
Ledelsesberetning 2020  
for Metodistkirkens Sociale Arbejde - Centralmissionen 

Det	er	med	stor	glæde	og	 taknemmelighed,	at	vi	 kan	bringe	 indberetningen	 for	Metodistkirkens	
Sociale	 Arbejde.	 I	 daglig	 tale	 kendes	 vi	 som	MSA	 eller	 Centralmissionen,	 hvilket	 er	 blevet	 brugt	
siden	s?@elsen	i	1910.	

Metodistkirkens	Sociale	Arbejdes	formålsparagraf	er	at	udøve	socialt,	filantropisk	samt	missionalt	
arbejde	 ud	 fra	 det	 kristne	 kærlighedsbud.	 Vores	 ønske	 gennem	 året	 2020	 har	 fortsat	 været	 at	
aJolde	gode,	hjertevarme	og	engagerende	sociale	ak?viteter,	men	også	at	være	med	?l	at	udvikle	
et	 landsdækkende	 socialt	 arbejde	 som	 både	 kan	 opmuntre,	 inspirere,	 støKe	 og	 skabe	 nye	
dannelsesmiljøer	ved	at	skabe	kendskab	?l	og	fokus	på	socialt	arbejde	og	engagement.	

MSA	har	gennem	året	udøvet	kærligt	socialt	nærvær	ved	at	være	involveret	særligt	i	København	så	
vel	 som	 på	 landsplan.	 Vi	 har	 ak?viter	 i	 alle	 fem	 af	 landets	 regioner,	 med	 videreførelse	 af	 de	
eksisterende	?ltag	 i	 Strandby,	Aarhus,	Vejle,	Esbjerg	 ,	 Solrød,	København	og	 som	noget	nyt	også	
?ltag	 i	Odense.	København	har	 som	storby	al?d	ha@	et	 særligt	behov	 for	en	social	 indsats,	men	
rundt	om	i	landet	tegner	der	sig	også	et	øget	behov	for	hjælp	og	støKe	?l	socialt	udsaKe	og	svært	
s?llede	mennesker.	Konkret	har	MSA	i	samarbejde	med	flere	lokale	menigheder	uddelt	julehjælp	i	
Nordjylland	i	Strandby,	 i	Syddanmark	 i	Esbjerg,	Vejle	og	Odense,	 i	region	Sjælland	i	Solrød	samt	 i	
København	 i	 Hovedstadsregionen.	 I	 Aarhus	 virker	 MSA	 gennem	 rådgivningstjeneste	 med	 en	
psykolog,	 socialrådgiver,	økonom	og	en	præst	?l	 rådighed	 for	 samtaler.	Der	er	 ligeledes	gjort	 en	
indsats	på	 landsplan	for	at	udbrede	kendskabet	?l	 familielejren	for	eneforsørgere	og	deres	børn,	
samt	andre	landsdækkende	?ltag.	
Af	 historiske	 årsager	 har	 København	 været	 centrum	 for	 det	 daglige	 sociale	 arbejde.	 DeKe	
indebærer	daglig	dri@	af	Café	Den	Varme	Stue	og	lørdagscafeen,	bedre	kendt	som	”Sportslørdag”,	
samt	bespisningerne	?rsdag	og	torsdag	i	hele	vinterhalvåret.		
2020	har	dog	for	alle	været	et	anderledes	år	med	mange	oms?llinger	og	restrik?oner,	og	et	utroligt	
arbejdskrævende	 år	 grundet	 corona.	 Især	 i	 det	 daglige	 arbejde	 i	 København,	 har	 det	 været	
nødvendigt	 med	 krea?ve	 løsninger	 for	 fortsat	 at	 kunne	 fortsæKe	 det	 gode	 arbejde	 med	
bespisninger,	 drive	 caféen	 osv.	 Take	 away	 mål?der	 har	 gennem	 året	 udgjort	 en	 stor	 del	 af	
mål?derne,	?llige	med	andre	?ltag	for	at	imødekomme	alle	de	mennesker	som	glædeligt	er	MSA´s	
venner!	
 
Trods	 corona	 har	 MSA	 gennem	 året	 serveret	 rig?g	 mange	 mål?der	 mad	 også	 grundet	 specielt	
lempelige	forsamlingsrestrik?oner.	Andre	væsentlige	ak?viteter,	som	også	̊fylder	MSA’s	dagligdag,	
er	de	to	bofællesskaber	for	?dligere	hjemløse,	hvor	vi	de	senere	år	også	har	ha@	specielt	fokus	på	
unge	 hjemløse.	 Derudover	 drives	 ungdomskollegiet	med	 optagelse	 af	 unge	 studerende	 fra	 hele	
landet.	 Som	 et	 nyt	 ?ltag	 er	 processen	 med	 at	 blive	 et	 ”Socialt	 kollegium”	 nu	 en	 realitet,	 hvor	
dannelsesmiljø	med	fællesskab	og	deltagelse	 i	det	sociale	arbejde	går	hånd	 i	hånd.	MSA	?lbyder	
dagligt	fra	kontoret	rådgivning,	vejledning,	samtale	og	støKe,	bad	og	tøjuddeling	samt	økonomisk	
hjælp	?l	medicin,	mobilbaKerier,	 rejseudgi@er,	sko,	 indbogenstande	samt	gavekort	?l	madindkøb	
og	meget	andet.	Vi	har	også	vores	egen	lille	bankvirksomhed	for	hjemløse	med	små	̊ind-	og	udlån	
som	har	været	særligt	benyKet	under	banklukningerne	grundet	pandemien.		
Af	 andre	 faste	 årlige	 arrangementer	 aJoldt	 vi	 familielejren	 på	 Solborgen	 for	 eneforsørgere	 og	
deres	 børn	 -	 lejren	 måKe	 flyKes	 ?l	 august,	 men	 der	 var	 endnu	 engang	 stor	 ?lslutning.	 I	 året	
lykkedes	 det	 at	 ?lbyde	 en	 række	 “MSA	 fredage”	 med	 fællesskab,	 mad,	 leg	 og	 ak?vitet	 som	
omdrejningspunkt	for	sommerlejrdeltagere,	frivillige,	kollegieunge	og	menighedsmedlemmer.	Dog	
grundet	corona	nedlukninger	er	der	foretaget	flere	opsøgende	?ltag	for	målgruppen.		



En	af	årets	helt	store	begivenheder,	som	skaber	stor	glæde	for	frivillige	såvel	som	for	modtagere,	
er	den	landsdækkende	juleuddeling	med	julegaver	?l	børn	og	fødevarepakker	?l	en	indkøbsværdi	
på	ca.	1100	kr.	Juleuddelingen	kom	350	familier	og	enkeltpersoner	?l	gode	rundt	om	i	landet.	Julen	
blev	 i	København	 fejret	med	en	 festlig	middagsbespisning	den	24.	december	 indenfor	gældende	
retningslinjer,	med	50	deltagere.	Udover	de	direkte	ak?viteter	som	sker	i	MSA´s	eget	regi,	støKer	vi	
også	 akut	 trængende	 familier	 og	 enkeltpersoner	 rundt	 om	 i	 landet	 gennem	 Metodistkirkens	
menigheder.	 Endelig	 har	 vi	 huset	 200	 mødea@ner	 i	 cafeen	 for	 Gamblers	 Anonymous,	 Debitors	
Anonymous	og	Addic?ve	Eaters	Anonymous.	

Ud	 over	 et	 væld	 af	 liv	 og	 en	 bred	 vi@e	 af	 sociale	 ak?viteter	 og	 ?lbud	 som	 gennem	året	 samler	
mange	 socialt	 udsaKe	 borgere	 og	 godt	 120	 frivillige	medarbejdere,	 udføres	 der	 også	 et	 dagligt	
lønnet	arbejde	svarende	?l	ca.	8	årsværk	af	de	godt	16	fuld-	og	del?ds	ansaKe	og	en	interna?onal	
voluntør.	

Økonomien	 i	 MSA	 ser	 fornu@ig	 ud.	 I	 året	 2020	 brugte	 MSA	 3.294.206	 kr	 ?l	 sociale	 ak?viteter	
hvilket	 er	 en	 s?gning	 på	 312.896	 kr	 i	 forhold	 ?l	 foregående	 år.	 Midlerne	 er	 kommet	 gennem	
1.471.379	kr	i	offentlige	?lskud,	moms	og	salg.	Derudover	modtog	vi	178.194	kr	i	frivillige	gaver	og	
indsamlinger.	 I	 2020	 steg	alene	?lskudsindtægter	med	hele	509.597	kr.	DeKe	har	betydet,	 at	de	
resterende	 1.644.633	 kr	 er	 finansieret	 gennem	 overskud	 på	MSA’s	 udlejningsejendomme.	MSA	
kommer	 ud	 af	 regnskabsåret	 med	 et	 resultat	 på	 154.942	 kr.	 Ved	 regnskabsårets	 udgang	 har	 vi	
hensæKelser	 på	 6.093.476	 kr	 ?l	 vedligehold	 af	 vore	 ejendomme.	 MSA	 ønsker	 ved	 forsat	 sund	
forvaltning	af	vore	ejendomme	at	sikre	de	sociale	ak?viteters	økonomigrundlag	ud	i	frem?den,	da	
disse	primært	er	finansieret	ved	overskud	på	ejendomsdri@en.	

Ser	 vi	 ?lbage	 på	 2020,	 kan	 det	 dog	 kun	 gøres	 med	 stor	 taknemmelighed.	 Blandt	 mange	 af	 de	
mennesker	som	daglig	er	en	del	af	MSA´s	arbejde,	udtrykkes	der	stor	taknemmelighed	over	vort	
arbejde	og	for	det	store,	kærlige	engagement	og	omsorg,	som	mennesker	oplever,	at	de	mødes	af.	
Denne	tak	skal	bringes	videre	?l	alle	vore	menigheder,	bidragydere,	bestyrelsen	og	frivillige	ud	over	
hele	 landet.	Tak	 for	 jeres	 indsats	under	et	meget	specielt	pandemiår.	Uden	 jeres	store	bidrag	og	
indsats	 havde	 vi	 i	 fællesskab	 ikke	 kunne	 blive	 et	 sted,	 hvor	mennesker	 kunne	 føle	 sig	mødt	 og	
hjemme.	For	mange	blev	det	et	opmuntrende	lø@	i	hverdagen	også	i	de	perioder,	hvor	livet	blev	for	
hårdt.		

Præst	&	adm.	leder,	Klaus	Hønnicke	og	bestyrelsesformand,	Steffen	Tvilling.


