
                           Indberetning 

 

»Se derfor til hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde.« 

Efeserbrevet 5:15-16 

Vi er mange i MBUF, som elsker action, sjov og eventyr, 

friluftsliv, fællesskab og fuld musik. Så selvsagt er 2020 lidt 

småkedeligt at berette om. Men mon ikke, at vi har lært en ting 

eller to af året, som er gået? Noget med ikke at tage ting for 

givet og noget med, at de dejlige aktiviteter i MBUF, som vi er 

blevet snydt for, egentlig ikke er til for deres 

underholdningsværdi af børn og unge, men har et dybere 

grundlag. Måske har vi fået lov at mærke, hvad vi savner, og 

måske også hvad vi vil lægge vores energi i, når vi igen kan få 

lov? Måske har vi haft tid til at mærke, at Gud er er til at stole 

på? At han er en styrke at trække på, når udfordringerne bliver 

store? Måske har du spurgt dig selv, hvis formålet med dit 

engagement i MBUF ikke kun er fis og ballade, er der så noget, 

der skal justeres og rettes op på, så arbejdet også får dybde og 

alvor sådan, at du for fremtiden kan være med til at bygge bro til 

troen på Gud for de børn og unge, du har med at gøre i din kirke? Når dagene er onde eller bare drønkedelige,  

hvordan udnytter vi da tiden bedst og lever et liv, der vidner om hvad, vi tror på? 

Led med dit liv 

Ved juletid fik alle MBUF-ledere en opmuntring og en kærlig hilsen 

tilsendt fra Metodistkirkens præster for deres store indsats for at holde 

sammen på arbejdet i en Coronatid. I pakken var der lidt guf og bogen 

”Led med dit liv” af Magnus Sterngaard. Det er en praktisk håndbog med 

inspiration til enhver nuværende og kommende leder, uanset alder og 

opgaver. Den handler om hvordan vi kan få positiv indflydelse i 

hinandens liv på baggrund af vores tro på Jesus. Det er oplagt at lave 

smågrupper lokalt eller online på tværs af byerne, hvor bogens indhold 

bruges som udgangspunkt for ledertræning og undervisning. Det ser vi 

frem til. 

Børn og unges trivsel 

Der er fra alle sider stort fokus på hvordan Corona-nedlukningen har påvirket børn og unge, som har været hevet ud 

af deres sociale sammenhænge alt for længe. Der er ingen tvivl, at de har betalt en meget høj pris. Maria Thaarup er 

vores spejder- og ungdomspræst og står til rådighed, ligesom den lokale præst i din by. Hun er klar til at lægge øre 

til, hvis du går rundt med tunge tanker og trænger til en at tale med. Præster har tavshedspligt og man kan også 

vende andre ting med dem, som fx troskriser. Det er ikke ualmindeligt, at det på forskellige tidspunkter i livet er 

nødvendigt at skille tingene ad i små dele, kigge på dem fra forskellige vinkler og få hjælp til at samle brikkerne igen 

til nye og større billeder af verden og tilværelsen. Slet ikke ualmindeligt efter en Coronakrise, der har vendt op og 

ned på så meget. 

 

 

 



                           Indberetning 

 

Projekt: Børn & Unge i sorg 
Vi fik samlet en flot offergave ind i 2020, som vi stadig har til 

gode at bruge. Corona har ikke gjort det muligt at mødes og 

komme i gang med arbejdet. Vi ønsker fortsat at etablere et 

team af MBUF’ere, der med de indsamlede midler skal 

arbejde med at skabe større forståelse for hvordan sorg 

påvirker og forandrer livet for altid, hvilke tanker og følelser 

børn og unge, der mister, bærer rundt på og hvordan de 

tackler deres tab. Vi håber med projektet at være med til at 

bryde med tabu og berøringsangst omkring sorg ved at 

udruste børn og unge i Metodistkirken, samt vores ledere, 

med redskaber til at være en trofast ven, når det virkelig 

gælder. 

Metodistkirken.dk 
Efter Corona skal MBUF igen indtage forsiden på metodistkirken.dk. Lad os fortælle i ord og billeder, at vi er en 

levende kirke for børn og unge. Mon det kan lade sig gøre at samle en redaktionsgruppe af frivillige omkring Morten 

og Maria Aaskov, der kan lave noget opsøgende journalistisk arbejde om vores lokalforeninger og nationale events? 

Månedens forening. Årets highlights. Dagens mand i skysovs. Den personlige historie om hvad vores arbejde betyder 

for dem, som er med. Lad os give skoleelever, nye spejdere og andre nysgerrige et godt første håndsindtryk, når de 

besøger os på nettet. 

Andre boller på suppen 

MM som arbejdsgren er stadig temmelig vissen. Det er ikke lykkedes at 

finde folk til MBUF Styrelsen, der vil arbejde med musik på tværs af 

byerne. Efter samtale med voksenkorene i Århus, Strandby og Solrød, 

må vi konkludere, at det ikke længere giver mening at opretholde noget 

organiseret musikarbejde på landsplan. Det ser ud til at næste skridt 

bliver, når korene har meldt sig ud, at nedlægge arbejdsgrenen. MBUF 

Styrelsen kommer i øvrigt i det kommende arbejdsår til at nyde stor 

udskiftning i bestyrelsesposterne. Det giver altid ny energi og nye visioner, når der kommer andre folk til og andre 

måder at gøre tingene på. Vi kan glæde os til at få klimaet på dagsorden, foruden andre vigtige streger, der tegner en 

ung kristen profil i dagens Danmark. Tag godt imod vores nye ledere og hjælp dem godt ind i deres nye 

ansvarsområder. Giv samtidigt et kæmpe skulderklap til dem, som trofast har ledt vores arbejdsgrene indtil nu. Det 

er noget særligt, når unge leder unge, når unge tør at træde til og tage ansvar for det arbejde, som har betydet noget 

særligt for dem, og som de gerne vil give videre til 

andre. Også stort tak til alle, som har bakket op om 

vores arbejde lokalt og på landsplan i året, der er gået, 

særligt tak til Jerusalemskirken for en kæmpe kollekt, 

og til landsledelsen, Betaniaforeningen, Willeruplund, 

MSA og DUF for sponsorater til vores lederuddannelse 

og lejre.  

MBUF – Louise Aaen, Erik Brogaard,  

MB - Anne Thompson, Line Lydiksen  

MU - Daniel Steinvig, Emilie Holm,  

MS - Emil Marqversen, Jonas Hjørne 
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Særligt for Metodistkirkens Børnearbejde (MB)  

Børn i hele Danmark har været påvirket af pandemien. Det har også gjort sig gældende for børnenes forhold til kirke, 
hvor vi takket være teknologi har kunnet mødes på nye måder og takket være pakker har kunnet genoptage gamle 
idéer med at aflevere ting fysisk. Vi vil gerne sige et stort TAK for den opfindsomhed i lokale menigheder og 
lokalforeninger, der i nedlukningerne også har tænkt på børnene og deres familier.  
 
Nedlukningerne også i kirken viste også, at familier ikke lever adskilt derhjemme. Dermed satte nedlukningen også 
ekstra fokus på behovet for, at vi som kirke er opmærksomme på at facilitere trosudvikling og trospraksis 
derhjemme. Og ikke mindst, at vi er opmærksomme på de børn, hvis forældre ikke er i kontakt med kirken, så 
børnene alligevel får mulighed for at lære Jesus at kende. 
 
Vi er i MB sikre på, at vi kan lære af nedlukningerne og tage erfaringerne med os, så vi bliver bedre i stand til at være 
kirke for og med børn og deres familier. 

 

For børn er der i 2020 sket: 
- aflysning af Børne- og Betweenlejren 
- aflyst BMK og den ledersamling, vi havde glædet os til 
- materialet ”Det er bare en fase” er blevet udgivet (https://www.b-m-k.dk/boernezone/fasekort 
- Børnekirken i Odense lavede video-børnekirke 
- Solrød delte opmuntringsgaver ud 
- Menigheden i Frederikshavn er startet op med 
Babysalmesang 
- #deljulen på B-M-K.dk 

 

I 2021 vil MB arbejde for  
-  at skabe et MB-landsråd på tværs af Danmark 
- at troderhjemme.dk bliver bredt kendt i Metodistkirken i 
Danmark 
- fortsat at inddrage unge ledere i planlægning og afvikling 
af børne- og betweenlejren 
- være i kontakt med lokale menigheder om deres arbejde 
med og for børn. 

 

MB kalender 2021-2022:  
29. juni – 2. juli / Børne- og Betweenlejr  
september / ERFA-døgn for MBledere 
4.-6. februar og 25.-27. marts 2022 / Kursus om Børns åndelighed og udvikling  
 

 

 

 

 

https://www.b-m-k.dk/boernezone/fasekort
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Særligt for Metodistkirkens Spejdere (MS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 har været et enormt udfordrende år. Selvom vi som spejdere altid er beredte, så har vi måtte erkende, at vi er 
en aktivitetsgruppe, der er enormt afhængig af udelivet og fællesskabet, og vi har derfor haft svært ved at få ligningen 
til at gå op, når vi ikke har måtte ses og være sammen. 

Vi vil gerne sig tak til alle vores tålmodige og dygtige ledere på landsplan. Vi ved hvor svært det har været at holde 
humøret og fanen oppe, da vi også fra landsplan har været nødsaget til at trykke på pauseknappe ved størstedelen af 
vores arrangementer.  

Vi er utrolig stolte af, at flere af jer har formodet at holde gang i spejdergrupperne, og fra landsledelsen side har vi 
fuldt med hjemmefra og kunne opleve hvordan der er blevet tænke kreativt og fundet alternative løsninger til både 
de vanlige spejderaftener og sociale arrangementer. 

 

Vi glæder os til at vi igen kan vende tilbage til en lidt mere normal hverdag og vi savner utrolig meget den grønne 
uniform og tiden med hinanden. Foråret er på vej og imens vi venter og glæder os, så husk den gamle sætning, at vi 
som spejdere holder trit og retning i alt slags vejr. Vi ses snart igen. 

For spejderne er 2020 gået med: 
• Adventure Sommerlejr i Norge. 
• Aflysning af PFT (Patruljefører træning) i efterårsferien. 
• Aflysning af det virtuelle samarbejdsløb ”Fang Fasanen”. 
• Og aflysning af et hav af gode lokale aktiviteter. 

 

I 2021 arbejder vi for at: 
• Afholde PFT (Patruljefører træning) i efterårsferien. 
• Afholde Kanoninstruktørkursus. 
• Planlæggelse af spejdernes 100-års jubilæums i 2022. 
• Få samlet op hvor vi slap, før verden lukkede ned.   
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Særligt for Metodistkirkens Unge (MU) 

 

 

 

 

 

 

2020 var desværre ikke året, hvor livet i Metodistkirkens Unge 
sprudlede. Pandemien lagde en eftertrykkelig dæmper på det, som er hjerteslaget i ungdomsarbejdet, nemlig 
fællesskabets sociale liv. I MU har vi siden foråret 2020 set os nødsaget til at aflyse lejre og aktiviteter i nationalt og 
lokalt regi. Det eneste arrangement vi kunne afholde i fysiske rammer - med overholdelse af restriktionerne - var 
LederLove, som er vores weekend for MU-ledere i efteråret. Det var til gengæld en stor fornøjelse! Vi sov i fede 
glamping-telte, lavede mad over bål og nød udendørslivet, drøftede livet i MU og fik taget åndeligt statusmøde - og 
så modtog alle ledere en gave i form af Bibelen2020. Fra MU-styrelsens side er vi utrolig glade for vores dygtige og 
seje ledere, og vi er stolte over at have fundet en god opskrift på hvordan vi tiltrækker og udvikler nye ledere.    
 
I løbet af året har der med god succes været afholdt enkelte virtuelle Zoom-begivenheder, hvor gensynet har fundet 
sted hjemmefra, bag skærmene. Her er værd at nævne MU Love Lockdown, den virtuelle TUF og ikke mindst den 
virtuelle Nytårslejr. Nytårslejren udformede sig som et nostalgisk tilbageblik, der i billeder og på video så tilbage på 
nogle af de sjoveste og vigtigste stunder fra de senere års nytårslejre. Også en podcast *Nytårslejr Special* blev 
udgivet, hvor samtalen med et par MU'ere om tro og om hvorfor man tager på Nytårslejr, fik alle lyttere til at savne 
MU-fællesskabet helt ind til benet.  
 
Det er ikke utænkeligt, at vi i MU vil holde fast i de positive muligheder, som vi har fået øjnene op for, at det virtuelle 
rum kan skabe (tilgængelighed, ikke begrænset af geografi) - men vi må også erkende, at vores sande liv finder sted 
når vi mødes, ser hinanden i øjnene, deler liv og tro, leger, fjoller og udvikler os i fællesskab med hinanden.   
 
I MU ser vi i løbet af 2021 derfor frem til alt det, når vi igen kan mødes i forbindelse med: 

• Sommerlejr 
• TUF 
• LederLove 
• Nytårslejr på ski i Norge 

 

 
 

 

 


