende, rastløse og usikre børn og en 

masse sjove aktiviteter, der var tænkt som lidt lyspunkter i en fængselslignende 

hverdag, som bestemt ikke er for børn. Der var bla. hoppeborg, den store bagedyst, 

sanglege, vandkamp, boldspil, racerbiler og udflugt til en skovlegeplads, hvor vi 

klatrede i træer og lavede lejrbål. Det var en meget stærk oplevelse, som blev 

efterfulgt af deltagelse i klubbens julefest et halvt år senere, hvor vi brugte de sidste 

penge og bidrog med popkornmaskine, ponyridning, afrikansk trommedans, godteposer 

og julemand. 
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Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde (MB)  

MB er en særlig størrelse, fordi MB henvender sig til mennesker, som i begrænset omfang kan tage sig af den 

organisatoriske del. Børn og betweens er ikke dem, der sidder i bestyrelser, er med i menighedsråd eller andre 

beslutningsorganer. Deres forældre er – måske – men selv er børn og betweens det sjældent. Derfor kan de også 

være lette at overhøre. MB vil gerne opfordre alle menigheder til at tænke over, hvordan de hører børnenes 

stemmer i menighedens arbejde og prioriteringer af ansættelse, økonomi og brug af plads i kirken. Børn er vigtige – 

ikke bare for fremtiden, men for kirkens helhed og mission her og nu. 

MB har i 2019: 

- afholdt en MB-erfadag, for at skabe 

netværk på tværs af landet for de, der er 

engageret lokalt i arbejdet for og med 

børn. 

- haft rekordmange børn på børne- og 

betweenlejren. 

- glædet sig over NPM:03 – en bog om 

metodistisk teologi - med flere danske input. 

- glædet sig over, at landsledelsen vil være med til at løfte troderhjemme.dk, som skal være 

vores portal for tro i familien. 

I 2020 vil MB arbejde med: 

- deltagelse på BMK d. 21.-23. september fra flere menigheder 

- at bruge ”Vi har det godt sammen” i arbejdet med trivsel  

- at troderhjemme.dk bliver bredt kendt i Metodistkirken i Danmark 

- fortsat at inddrage unge ledere i planlægning og afvikling af børne- og betweenlejren 

MB kalender 2020-2021:  

30. juni - 3. juli  Børne- og Betweenlejr, aflyst pga. corona 

18.-20. september  BMK - Børne-Medarbejder-Konference 

30.-31. januar  Oh My Gospel i Aarhus 
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Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)  

At være spejder i MS er en stor del af mange af vores liv. Det er så indgroet i os, at vi ikke kan lade det ligge, selvom 

det til tider kan være ressourcekrævende at drive. Der bliver knoklet rundt omkring i lokalgrupperne og der skal lyde 

en kæmpe tak for det store og imponerende arbejde der på ugentlig basis bliver lavet rundt omkring i 

lokalgrupperne. Spejderrådet vil fortsat opfordre både vores gamle, unge og potentielt nye ledere til at kontakte 

lokalgrupperne, hvis man skulle have lyst til at blive en del af det gode arbejde, så vi som korps kan fortsætte med at 

levere spejderarbejdet af den høje kvalitet. Spejderrådet har i løbet af det seneste år brugt en masse tid, kræfter og 

ressourcer på at finde ind til kernen af vores spejderarbejde. Det er et forsøg på at finde ud af hvorfor vi gør som vi 

gør og blive bedre til at sætte ord på de ting som er unikke og som betyder noget for vores korps. Dette er gjort i 

samarbejde med lokalgrupperne for at sætte fokus på den tavse viden og drivkraft vi alle bærer rundt på. På denne 

måde vil vi kunne lave en tydelig fælles grobund for arbejdet frem mod 2025. Metodistkirkens Spejdere er et lille 

med viljestærkt korps!  

I 2019 har MS:  

- Afholdt MS landslejr på farmen udenfor Strandby, hvor landets patruljer i en hel uge i sommerferien fik lov til at 

udleve deres indre pirat.  

- Afholdt PatruljeFørerTræning (PFT) i efterårsferien på Fyn for 40 spejdere, ledere og kursister, med stort fokus på 

læring og fællesskab fordelt udover ugens 4 kurser.  

- Afholdt UrbanScoutBattle (USB) hvor spejdere fra alle landets korps har dystet i tidsbegrænsede opgaver med 

forskellige problemstillinger patruljerne i fællesskab skulle løse på tid.  

- Afholdt MS Julekalender hvor 43 spejdere fra hele landet og flere korps deltog og skabte julestemning 24 dage i 

december og dystede og konkurrerede i alt fra tekniske, matematiske og spejderrelaterede opgaver.  

- Afholdt PFT after Dark (PAD) hvor alle PFT’s kursuslederne i slutningen af januar måned mødtes til hygge og 

lederpleje i Maria Thaarups lejlighed i Aarhus.  

- Afholdt 4 spejderrådsmøder fordelt rundt omkring i landet.  

I 2020 vil MS arbejde med:  

- Færdiggøre den hensigtserklæring samt 2025-mål som spejderrådet har arbejdet med  

- Afholde PFT i Oddesund  

- Afholde USB, hvor spejdere fra hele landet vil mødes og dyste digitalt.  

- Afholde MS Julekalender, hvor spejdere fra hele landet vil mødes og dyste digitalt.  

- Nedsætte et hold, der i samarbejde med spejderrådet skal planlægge Metodistkirkens Spejderes 100 års jubilæum i 

2022. 

MS-kalender 2020-2021:  

september USB  

16.-22. oktober PFT - Oddesund  

1.-24. December MS Julekalender 
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Særligt for Metodistkirkens Unge (MU) 

Det har været et STORT år i MU. På landsplan, hvor MU’s arbejde stadig står klart 

stærkest, har vi afholdt; Påskelejr, TUF og konfirmandlejr, Leder Love, samt Nytårslejr. I år er der ikke afholdt en 

sommerlejr, men det betyder ikke, at vi ikke er aktive - tvært imod. Det blev bl.a. året, hvor MU København fik “Det 

Store Krybbespil” på alles læber, og hvor gudstjenester tilrettet unge så eftermiddagens lys. MU lokalt har i år dertil 

kunne tilføje to nye unge smågrupper til; én i København og én i Aarhus! Hurra!  

MU sammen i en splittet tid. I MU ønsker vi at være noget for hinanden og sammen. MU 

tager stilling til den situation vi som kirke er 

i, og i tider hvor kirken i større grad bliver 

splittet, var der brug for at rykke tættere 

sammen. Det gjorde vi på Påskelejren 2019 

”Større Sammen”, hvor vi fik særligt fint 

besøg af 10 unge fra den norske 

metodistkirke. Nye venskaber blev skabt, på 

trods af en sproglig barriere, som gav nogle 

latterfyldte øjeblikke. Som direkte 

forlængelse af påskelejr sluttede vi året, og 

startede en ny dekade på STØRST-

nytårslejr. Vi slog igen rekord med 60 unge 

deltagere og havde for anden gang glæde 

af konfirmander på lejren i 3 dage. Nogle 

var endda modige og blev hele lejren. Og 

nyt mod venter, når nytår 20/21 skal fejres 

hos MBU i Norge på ski.  

Hvor kommer penge fra? Sammen har vi også stået gennem den udfordring det har været at 

omlægge MU til en økonomi, der bygger på fonde. Det får betydning for, hvordan vi planlægger vores lejre fremover 

og det vil have indflydelse på, hvad vi kan, og hvad vi tør drømme om. MU styrelsen har derfor nedsat et 

fondsudvalg, som i samarbejde med MU-ledernes ideudvikling, skal stå for at skabe økonomisk sikring til, at vi kan 

fortsætte det værdifulde arbejde.  

Lederpleje og -udvikling. Et stort fokus i MU i år har været skift; også lederskifte og nye ledere. 

Vi har derfor sat stort fokus på lederpleje. Dette har vi gjort med et tiltag vi kalder “Leder Love”, som vi satser på skal 

gentages årligt. Det er med en bevidsthed om at styrke de unge ledere, som evner fantastisk meget, men som vi 

også må passe på. De står med et enormt ansvar for sårbare og udfordrede børn og unge i vores kirke. Vi er også 

opmærksomme på, at vi står på skuldrene af andre. På Leder Love havde vi 17 ledere med. 17 unge, som står på 

skuldrene af 2 unge, der for 13 år siden tog MU op igen. Vi, som styrelse, er vanvittigt stolte af MU, som endnu et år 

har leveret kvalitet og omsorg og samvær - med hinanden og med Gud. Der ér et behov for et hvilested for unge, 

som alternativ til den sociale kode der findes i dagens Danmark. Vi ser frem til et nyt år! Med nye veje og nye måder 

at planlægge på. Og med et ønske om at finde endnu større rodnet i vores helt store udfordring: MU lokalt.  
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MU-kalender 2020-2021  

PÅSKELEJR 8. - 12. apr // aflyst grundet corona, udsat på ubestemt 

tid  

TUF oktober 2020 // på Lægården, Holstebro LEDERLOVE efterår 2020 

// info følger  

NYTÅRSLEJR 28. Dec. - 2. jan // “on the mountain” i Norge 

 

Til slut vil vi ønske jer en fantastisk sommertid. Forhåbentligt i 

MBUF’s tegn med mange storslåede lejr- og Mountain top-oplevelser. Vi 

glæder os til et nyt arbejdsår, hvor vi vil gøre vores bedste for at bidrage 

med levende og nærværende kommunikation med alle vores ledere og 

lokalforeninger, som er med til at sætte børn og unge på dagsorden til inspiration for Metodistkirken i Danmark. 

 

MBUF – Louise Aaen, Christian Madsen,  

MB - Anne Thompson, Line Bertelsen  

MU - Daniel Steinvig, Emilie Holm,  

MS - Emil Marqversen, Jonas Hjørne 
 

 

 


