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KONFERENCENS BESTILLINGSMÆND 

Biskop:  
Christian Alsted 
Kontor: Rigensgade 21A, st., 1316 København K. 

Tlf. 51 33 14 77. E-mail: biskop@metodistkirken.dk 
www.umc-ne.org (biskopområdet) 
www.umc-northerneurope.org (centralkonferencen) 

Privat: Bachersmindevej 5D, 2791 Dragør. Tlf. 27 20 46 96. 
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

 
Assistent: Kirsten Hastrup, Ringerbakken 28, 2830 Virum. Tlf. 51 33 14 77.  

E-mail: office@umc-ne.org 
 
Distriktsforstandere: 
Distrikt 1: Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 
 
Distrikt 2: Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 
 
Landsledelsesformand: 
Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf. 97 41 38 84. Mobil 40 46 92 66.  

E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 
 
Konferencelægleder: 
Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29. Mobil 23 47 71 09.  

E-mail: laegleder@metodistkirken.dk 
 
Hovedkasserer: 
Keld Munk, Jomfru Ingefreds Vej 50, 7100 Vejle. Mobil 40 38 11 98.  

E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 
Konto: 3201 0005439086 (Metodistkirkens Hovedkasse) 
Mobile pay: 49089 
 
Statistisk sekretær: 
Lars Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf. 23 20 03 47. 

E-mail: statistik@metodistkirken.dk 

Årskonference sekretær: 
- 

E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk 
 
Hjælpesekretær: Louise Hjort, Vandværksvej 3, 9362 Gandrup. Tlf. 42 77 16 11 

E-mail: gaardbohjort@gmail.com 
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BESTYRELSER OG UDVALG 

( ) efter bestyrelsens/udvalgets navn = bestyrelsens/udvalgets valgperiode 
( ) efter personnavne = antal år af valgperioden 

 
1. Metodistkirkens Landsledelse (3) 
Formand: Hanne Urup Engbjerg (2), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf. 97 41 38 84.  

Mobil 40 46 92 66. E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 
Næstformand: 
Øvrige valgte: 
Karen Ærenlund Brogaard (3), Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf. 60 60 54 77. 

E-mail: karenbrogaard@gmail.com 
Mogens Flinck Hansen (3), Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf.31 25 71 25. 

E-mail: mogens@flinckhansen.dk 
Virginia Hønnicke (3), Rigensgade 21, 4th, 1316 København K. Tlf. 60 56 52 82 

E-mail: virginia.hoennicke@metodistkirken.dk 

Christoffer Madsen(2); Rigensgade 21, 1316 København K.  
E-mail: c.a.madsen@outlook.dk 

 
Ex officio: 
Biskop Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Tlf. 27 20 46 96. 

E-mail: biskop@metodistkirken.dk 
Distriktsforstander Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 
Distriktsforstander Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 
Hovedkasserer: Keld Munk, Jomfru Ingefreds Vej 50, 7100 Vejle 

Mobil 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 
Konferencelægleder: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29. 

Mobil 23 47 71 09. E-mail: laegleder@metodistkirken.dk 
Suppleanter: (1): Duncan Thompson, Michael Wichmann. 
 
Intern revision (1): 
Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf. 39 56 57 21. 

E-mail: jkah@tdc.dk 
Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf. 36 75 75 55. 

Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 
 
Vedtægter for Metodistkirken i Danmark findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 51ff. 
Med ændringer nævnt i ”Metodistkirkens Årbog” 2013 side 43. 
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016. 

 

 

mailto:virginia.hoennicke@metodistkirken.dk
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2. Metodistkirkens Missionsråd (4) 
Missionssekretær: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. 

Mobil 50 54 82 93. E-mail: mission@metodistkirken.dk 
Valgt af årskonferencen: 
Jette Flinck (3), Tlf. 21 70 96 64. E-mail: flinck.jette@gmail.com 
Isabella Hønnicke (3), Silkeborgvej 28 2.5, 8000 Aarhus C . Tlf. 50 62 18 22. 

E-mail: isabella@honnicke.dk 
Lilian Larsen (2) Bindeballevej 129, 6040 Egtved. E-mail: lilian.larsen@gmail.com 
Mads Højland (2) Sigurdsgade 8, 4.tv, 2200 København N. Tlf. 60 76 84 20 
Kirsten Nygaard (1), Hegnsvej 22, 9970 Strandby. Tlf. 22 64 24 95  

E-mail: ktnygaard@outlook.dk 
Peter Sørensen (1), Løkkegade 19, 9000 Aalborg Tlf. 25 79 56 00.  

E-mail: peterskjoedtsoerensen@gmail.com 
Beatrice Wittlinger (1), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 35 10 90 65. 

Mobil 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 
Suppleant (1): Vakant 
Kasserer: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 35 10 90 65. 

Mobil 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 
Giro: 1 19 02 61. 

 
Vedtægter for Metodistkirkens Missionsråd findes i "Metodistkirkens Årbog" 2010 side 62ff. 
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 633. 

 

3. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

MBUF-styrelsen (1): 
Formand: Daniel Steinvig, Valkyriegade 25, 1.tv, 2200 København N. 

Tlf. 31 69 88 93, E-mail: danielsteinvig@hotmail.com 
Næstformand: Mathias Alsted Lund Flinck, Lange-Müllers Gade 2, 1, 2100 København Ø  

Tlf: 60 22 64 96, E-mail: mathiasaflinck@gmail.com 
MB-landsleder: Anne Klitgaard Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. 

Tlf. 24 25 45 24. E-mail: mb@metodistkirken.dk 
MB-vicelandsleder: Line Fredholm Bertelsen, Husmandsgyden 2, 5672 Broby. 

Tlf. 42 15 32 22. E-mail: linefredholm@hotmail.com 
MS-landschef: Sandra Hørby Clausen Due, Lillevej 3, 9900 Frederikshavn. Tlf: 51 89 26 33 
 E-mail: sandrahclausen@gmail.com  
MS-vicelandschef: Andreas Thybo Christensen, Scoresbysundvej 10 lejl. 1 st., 9210 Aalborg.  

Tlf: 29 61 07 15 E-mail: andreasthybo@outlook.com 
MU-landsleder: Emilie Holm, Ryesgade 58, 2; 19, 2100 Østerbro. Tlf. 25 62 26 16. 

E-mail: emilieholm@me.com 
MU-vicelandsleder: Jeanne Helsinghof, Hillerødgade 2, 4tv, 2200 København N. Tlf. 31 75 01 70 

E-mail: jeanne-h-a@hotmail.com 
MM-leder: Vakant 
MM-viceleder: Vakant 
Kasserer: (udpeget af bestyrelsen) Celina Rani Digebjerg, Ved Sønderport 16, 4. th. 2300 KBH S 

Tlf: 24 81 90 68 E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk Giro 7 01 47 40. 

mailto:jeanne-h-a@hotmail.com
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Intern revision (1): 
Charlotte Orup Morsbøl, Vangensvej 43, 9900 Frederikshavn. Tlf: 51 24 96 28 

E-mail: charlotteorup@gmail.com 
Henrik Carlsen, Kirkevej 1, 9970 Strandby. Tlf: 28 26 05 48 

 E-mail: kirkevej1@post.tele.dk 

DUF-repræsentant (1): 
MBUF-styrelsen 
 
Spejderråd (1): 
Victor Kofoed Marqversen, Vesterbrogade 26B, 1, 8000 Aarhus C. Tlf: 61 66 49 50 
 E-mail: victor@marqversen.dk 
Bastian Just Johansen, Hammersholt Byvej 13, 3400 Hillerød. Tlf: 21 67 62 26 
 E-mail: bastianjust2000@gmail.com 
Line Brendes, Valmuevej 24, 2300 København S. Tlf: 20 31 99 79  

E-mail: linebrendes@gmail.com 
Ex officio 
Sandra Hørby Clausen Due, Lillevej 3, 9900 Frederikshavn. Tlf: 51 89 26 33 
 E-mail: sandrahclausen@gmail.com  
Andreas Thybo Christensen, Scoresbysundvej 10 lejl. 1 st., 9210 Aalborg.  

Tlf: 29 61 07 15 E-mail: andreasthybo@outlook.com 
 
Forslagskomite (1): 
Agnethe Marqversen, Nørre Allé 86, 1.th., 8000 Aarhus C. Tlf: 60 51 31 12 
 E-mail: agnethe@marqversen.dk 
Carsten Bjerno, Klerkegade 25, 1., 1308 København K. Tlf. 21 37 10 02 

E-mail: carstenbjerne@gmail.com 
Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf. 28 76 42 92. 

E-mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk 
 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 119ff. 
Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 649. 

4. Kommunikationsmedarbejder 
Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf. 28 76 42 92. 

E-mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk 
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5. Metodisthistorisk Selskab 
Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek (4) 
Formand: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
Præsten ved Jerusalemskirken sidder der ex. off: Ole Birch 
Finn Bræstrup Karlsen (3) 
Helene Busted Mølgaard (2), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K. 

E-mail: cm_hb@hotmail.com 
Christian Juhl Mølgaard (1), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K. 

Tlf. 23 67 38 10. E-mail: cm_hb@hotmail.com 
Gunhild Mechta (1), Musvågevej 4, 1. tv., 2400 København V, Tlf. 60 64 47 71. 
 
Suppleant (4): Birthe Tang (3), Indertoften 7, 1. O2, 2720 Vanløse. Tlf: 40 46 48 29. 
 E-mail: tang.christiansen@hotmail.com 
 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88. Se tillige The Book of Discipline of The United 

Methodist Church 2016 § 641. 

 

6. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 
Danske Kirkers Råd (3): 
Christian Alsted (1), Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96. 

E-mail: biskop@metodistkirken.dk 
(med biskopassistent Kirsten Hastrup som suppleant) 

Jørgen Thaarup (3), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 
Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

 
Økumenisk Forum: 
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96. 

E-mail: biskop@metodistkirken.dk 
(med biskopassistent Kirsten Hastrup som suppleant) 

 
Danmarks Økumeniske Kvindekomité (4): 
Bente Aalbæk (1) Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf. 29 38 21 70 
 E-mail: benteaa@bbnpost.dk 
 
Evangelisk Alliance (1): 
Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. Mobil 50 54 82 93. 

E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 
 
Dansk Missionsråd (1): 
Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 10 98. Mobil 50 54 82 93. 

E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

mailto:cm_hb@hotmail.com
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Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4): 
Niels Urup Nielsen (4), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. 

Tlf. 97 41 38 84. Mobil 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com 
Suppleant (4): Lis Kjær Sørensen (4) 
 
7. Betaniaforeningen i Danmark (3) 
Formand: Jeanette Holm (2), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

Mobil 23 31 64 60. E-mail: formand@betaniaforeningen.com 
Kathrine Holm (3), Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf. 28 57 59 18. 

E-mail: kathrineholm@me.com 
Mathias Aaen (3), Rigensgade 2, 1316 København K. Tlf. 31 31 62 42. 

E-mail: sekretær@betaniaforeningen.com 
Peter Fredsby (2) Baneledet 13, 2830 Virum, 

Tlf. 45 85 44 85. Mobil: 30 75 89 71 E-mail: peter@betaniaforeningen.com 
Anders Kyst (1), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf. 45 93 70 43. 

E-mail: anders@betaniaforeningen.com 
Linda Dorte Rasmussen (1), Møllevangs Allé 157A, 5.08, 8200 Aarhus N. 

E-mail: linda@betaniaforeningen.com 
 

Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2020 side 101. 

Øgadehuset i Aarhus 
Hjarnøgade 5, 8000 Aarhus C. 
www.oegadehuset.dk 
Bestyrelse: 
Formand: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

Mobiltlf 23 31 64 60. E-mail: formand@betaniaforeningen.com  
Linda Dorte Rasmussen Møllevangs Allé 157A, 5.08, 8200 Aarhus N. 

E-mail: linda@betaniaforeningen.com 
Mathias Aaen, Rigensgade 2, 1316 København K. Tlf 31 31 62 42.  

E-mail: sekretær@betaniaforeningen.com 
 
Betaniahjemmet på Frederiksberg 
Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 38 86 78 04. Fax 38 86 78 42. 

www.betaniahjemmet.dk 
Forstander: Bennedikte Korsager, Tlf. 40 87 08 08. E-mail:bko@betaniahjemmet.dk 
Bestyrelse: 
Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43. 

E-mail: anders@betaniaforeningen.com  
Peter Fredsby, Baneledet 13, 2830 Virum,Tlf. 45854485. Mobil: 30758971 

E-mail: peter@betaniaforeningen.com 
Kathrine Holm, Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf 28 57 59 18. 

E-mail: kathrineholm@me.com 
 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2007 side 121f. 
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8. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (1) 

Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43. 
E-mail: anderskyst@gmail.com 

Indstillet af bestyrelsen for Betaniahjemmet, Frederiksberg og godkendt af årskonferencen: 
Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf. 45 93 70 43. 

E-mail: anderskyst@gmail.com 
Indstillet af Betaniaforeningen i Danmark og godkendt af årskonferencen: 
Kathrine Holm, Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf 28 57 59 18. 

E-mail: kathrineholm@me.com 
Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen: 
Peter Fredsby Baneledet 13, 2830 Virum, 

Tlf. 45 85 44 85. Mobil: 30 75 89 71 E-mail: peterfredsby@gmail.com 
 

Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2001 side 103. 

9.Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen (3) 
 
Rigensgade 21 A, 1316 København K. Tlf 33 93 25 96. 

E-mail: msa@centralmissionen.dk Giro 8 00 26 06. 
www.centralmissionen.dk 

Ledelse: Klaus Hønnicke, Rigensgade 21, 4th. 1316 København K. 
E-mail: klaus.honnicke@metodistkirken.dk 

 
Bestyrelse(3): 
Formand: Steffen Tvilling (2), Solbærhaven 17, 2880 Solrød, tlf 56 14 71 74. 

Mobil 40 52 57 94 E-mail: steffen@tvilling.dk 
Peter Michael Nielsen (3), Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S. 

Tlf 28 10 16 17. E-mail: pmn@fuga.nu 
Povl Brendes (3), Strandgade 88, 1.tv., 1401 København K. Tlf. 28 46 00 90 

E-mail:povlbrendes@gmail.com 
Christoffer Kyst (2) Tlf: 31 36 31 76 E-mail: christofferkyst@gmail.com 
Alice Morsbøl (1), Falkevej 7, 4300 Holbæk. Tlf. 24 87 44 29 

E-mail: alice.morsboel@icloud.com 
Valgt af menigheden i København og godkendt af årskonferencen: 
Kirsten Hastrup, Ringerbakken 28, 2830 Virum. Tlf. 51 33 14 77. 

E-mail: hastrup.kirsten@gmail.com 
Valgt af menigheden i Solrød og godkendt af årskonferencen: 
Søren Ratleff, Hindbærhaven 11, 2680 Solrød. Tlf: 40 70 70 04  
 E-mail: hanne@ratleff.dk 
 
 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side 91. 

 
 
 

mailto:hanne@ratleff.dk
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Institutioner: 
Ungdomskollegiet, Rigensgade 21, 1316 København K. (Værelsesudlejning til studerende) 
Café Den Varme Stue, Rigensgade 21, 1316 København K. 
Bofællesskabet I og II, Rigensgade 21, 1316 København K. 
Genbrugsbutikken, Adelgade 55, 1304 København K. 
Feriecentret Solborgen, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. 
Udlejet til andre institutioner: 
Fjordbakken, Kalundborgvej 48, 4300 Holbæk. 
Gersonshøj, Gersonsvej 1-3, 2900 Hellerup 
Rigensgade 21, 1. sal, 1316 København K. 
Rigensgade 21A, 1.-3. sal, 1316 København K. 
Sofievej 26, 2900 Hellerup. 

10. 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: Ole Dommer 
Bestyrelse: 
Formand: Anne-Grethe Christensen (2) Nattergalen 6, 5270 Odense M,  

E-mail: ag1983@gmail.com. Tlf. 41 10 45 55 
Næstformand: Helge Munk (2), Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

E-mail: hm@munkholding.dk 
Claus Kofoed Nielsen (3), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 51 38 02 68. 

E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 
Jeanne Helsinghof (2): Hillerødgade 2, 4tv, 2200 København N. Tlf. 31 75 01 70 

E-mail: jeanne-h-a@hotmail.com 
Kirsten Hastrup (1) Ringerbakken 28, 2830 Virum. Tlf. 51 33 14 77 
 E-mail: office@umc-ne.org 
Suppleant (1): Inge Lise Kofoed Beck 
Valgt af Holstebro Byråd: Vakant 
 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2020 s. 165. 

11 Willeruplund, Odense (2) 
Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen: 
Formand: Shanti Digebjerg (1), Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf. 24 67 22 78 

E-mail: shantidigebjerg@live.dk 
Thomas Risager (2), Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 
Lisbeth Trøjgaard (2) 
Rune Lomholt(1) 
 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 97. 

 
 
 

mailto:jeanne-h-a@hotmail.com
mailto:office@umc-ne.org
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12. Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet) 
På forslag af biskoppen: 
Niels Urup Nielsen (6), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

Mobiltlf 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com 
Anne Klitgaard Thompson (14), Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf. 24 25 45 24. 

E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 
Keld Munk (2) Jomfru Ingefreds Vej 50, 7100 Vejle 

Mobil 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 
Klaus Hønnicke (2) Rigensgade 21, 4th. 1316 København K. 

E-mail: klaus.honnicke@metodistkirken.dk 
Shanti Digebjerg (2) Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf. 24 67 22 78 

E-mail: shantidigebjerg@live.dk 
Distriktsforstander Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
 
Udvalgets opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church 2016 § 635. 

 
13. Undersøgelsesudvalg og Udvalg for administrativ lokalisering 
(Kvadrienniet) 
På forslag af biskoppen: 
Finn Uth, Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup.Tlf. 29 71 97 27. 

E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk eller finnuth@gmail.com 
Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
Suppleant: Mark Lewis 
Det tilsvarende udvalg i Norge. 
 
14. Forslagskomité (4) 
Virginia Hønnicke(4), Rigensgade 21,4th. 1316 København K. Tlf. 60565282 

E-mail: virginia.honnicke@metodistkirken.dk 
Helle Christiansen (3), Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby, Tlf. 98480991 

E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com 
Emilie Holm (2) emilieholm@me.com 
Carsten Thomson (2) Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf. 24 60 96 30. 

E-mail: cth66@live.dk 
Ole Birch (1) Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
Jonatan Steinvig (1) Helgesensgade 12, st. tv., 2100 København Ø. Tlf. 21 12 49 56 
 E-mail: jonatansteinvig@hotmail.com 
 
Distriktsforstander Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 
Konferencelæglederen: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29. 

Mobil 23 47 71 09. E-mail: laegleder@metodistkirken.dk 

mailto:joergen.thaarup@metodistkirken.dk
mailto:tordenskjoldsvej8@gmail.com
mailto:cth66@live.dk
mailto:laegleder@metodistkirken.dk
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15. Medlemmer af Centralkonferencens Råd og Biskopskomité (4) 
Ole Birch (2), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
Susanne Thaarup(2), Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

E-mail: sogpthaarup@gmail.com 
Suppleanter: Jørgen Thaarup (2), Bettina Pedersen (2). 

16. Delegater til Generalkonferencen 
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
Shanti Digebjerg, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf. 24 67 22 78 

E-mail: shantidigebjerg@live.dk 
Suppleanter: Louise Aaen, Thomas Risager, Andreas Morsbøl, Jonatan Steinvig. 
Valgt på årskonferencen 2019. 
 
17. Delegater til Centralkonferencen 
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 
Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf. 21 38 00 70 

E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 
Shanti Digebjerg, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf. 24 67 22 78 

E-mail: shantidigebjerg@live.dk 
Andreas Morsbøl, Vigerslevvej 261, 2 tv, 2500 Valby Tlf. 24 44 02 08 

E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 
Jonatan Steinvig, Rigensgade 21, 3. 310, 1316 København K. Tlf. 21 12 49 56 

E-mail: jonatansteinvig@hotmail.com 
Suppleanter: Michael Wichmann 
Valgt på årskonferencen 2019. 
 
18. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne‑ og Ungdomsråd 
Vakant 
 
19. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd 
Keld Munk (2), Jomfru Ingefreds Vej 50, 7100 Vejle Mobil 40 38 11 98. 

E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 
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20. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 
Keld Munk, Jomfru Ingefreds Vej 50, 7100 Vejle Mobil 40 38 11 98.  

E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
 
21. Medlem af Metodistkirkens Europaråd 
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
 

22. Medlem af Metodistkirkens europæiske komité for arbejdet med alkohol- og 
narkotikamisbrug 
Karen Ærenlund Brogaard, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn Tlf. 60 60 54 77.  

                E-mail: karen.brogaard@metodistkirken.dk  

mailto:karen.brogaard@metodistkirken.dk
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DAGSORDEN ÅRSKONFERENCE 

A. Konstituering  

1. Indledning  
2. Navneopråb  
3. Organisering af konferencens arbejde  
4. Hilsner  
5. Eventuelt  

B. Beretninger.  
Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.  

1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) (Regnskab og budget skal godkendes)  
2. Statistikken  
3. Rådet for Ordineret Tjeneste  
4. Metodistkirkens Verdensmission (Regnskab og budget skal godkendes)  
5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund (Regnskab skal modtages)  
6. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek  
7. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg  
8. Centralkonferencens Råd og Biskopskomite (Regnskaber skal modtages)  
9. Kommissionen for en bedre vej fremad 
10. Klimarådet 

C. De sociale institutioner.  
Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter.  

1. Betaniaforeningen i Danmark (Regnskab skal modtages)  
2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond (Regnskab skal godkendes)  
3. Metodistkirkens Sociale Arbejde (Regnskab skal godkendes)  
4. Willeruplund (Regnskab skal godkendes)  

D. Forslag  

E. Valg og nomineringer  

1. Forslagskomite  
2. Valg af bestyrelser og udvalg  

F. Orientering  

 1. Lægården 

G. Præste-, Højtids- og Afslutningssession  

1. Præstesession  
2. Præsentationer og tak  
3. Konferencens årsrapportering  
4. Hvor skal næste konference holdes?  
5. Eventuelt  
6. Afslutning 
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REFERAT AF ÅRSKONFERENCENS FORHANDLINGER 

 
Konstituering: 
 
Præster: Ole Birch, Karen Brogaard, Klaus Hønnicke, Virginia Hønnicke, Mark Lewis, Keld Munk, 
Claus Kofoed Nielsen, Christina Kjær Preisler, Thomas Risager, Ove Sørensen, Jørgen Thaarup, 
Maria Thaarup, Duncan Thompson, Mai-Brit Tvilling, Louise Aaen, Maria Bræstrup Aaskov 
 
Esbjerg: Thomas Grandelag 
Frederikshavn: Sandra Due, Jane Byrdal Christensen 
Holstebro: Inge-Lise Beck 
København: Yanmei Maak Bloom, Christina Bjørn Thomsen 
International menighed: Ebenezer Kweku Gand 
Odense: Shanti Digebjerg, Julian-Felix Levin, Christian Syversen 
Rønne: Bettina Pedersen 
Solrød: Jonatan Steinvig 
Strandby: Helle Thaarup Christiansen, Henrik Carlsen, Anne-Mette Thomsen 
Vejle: Anders Strand, Jaco Voorwinden 
Aarhus: Julie Bie, Preben Holm 
 
Landsledelsen: Hanne Engbjerg, Mogens Hansen, Christoffer Madsen 
 
Stemmetæller: Kirsten Hastrup 
 
Justeringsudvalg: Ole Birch og Thomas Grandelag 
 
Rapport fra præstesessionen 
 
Landsledelsens og kabinettets indberetning 
Indberetning: 
Christoffer Madsen præsenterede indberetning: 
På vegne af landsledelsen vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen. Selvom vi ikke kan være 
sammen fysisk, håber vi, at vi kan få et godt og hyggeligt landsmøde. Nedlukningen har været en 
udfordring. Vi kan se tilbage på et langt år, hvor vi som kirke og som menigheder er blevet testet 
på godt og ondt. Modgangen er hård, men den tvinger os til at gå nye veje og genopfinde os selv. 
Når restriktionerne nu bliver lempet og vi skal åbne igen, så ved vi ikke helt, hvor vi står, hvad vi 
har tabt. Vi er nødt til at reflektere over tiden og det gør vi bedst i fællesskab. Derfor er jeg også 
glad for, at nogle repræsentanter fra forskellige menigheder her vil dele med os, hvordan de har 
oplevet coronatiden.  
Helle Thaarup Christiansen fra Strandby forklarede: Vi repræsenterer et mindre lokalsamfund. Vi 
er vandt til at møde fysisk - ikke kun i kirken, men også i Brugsen og når vi går en tur ved stranden. 
Men den her nedlukning har gjort det svært for den måde at lede og koordinere på som vi er 
vandt til. Det har været meget vandt for os at mødes og møde kirkens liv bag en skærm. Vores 
præster har lykkedes rigtig fint med at få formidlet et godt og nærværende budskab, men vi har 
også været udfordret med teknikken, og den har været svingene i kvalitet.  
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Særligt tror jeg dem, som er med i smågrupper har oplevet et savn, for når vi ikke ses, så mindskes 
den omsorg vi har for hinanden helt naturligt. Det er ikke så nemt at vide, hvad der er på spil i de 
andres liv, og det er frustrerende.  
Et kendetegn har været, at vi har haft ualmindelig mange begravelser. Normalt er det 6-7, men i år 
var det 17. Og det har været et stort savn i vores menighed i forhold til det med at kunne få sagt 
ordentligt farvel og yde omsorg for familien. Antallet af deltagere har jo været meget begrænset af 
forsamlingsloft. Ved nogle begravelser, har folk så stået udenfor kirken for at være med, men det 
er ikke det samme.  
Noget nyt vi har prøvet er sangaften. Om sommeren, hvor vi mødes på plænen med hver vores 
kaffekurv. Det har været godt for fællesskabet og det er noget af det vi vil tage med os videre.  
Vi har jo et stort spejderarbejde i Strandby. Med nedlukninger og begrænsninger og restriktioner 
har det været en bekymring om man kan fastholde mennesker, men spejderarbejdet er startet op 
igen med stor succes.  
En anden ting jeg kan få øje på har givet en god sammenhæng mellem spejder og kirke er 
julebasaren, hvor der jo ikke måtte komme så mange og det hele var mere afdæmpet, men det 
gav anledning til lidt dybere snakke fordi det ikke var så hektisk.  
Jeg kunne godt have lyst til at sige noget om dåb. Der har jo også været begrænsninger i 
deltagerantallet. Det er en tam følelse at sidde som menighed og ikke kunne få lov til at være til 
stede som fadder. Det ligger et arbejde fremadrettet i at få gjort opmærksom på menighedens 
ansvar for disse børn, der er blevet døbt under corona. 
Fremadrettet, gennem det sidste år er vi blevet gjort opmærksom på, at vi skal være dygtige til at 
bruge de sociale medier, men vi har ikke stor viden om, hvordan vi gør det. Vores to præster har 
været på seminar, hvor de sammen med Sofie Due, har reflekteret over, hvordan man i vores 
menighed skal bruge de sociale medier, og hvordan vi når de grupper som vi ikke er i så god 
kontakt med. 
 
Christian Syversen fra Odense forklarede: 
To ord træder frem: mod og villighed. Nedlukningen blev taget som en opgave der skal løses. Der 
er stadig mennesker, der er interesseret i det, kirken har at tilbyde. Hvordan kan vi være “sammen 
hver for sig”. Korene, som er noget af vores store aktiviteter, havde en særlig udfordring, men 
fandt andre måder at være sammen på, fandt sammen om et projekt som I så/hørte. Der har 
været rigtig meget ånd inde over selvom vi ikke har kunnet mødes. Udfordringen er så nu, hvor 
der åbnes igen er, at der ikke kan være så mange deltagere. Vi kan ikke gå tilbage til samme niveau 
som inden nedlukningen. Der vil være en overgangsperiode.  
 
Julie Bie, Aarhus forklarede:  
Der var fuld gang i tingene med en masse nye projekter og få sat nye præster ind i tingene, og så 
kom nedlukningen lidt som en kold spand vand. Men vi har oplevet kreative folk, der trådte til og 
vi fik lavet nogle gode gudstjenester. Jeg har en oplevelse af, at vi rykkede tættere sammen i 
bussen, og når man ikke kan det fysisk, så bliver det åndeligt. Vi er blevet et stærkere åndeligt 
fællesskab end vi var før. Vi samler folk op der er svage på en helt anden måde end før. Vi er 
lykkedes med at hjælpe dem, der har haft brug for det her under corona. Så corona gav os at åbne 
øjnene for mennesker på en anden måde. Vi er nået bredere ud og fået nye medlemmer, som vi 
slet ikke havde kontakt med før. Vi kommer helt sikkert til at arbejde videre med online 
fællesskaber. Det viser sig at være en udfordring at få folk til at møde fysisk igen. Det var nok en 
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udfordring vi ikke havde set komme. Det er der flere grunde til, og helt legale grunde, men der 
ligger et arbejde i at finde ud af, hvorfor de ikke bare kommer tilbage.  
Vi arbejder mere socialt end vi har gjort før - og det er jo en god ting vi har fået med under corona. 
Det skal vi helt sikkert også fortsætte med. Vi er ikke kun ansvar for vores bygninger og det der 
foregår der, men for hele byen, og det har vi fået øje for på en helt anden måde. 
 
Christoffer Madsen: Tak til jer alle tre. Jeg håber, at det har været til opmuntring og inspiration at 
høre fra de forskellige menigheder. Metodistkirken er ved at genopstå. Og vi står ikke i det alene, 
for i opstandelsen er det Gud, der giver nyt liv. 
 
Hanne Engbjerg: Vi har fået to nye medlemmer ind i landsledelsen, men det er ikke lykkedes os at 
finde en næstformand. Jeg nævner det fordi det afspejler vores visionsarbejde med at udvikle 
unge ledere. Vi har brug for alles hjælp til at udvikle ledere.  
Vi har ikke arbejdet særlig meget med visionen. Det har ikke været muligt, da vi har mødtes online. 
Men vi har udarbejdet retningslinjer for whisleblower ordning og  retningslinjer for overgreb. De 
ligger på hjemmesiden.  
Aftalen mellem os og Folkekirken - der er nogle forstående arrangementer, der er nævnt i 
indberetningen.  
Der er nogle lovmæssige udfordringer. Ikke noget vi som sådan kan gøre noget ved, men som vi 
må finde ud af, hvordan vi skal håndtere.  
Og så er der debatten om den menneskelige seksualitet som på en måde har været på vågeblus, 
men der ligger en orientering om, hvornår Generalkonferencen er og hvad der skal ske der. 
Så er der et punkt om personalia, som normalt vil blive fejret ved højtidssessionen, men denne 
gang ved gudstjenesten d. 3. okt. Keld Munk har 40-års jubilæum, Jørgen Thaarup har haft et 40- 
års jubilæum og Thomas Risager med et 25 års-jubilæum og Virgina og Klaus med deres første 
udnævnelse også for 25 år siden. Mai-Brit Tvilling og Klaus Hønnicke skal ordineres som ældste. Vi 
har mange ting, der skal fejres. 
Så har vi et afsnit om præsternes ansættelses og løn forhold, som vi jo har arbejdet med. Vi har 
arbejdet med en tre års plan med lønstigning, hvor I kan følge med i, hvor langt vi er nået. Vi har 
suppleret lønforholdene med sundhedsforsikringer til præsterne. Og vi har haft en evaluering på 
sidste års præstemøde, og præsterne udtrykte en taknemmelighed over, at de var blevet taget 
alvorlige i forhold til lønforholdene. 
 
Ole Birch: En præcisering i forhold til de nye retningslinjer - kirken har haft nogle før, som de 
vedtog for ca 10 år siden, så dem vi har nu er ikke helt nyt, men sikkert en forenkling og 
forbedring.  
Helle Christiansen: Tak for årets fastemateriale. Det faldt på et tørt sted, noget vi kunne være 
fælles om hver for sig, og noget at snakke om, når vi ses. Og nogle dejlige tegninger, der var der i. 
Henrik Carlsen: Der er en undersøgelse fra DUF, der fortæller om, at 2/3 dele af foreninger står og 
mangler ledere. Mange har lagt deres liv om i corona. Folks frivillige arrangement har ændret sig 
Der er ikke noget der hedder at vende tilbage til normalen. Det er vigtigt, at vi som kirke rækker ud 
og er klar til at tage den udfordring op og måske får byttet lidt rundt på de poster som nogen har 
haft i rigtig mange år. Og fortælle om den forpligtigelse der er forbundet med at være medlem.  
 
Beretningen blev modtaget. 
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Regnskab 
Keld Munk fremlagde. Regnskabet er revideret af MerRevision og underskrevet af alle 
landsledelsens medlemmer.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
Forslag: 
Forslag 1: Kontingent til Landskirken for 2021 fastsættes uændret til 300 kr. pr. bekendende 
medlem og 150 kr. pr. døbt medlem over 18 år. Betales af den enkelte menighed til Hovedkassen.  
Forslaget blev godkendt. 
 
Forslag 2: Fra 2022 til og med 2031 forhøjes menighedernes medlemsbidrag til Hovedkassen hver 
år med 30 kr./15 kr., således at menighederne i 2031 betaler 600 kr. pr. bekendende medlem og 
30 kr. pr. døbt medlem over 10 år.  
(Således skal menighederne i 2022 betale 330 kr. pr. bekendende medlem og 165 kr. pr. døbt 
medlem over 18 år.  
Louise Aaen: Der har været skarpe reaktioner fra menighedsformændene i Frederikshavn og 
Strandby. Landsledelsen presser citronen med de her forslag, og det vil jeg bare bringe ind i 
konferencen her. Med den ekstra belastning kan det betyde, at mindre menigheder må lukke. 
Pengene skal selvfølgelig komme et sted fra, men det her er svært for små menigheder. 
Helle Christiansen: Vi vil gerne støtte landskirken, og har også forståelse for at landskirken har en 
økonomi, som skal køre rundt. Det er en betydelig udfordring. Der er nogle medlemmer som 
måske ikke løfter så meget økonomisk, og derfor bliver det en mindre del, der skal løfte denne 
stigning, og det bliver vanskeligt at løfte for menigheden. Man kan selvfølgelig overveje at snakke 
med dem, der ikke bidrager om de skal forblive i vores menighedsfællesskab, men hvis de træder 
ud vil det ikke ændre særlig meget på landskirkens økonomi og heller ikke på vores egen. Det 
betyder ikke, at vi vil stemme imod forslaget, men vi ønsker at gøre opmærksom på, at det er en 
stor udfordring for os.  
Forslaget blev godkendt med 81% der stemte for. 14% stemte nej. 6% stemte blank 
 
Forslag 3: Fra 2022 overtager menighederne hvert år 1%-point mere af pensionspræmien, således 
at menighederne i 2029 betaler den fulde pensionspræmie på 17% 
(Således skal menighederne i 2022 betale 10 % til pension og Hovedkassen 7% 
Begrundelser for dette er, at kirken hvert år anvender ca. 900.000 kr. af Hovedkassens kapital.  
 
Preben Holm: Giver dette forslag reelt nogen forbedring af hovedkassens økonomi? Det er jo ikke 
alle menigheder, der betaler fuld præsteløn selv.  
Keld Munk: Denne procent hænger sammen med, hvad man selv betaler af lønnen, så derfor vil 
det give en forbedring.  
Forslaget blev godkendt. 
 
Fælles kollekter. De behandles under et. Forslagene blev godkendt. 
 
Budget 
Keld Munk fremlagde budgettet. 
Budgettet blev godkendt. 
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Tak til landsledelsen for arbejdet. Tak til vores kasserer - både for fremlæggelsen her, men i 
særdeleshed for arbejdet gennem året. 
 
Kurér-Forlaget 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Statistik 
Statistikken blev modtaget. 
Tak til Lars Bræstrup for at samle informationerne.  
 
Forslag fra Frederikshavn Metodistkirke: “Vi mener, at statistikken siger noget vigtigt om, hvem vi 
er og hvordan vi gør tingene, og derfor skal statistikkens ordlyd afspejle vores praksis. Derfor 
foreslår vi, at “antal konfirmerede” erstattes af “antal overhørte” 
Forslaget fik støtte 
 
Metodistkirkens verdensmission 
Der er kommet et forslag ret sent om en udtalelse om hjemsendelse af de syriske flygtninge. 
Ønsker årskonference at behandle forslaget:  
82% stemte ja 
11% stemte nej 
8% stemte blankt 
 
Beretning 
Louise Aaen: Der er et ønske både fra Strandby og Frederikshavn om, at der kommer nyhedsbreve, 
så man kan følge med i løbet af året. 
Mark Lewis: Tak, vi tager det  
Anne Thompson: Der er et ønske om, at der kommer mere informationer ud om de forskellige 
kollekter. Det vil være en stor hjælp, så vi har noget at markedsføre vores kollekter med. Det giver 
et bedre afkast, når vi kan give flere informationer. 
 
Beretningen blev modtaget. 
 
Forslag 
Forslag til kollekter: De blev vedtaget 
 
Regnskab 
Regnskabet er revideret. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Forslag om udtalelse 
“Til Christiansborg - 
 

På vegne af Metodistkirken i Danmark vil vi hermed udtrykke vores modstand mod regerings 

politik vedrørende udvisning af syriske flygtninge til det land, de flygtede fra.  
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På trods af de mange politiske betragtninger, vurderer vi regeringens beslutning om at udvise 

syriske flygtninge urimelig streng, og en underminering af både kristendommens centrale etik og 

en grundlæggende samfundsværdi, nemlig budskabet om og praksis af næstekærlighed. 

 

Som trossamfund i Danmark har vi gennem de senere år opbygget kontakt til og venskab med en 

del syriske flygtninge. Vi har personligt kendskab til modgangen og udfordringerne, som disse 

sårbare mennesker er blevet udsat for. Regeringens seneste udmeldinger om hjemsendelse til det 

stadig krigshærgede Syrien har skabt øvrige psykiske ødelæggelser hos disse mennesker, som I 

forvejen har været traumatiserede. Idet regeringens udmeldelser ingen opbakning får, hverken fra 

FN-udtalelser eller andre nabolande med lignende omstændigheder, er det klart at den danske 

regering står i isolation med denne beklagelige og hensynsløse politik, og derfor skal modsættes. 

 

Vi håber på en snarlig vending af denne vildledte politik og kræver beslutninger, der tager højde 

for humanitære faktorer og de grundlæggende værdier, hvorpå vores befolkning har opbygget 

troen og samfundet.   

 

Med venlig hilsen, 

 

Metodistkirken i Danmark 

 

Indsendt på vegne af Metodistkirkens Missionsråd, 

 

Mark Lewis 

 
Ønskes der, at der kommer en udtalelse: 77% ønskede at komme med en udtalelse. 23 % stemte 
blank. 
65% ønskede at henvise udtalelsen til landsledelsen sammen med missionssekretæren.  
Ole Birch: Jeg ønsker at bringe to ting frem. 1. Der er behov for at arbejde med sproget og 
sætningsstrukturer i dele af udtalelsen. Det andet er, at det er vigtigt at skelne mellem om man 
principielt kan sende flygtninge hjem overhovedet eller om det er spørgsmålet om den konkrete 
situation, hvor vores vurdering er ligesom mange andres, at det er alt for farligt at sende dem 
tilbage på dette tidspunkt. Men for mig er det vigtigt, at det fremstår, at det ikke er principielt, at 
det aldrig er okay at sende flygtninge hjem, men at der er tale om denne konkrete situation. 
Mark Lewis: Det er vi indforstået med, det Ole kommer med. Det vigtigste for mig er, at vi som 
kirke er med til at signalere for regeringen, for kirken og for vores område, at det der sker ikke er i 
orden, at det er noget som går imod, som krænker vores grundlæggende værdier som kristne. Jeg 
beklager forslaget kom sent, men det er en aktuel situation. Tak for jeres forståelse for det.  
Louise Aaen: Jeg vil udtrykke glæde og taknemmelighed for forslaget. En opfordring til at reagere 
hurtigt på dette.  
 
 
Metodistkirkens Sociale Arbejde 
Beretning  
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Carsten Bjerno: Det glæder mig virkeligt at læse, at MSA bliver mere landsdækkende. I Kristi 
Himmelfart havde vi den glæde at indvie en ny lejrplads på Solborgen. 
Christian Syversen: Under Corona er det sociale arbejde blev taget op. Det har været super 
positivt. Vi har delt påskehjælp ud. 
Indberetningen blev modtaget. 
 
Regnskab 
Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og underskrevet af bestyrelsen. 
Regnskaberne blev godkendt. 
Tak til MSA og menighederne. Det er en del af det helt centrale arbejde som metodister. 
 
Betaniaforeningen 
Beretning 
Carsten Bjerno: Der var fest for første gang i 15 måneder på Betaniahjemmet i går. Det var 
fantastisk. Vi plejer at have en om måneden.  
Beretningen blev modtaget 
 
Regnskab 
Regnskaberne blev modtaget 
 
Andre rapporter 
Økumeniske repræsentation 
Danske Kirkers Råd og Evangelisk Alliance:  
Rapporterne blev modtaget 
Tak til dem, der repræsenterer os. 
 
ROT  
Rapporten blev modtaget 
 
Metodisthistorisk selskab:  
Rapporten blev modtaget 
 
Andre regnskaber 
Sonja og Henry Albert Sandvangs Fond:  
Regnskabet blev godkendt  
 
Willeruplund:  
Regnskabet blev godkendt 
 
Centralkonferencen og Biskopsområdet 
Centralkonferencens råd:  
Rapporten blev modtaget 
Biskoppens rapport:  
Preben Holm: Hvordan ser det ud med stramningerne fra den ekstraordinære generalkonference 
med alle de udskydelser? 
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Biskop Christian Alsted: Det er nævnt i rapporten, men jeg vil gerne sige lidt om det. På den 
ekstraordinære generalkonference, der blev holdt i 2019, vedtog Generalkonferencen en 
skærpelse af kirkens regler omkring vores praksis i forhold til vielse af samme køn og også 
ordination af praktiserende homoseksuelle. Centralkonferencerepræsentanterne stillede et forslag 
om, at alle de lovændringer, der blev fortaget på den ekstraordinære Generalkonference først 
skulle træde i kraft i Centralkonferencerne efter den næste ordinære generallkonference og de 
efterfølgende centralkonferencer. I USA er de nye regler trådt i kraft efter årsskiftet, men i 
Centralkonferencer er ingen af lovændringer trådt i kraft. De træder først i kraft et år efter næste 
Generalkonference og lige nu er den udsat til d. 29.8-6.9 2022. Det indebærer, at det, der blev 
vedtaget i 2019 først træder i kraft 6. sep. 2023. Altså efter der har været en Generalkonference, 
som sagtens kan ændre de vedtagelser, og hvor der også har været en Centralkonference, der kan 
justere. Den eneste undtagelse fra det er forslaget om, at menigheder kan forlade konferencen. 
Det vil træde i kraft umiddelbart efter. Det er altså trådt i kraft. 
Rapporten blev modtaget 
 
Areakassen 
Biskopskassen 
Centralkonferencens regnskab 
Nordiske midler for Wesleyansk teologi. 
 
De 4 regnskaber blev modtaget. 
 
Kommissionen for en bedre vej fremad: 
Rapporten blev modtaget 
 
Forslag:  
Metodistkirken i Danmarks årskonference 2021 udtaler følgende vedrørende fuld inklusion af LGBT+ 
personer i kirkens fællesskab:  

Metodistkirken udtrykker sin dybe beklagelse over den uretfærdighed og smerte, som kirkens behandling 
af LGBT+ personer gennem historien har forårsaget.  

Fordømmende holdninger og handlinger har påført LGBT+ personer skade og lidelse og krænket deres 
værdighed. Vi anerkender i dag, at det er i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kærlighed. 
Alle mennesker er skabt i Guds billede og elsket af Gud.  

Da kirkens globale Generalkonference nu for anden gang må udsættes, betyder det en forlængelse af 
uretfærdighederne, særligt når stramningen af sanktioner mod fuld inklusion af LGBT+ personer i ”The 
Traditional plan” træder i kraft.  
Derfor udtaler den danske årskonference sin støtte til LGBT+ personer i og udenfor kirken og lover at 
arbejde for forandring og for fuld inklusion af LGBT+ personer.  

På kommissionens vegne Ole Birch  

Ole Birch fremlagde forslaget:  
Forslaget er motiveret i rapporten. Det er et ønske om at beklage den tale vi har haft om 
mennesker med en anden seksualitet og den praksis vi har haft om vi ønskede dem som 
fuldgyldige medlemmer af vores menigheder. Den har såret mennesker og bragt dem smerte og 
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dermed også gjort dem svære for dem at være en del af vores fællesskab. vi ønsker at sige 
tydeligt, at vi er kommet et andet sted hen og at vi forstår, hvad det har betydet, hvordan vi har 
talt tidligere. Tak. 
Christina Preisler: Jeg synes det er uheldigt at komme med en udtalelse som kirke lige nu med den 
situation vi er i, hvor vi jo lidt træder vande indtil næste Generalkonference, hvor vi jo ikke er 
enige, så der er nogen, der kan blive klemt i en sådan udtalelse. Altså forslaget er meget tydelig 
omkring nogen ting, og det er ikke noget jeg kan se mig selv i - jeg kan ikke skrive under på det, der 
står der. Ikke fordi jeg ikke har en forståelse for, at man kan være såret. Jeg synes, det er smartere 
at vente til efter Generalkonferencen, hvor kirken jo så muligvis er delt, og så kan man der tage 
stilling til, hvor man høre til, og så melde ud. 
Louise Aaen: Jeg vil lægge mig op af det præcis som Christina siger. For mig er det vigtigt at være 
præst og være kirke for hele kirken og ikke kun for den del som forslaget foreslår. Jeg mener ikke, 
at vi er et sted som fællesskab, hvor vi samlet kan erklære dette, men jeg håber, at vi kan det i 
fremtiden. 
Klaus Hønnicke: Jeg har et afklarende spørgsmål. Hvornår er det Traditional Plan træder i kraft? 
For det er jo et præmis for forslaget, at den et sted i vores verden er trådt i kraft grundet 
manglende Generalkonference grundet corona. 
Biskop Christian Alsted svarer: Det er ikke hele planen, men det, der blev forslået på 
Generalkonferencen, trådte i kraft i USA 1. januar 2020. Ellers træder den i kraft 6. september 
2023. 
Jørgen Thaarup: Hvis I går til den indledende beretning, landsledelsens og kabinettets 
indberetning under afsnittet om den menneskelige seksualitet, der er de forskellige datoer 
skrevet. 
Preben Holm: Selvfølgelig kan man være enig eller uenig i denne tekst, men der er vel også en 
pointe i at man i 50 år har undertrykt en anden del af kirkens holdning, så hvorfor ikke få stemt om 
det, og så er det flertallet der ligger holdningen.  
Julie Bie: Noget af grunden til, at den her udtalelse skulle komme er fordi det allerede har ramt 
dele af vores kirke. Jeg har hele tiden været fortaler for, at man skulle høre begge sider og har 
derfor stor respekt for de holdninger, der er blevet udtrykt imod det, men jeg kan også mærke, at 
jeg personligt med den seksualitet jeg har, at det ville klæde kirken at komme med en udtalelse. 
Jeg kan godt forstå, at det kan være træls, at vi ikke er enige, men vi er mange mennesker i denne 
kirke, som egentlig ikke er velkommen på alle punkter og det er hårdt. Bare fordi det ikke er ramt 
os endnu, så rammer det os på et tidspunkt. 
Carsten Bjerno: Jeg kommer til en opfordring til præster, diakoner og biskopper at vige de 
mennesker, der kommer til dem. Kærlighed er kærlighed. Hvis man skal føre tilsyn, så må man jo 
gøre det, men man kan jo også se den anden vej. Vi har ventet alt for længe. 
Virginia Hønnicke: Til alle mine venner som har holdninger til både den ene og den anden side, så 
er jeg både mor og præst og i den lille diskussion vi har nu, så vil jeg sige, at som forældre er jeg så 
taknemmelig for at være en del af denne kirke. For på trods af, at bogstaverne og lovene siger 
noget, så siger hjerterne noget anden. Det er en daglig bøn og tak til vores kirke og 
kirkefamiliefællesskab. Godt nok så siger USA eller Generalkonferencen noget og på verdensplan 
er der heftig diskussion. Så vil jeg sige fra hjertet, at det er fantastisk at være tjener, leder, 
forældre i denne kirke og for det vil jeg sige tak. Jeg er ikke bekymret for vores fremtid. Jeg ved, 
hvor vi er, og vores børn, og der tænker jeg på alle køn, er i gode hænder.  
Preben Holm: Hvornår får vi den danske diskussion om, hvor vi hører til i vores 
centralkonferencen? Og hvad splittelse vil der være der? 
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Thomas Grandelag: Jeg læser det med meget stor glæde og jeg oplever, at det er en vigtig del af 
vores kirke, at vi efterhånden toner rent flag. Kirkens holdning som den står nu er forældet og 
mærkværdig. Det er vigtigt, at vi danner os en holdning, så mennesker kan se os i den virkelige 
verdens sammenhæng i stedet for som noget historisk støv som slet ikke følger med. 
Ole Birch: Tak for de bidrag, der er kommet. Desværre nok lidt fattigere samtale end hvis vi havde 
siddet sammen, men tak for deltagelsen. 
Jf. Preben Holms spørgsmål: Det er et problem med et problem indeni. Der er forskellige initiativer 
på vej, som skal sikre, at vi kommer til at tale netop om det spørgsmål, som der her bliver rejst. 
Først er der de fire europæiske biskoppers forslag som handler om, hvordan vi skal klæde os på og 
reagere når/hvis den såkaldte protokol bliver vedtaget. Det er den, der giver mulighed for, at 
kirker og årskonference og centralkonferencer kan vælge at træde ud i fremtiden og hvordan skal 
vi i Europa organisere os når/hvis nogle er trådt ud. Til det skal vores årskonference vælge nogle 
mennesker, der vil være med i en taskforce omkring det. Det andet det er, at Standing comitee on 
Centralconference Matters - et råd som eksisterer for Metodistkirken uden for USA, de skal lave 
deres gennemgang af, hvordan det ser ud. Giver vores organisation mening? Skal vi blive ved med 
at have samme antal centralkonferencer og samme antal biskopper? Og hvordan skal tingene så 
organiseres, hvis der skal skæres ned? Og endeligt kommer et nyt initiativ, som kommer fra 
Connectional Table, som er et forsøg på at starte en samtale, hvad det er for en identitet, vision og 
forståelse af vores kirke. For at starte en vej til samtale om, hvordan vi ser fremtiden for os som 
United Methodist Church. Det vil også komme som et spørgsmål til Danmark. 
Mogens Hansen: Hvor bredt skal det ud? Skal det lægges på kirkens hjemmeside eller skal det ud i 
den danske presse? Og så vil jeg høre om vi kan lave en redaktionel ændring i andet afsnit, hvor 
der står “Metodistkirken udtrykker sin dybe…”, at vi kan ændre det til “Metodistkirken i Danmark 
udtrykker sin dybe…” Bare sådan der ikke sker nogen forvirring ude omkring. 
Ole Birch: Jeg opfatter det som et lille venligt forslag til en forbedring af teksten, så det er uden 
problemer. Det kan vi bare gøre. Jeg beklager. Der burde have været et forslag om 
kommunikation. Det jeg umiddelbart kan tænke mig er, at det selvfølgelig er en del af protokollen. 
Det skal på hjemmesiden og kirkens Facebook side, så man kan dele det derfra. 
 
Afstemning:  
76% støttede forslaget 
16% stemte imod. 
 
Valg 
 
Distriksforstander 
Biskoppen indstiller, at Årskonferencen følger kirkeordningen for vores centralkonference §418B, 
som giver mulighed for, at biskoppen kan udvide tjenesteperioden for distriksforstandere til 
maksimalt 10 år 
 
88% ja 
11% nej 
 
Valg 
Valg til landsledelsen 
Suppleant lægmedlem: Michael Wichmann. Valgt 
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Suppleant præst: Duncan Thompson: Valgt 
Valg til intern revisor: Jens Kamp Hansen og Carsten Thomsen: valgt 
 
Valg til missionsrådet: 
Peter Sørensen, Beatrice Wittlinger, Kirsten Nygaard: valgt 
Suppleant: Christina Bjørn Thomsen. Valgt 
 
Valg til Metodisthistorisk selskab 
Christian Juhl Mølgaard, Gunhild Mechta: valgt 
 
Valg til Danske Kirkers Råd 
Christian Alsted: valgt 
 
Valg til Økumenisk forum: 
Christian Alsted, Jørgen Thaarup: valgt. 
 
Valg til Danmarks økumeniske kvindekomite 
Bente Aalbæk Jensen: valgt 
 
Valg til Evangelisk Alliance 
Mark Lewis: valgt 
 
Valg til Dansk missionsråd: 
Mark Lewis: valgt 
 
Valg til Betaniaforeningen 
Anders Kyst, Linda Rasmussen: valgt 
 
Valg til Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
Indstillet af Betaniaforeningen: Anders Kyst: valgt 
Indstillet af Betaniaforeningen: Kathrine Holm: valgt 
Indstillet af landsledelsen: Peter Fredsby: valgt 
 
Valg til MSA 
Alice Morsbøl: valgt 
 
Valg til Willeruplund 
Indstillet af Odense Rune Lomholt og Shanti Digebjerg 
 
Valg til forslagskomiteen: 
Ole Birch 
Jonatan Steinvig 
De er valgt. 
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Klimarådet 
 
Daniel Steinvig fremlagde:  
Vi har skrevet en indstilling som vi håber Årskonferencen vil tage imod. I rådet har vi også været 
ramt af corona i den forstand, at vi havde håbet at vi kunne have mødtes og snakket om de 
anbefalinger, vi her er kommet med, men det har desværre ikke været en mulighed. Derfor 
indstiller vi til, at hver menighed nedsætter en lille gruppe som vi arbejder med de anbefalinger 
som vi er kommet med. Det vi ønsker er en tilkendegivelse på om menighederne vil være med til 
at finde nogle personer i deres menighed, der kan arbejde videre med klima. Og så ønsker vi en 
form for dialog mellem menighederne og klimarådet. 
 
Preben Holm: Jeg vil gerne stille et åbent spørgsmål. Vi er i gang i Aarhus med noget mere lokalt, 
men klimarådet kommer også med noget mere landsdækkende. Hvordan har man tænkt sig det 
skal gennemføres?   
Sandra Due: Forslaget om lokale råd er godt. Særligt fordi der er stor forskel på standen af vores 
bygninger, og størrelsen på vores bygninger. Og hvordan man løser nogle ting et sted betyder ikke 
at man ikke kan løse det på en anden måde et andet sted. Derfor er det ikke et problem, at de 
landsdækkende tiltag ikke også kan løses lokalt.  
Preben Holm: Transport gik meget på landsdækkende udvalg. Og hvis vi tager forslaget råt, så vil 
det betyde, at det kun var københavnere, der deltog i udvalg, så der er noget mere i det end bare 
det regionale og lokale i det.  
Daniel Steinvig: Det vi ønsker er, at man forholder sig til anbefalingerne. Ikke at man nødvendigvis 
løser dem alle, men at man får arbejdet med dem. 
Marie Flinck Hansen: I Aarhus er vi ved at lave en opskriftsbog som vil være tilgængelig, når den 
engang er færdig, hvis det skulle have interesse.  
Elsebeth Bjerno: Vi har også arbejdet med det i menighedsrådet i Vejle. Vi har set på det med Grøn 
Kirke. De har nogle fine lister med meget konkrete ting. Anbefalingerne kan godt være lidt brede 
og uoverskuelige. 
Frederik Marqversen: Klimarådets anbefalinger ser vi som et “kom i gang med at gøre noget” og så 
kan man se, hvad man kan gøre ude lokalt.  
Christian Syversen: Det giver mest mening at formulere noget generelt på landsplan og så lad de 
lokale arbejde videre med det fordi der er så mange forskellige tiltag i de lokale kommuner fx i 
forhold til hvor meget man skal sortere sit affald og bygningerne er meget forskellige. 
 
Forslaget fik klart støtte. 
 
Rapporten blev modtaget. 
 
Stor tak til klimarådet. 
 
Afsluttende forretninger 
Næste årskonference i Store Bededagsferien. Strandby vil gerne være værter - hvor det fysisk 
afholdes findes der ud af.  
Dette fik støtte. 
 
Der var støtte til invitationen fra Lægården til året efter. 
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KONFERENCENS ÅRSRAPPORT 

THE UNITED METHODIST CHURCH 

THE BUSINESS OF THE ANNUAL CONFERENCE 

 

The Minutes of the Denmark Annual Conference 

Held online  

Date 22nd of May 2021  

Bishop Christian Alsted presiding 

Date When Organized 1911 Number of This Session 111 

 

 

PART II PERTAINING TO ORDAINED AND LICENSED CLERGY 

 

(Note: A (v) notation following a question in this section signifies that the action or election requires a 

majority vote of the clergy session of the annual conference. If an action requires more than a simple 

majority, the notation (v 2/3) or (v 3/4) signifies that a two-thirds or three-fourths majority vote is required. 

Indicate credential of persons in Part II: FD, FE, PD, PE, and AM when requested.) 

 

 17. Are all the clergy members of the conference blameless in their life and official 

administration (¶¶604.4, 605.7)? 

Kabinettet svarer: Distrikt 2 v. Jørgen Thaarup: Ja. Distrikt 1 v. Thomas Risager: Ja. 

     

  

18. Who constitute: 

 a) The Administrative Review Committee (¶636)? (v) Se udvalg 14 

b)   The Conference Relations Committee of the Board of Ordained Ministry (¶635.1d)? Se 

udvalg 13 

c) The Committee on Investigation (¶2703) Se udvalg 14 

PLEASE NOTE: The tables provided in all questions (except Q.57) are suggested formats for 

reporting for the 2017-2020 Quadrennium. 
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 19. Who are the certified candidates (¶¶ 310, 313, 314) ( NOTE: Everyone who 

wants to become a n LP, PE, or PD must first become a certified candidate.) 

 a)  Who are currently certified as candidates for ordained or licensed ministry?  

 Name District Date Certified 

Maria Thaarup (kandidat til tjenesten som 

ældste) 

 31/5 2018 

Elsebeth Bjerno (kandidat til tjenesten som 

diakon) 

 15/5 2019 

Karen Ærenlund Brogaard (kandidat til 

tjenesten som diakon) 

 15/5 2019 

 

 

21. Who are approved and appointed as: (Indicate for each person the first year the license was 

awarded. Indicate what progress each has made in the course of study or the name of the seminary in which 

they are enrolled. Indicate with an asterisk those who have completed the five year course of study or the 

M.Div. (¶319.4)? PLEASE NOTE: Persons on this list must receive an episcopal appointment. (3/4 v) 

 

 b)  Part-time local pastors? (¶318.2) (fraction of full-time in one-quarter 

increments) 

Name First Year License 

Awarded 

Fraction of 

full time to be 

served 

Years Completed 

with Course of 

Study 

Maria Bræstrup Aaskov  2018 75%     (85%) Fuldført 

 

29. Who are continued as provisional members, in what year were they admitted to provisional 

membership, and what seminary are they attending, if in school (¶326)? 

 a) In preparation for ordination as a deacon or elder? (¶326) 

 Name Clergy Status  Date and Seminary 

Maria Thaarup Kandidat til tjenesten som 

ældste 

2018, 3K 

Karen Ærenlund Brogaard Kandidat til tjenesten som 

diakon 

2020, Aarhus Universitet 
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32. Who are elected as members in full connection? (List alphabetically-see note preceding 

Question 27. Anyone appearing on this question must also be listed somewhere in questions 33-34 or 

36, unless the clergy’s orders from another denomination were recognized on question 30 in a previous 

year.) (v 3/4): 

 

 a) Deacons 

Name 

  

 b) Elders 

Name 

Mai-Brit Tvilling – valgt 2020 og ordineres i 2021 

Klaus Hønnicke –  valgt 2020 og ordineres i 2021 

  

  

34. Who are ordained as elders and what seminary awarded their degree? 

 a) After provisional membership? (¶335) (v 3/4) 

Name Seminary 

Mai-Brit Tvilling SALT 

Klaus Hønnicke Samlet studie 

 

 

48. Deceased (List alphabetically) 

 c) What elders have died during the year? 

 Active: 

Name Date of Birth Date of Death 

   

   

 Retired: 

Name Date of Birth Date of Death 
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Eigil Carlsen 4. marts 1926 7. oktober 2020 

   

 

Præsterne mindedes Eigil Carlsen med bøn v. distriktsforstander Thomas Risager og Tord Ireblads hustru  

Britt-Marie ligeledes med bøn v. distriktsforstander Jørgen Thaarup. Æret være deres minde iblandt os. 

 

50. Who are the provisional, ordained members or associate members on leave of absence 

(tjeneste frihed) and for what number of years consecutively has each held this relation (¶353)? (Indicate 

credential. Record Charge Conference where membership is held.) 

  

 a) Voluntary?  

 (1) Personal, 5 years or less (¶353.2a 3) (v) 

Name Clergy 

Status 

Date 

Effective 

Charge Conference 

Dean Højegaard-Andersen Ældste 1. maj 2020 Rønne 

    

 

  

 53. What members in full connection have been retired (¶357): (List 

alphabetically. If retiring in the interim between conference sessions (¶357.2d), indicate the effective date of 

retirement.) (Under ¶357.1, no vote required; under ¶357.2, v; under ¶357.3, v 2/3) 

 

Elders 

 c) This year? 

Name Date Effective 

  

  

 d) Previously? 

Name Date Effective 

Poul Rasmussen 1993 

Tord Ireblad 2005 

Knut Bjarne Jørgensen 2006 
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Finn Uth 2016 

Keld Munk 2020 

  

56. Who have been recognized as retired local pastors (¶320.5): 

 a) This year? 

Name Date Effective 

  

 

 b) Previously? 

Name Date Effective 

Joshua Kyeremeh 2014 

  

  

 

57. What is the number of clergy members of the Annual Conference: 

  a)  By appointment category and conference relationship? 

 (NOTES:  

 (1) Where applicable, the question numbers on this report form corresponding to 

each category have been placed in parenthesis following the category title. Where these question numbers 

appear, the number reported in that category should agree with the number of names listed in the 

corresponding questions. 

 (2) For the three categories of Appointments to Extension Ministries, report as 

follows: 

 ¶344.1a, c): the number of clergy members appointed within United Methodist connectional 

structures, including district superintendents, or to an ecumenical agency. 

 ¶344.1b): the number of clergy members appointed to extension ministries, under 

endorsement by the Division of Chaplains and Related Ministries of the General Board of Higher Education 

and Ministry. 

 ¶344.1d): the number of clergy members appointed to other valid ministries, confirmed by a 

two-thirds vote of the Annual Conference. 

 Note: Report those in extension ministry in one category only. 
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 See the Discipline paragraphs indicated for more detailed description of these appointment 

categories.) 

 Note: Those approved to serve as a local pastor, but not currently under appointment, 

are not counted as clergy members of the conference. 

Categories 

Deacons 

in Full 

Connection 

Elders 

in Full 

Connection 

Provisional 

Deacons 

Provisional 

Elders 

Associate 

Members & 

Affiliate 

Members 

With Vote 

Full–

time 

Local 

Pastors 

Part–

time 

Local 

Pastors 

Pastors and deacons whose primary 

appointment is to a Local Church 

(¶¶331.1c, 339) (74) 

 10 1 1   1 

Deacons (in full connection and 

provisional) serving Beyond the 

Local Church (¶331.1a, b) (77a,b) 

 xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

 xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Appointments to  

Extension Ministries  

(¶316.1; 344.1a, c) (76a)  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

3 xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

    

Appointments to  

Extension Ministries  

(¶316.1; 344.1b) (76b)  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

1 xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

    

Appointments to  

Extension Ministries  

(¶316.1; 344.1d) (76c)  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

 xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

    

Appointments to 

Attend School (¶331.3) (79) 

     xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Appointed to Other 

Annual Conferences (49) 

     xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

On Leave of Absence (50a1, a2)  1    xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

On Family Leave  

(50a3, a4) 

     xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

On Sabbatical Leave 

(51) 

     xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

On Medical Leave 

(52) 

       

On Transitional Leave (50a5)      xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Retired   5    xxxxx 1 
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(53, 54, 55) xxxxx  

Total Number, 

Clergy Members 

 20 1 1   2 

Grand Total, 

All Conference 

Clergy Members 

24 

 

PART VI APPOINTMENTS AND CONCLUDING BUSINESS 

  

72. Who are approved for less than full-time service? 

 a) What associate members and elders (full and provisional) are approved for 

appointment to less than full-time service, what is the total number of years for which such approval has 

been granted to each,  and for what fraction of full-time of service (in one-quarter, one-half, or three-quarter 

increments) is approval granted (¶¶338.2, 342.2, 1506)? (v 2/3, after 8 years v 3/4): 

 

 Name 

Appointment Fraction of Full-Time Service 

Claus Kofoed Nielsen Rønne Ulønnet præst 

Christina Kjær Preisler Esbjerg 50%    (42%) 

Virginia Hønnicke Solrød Ulønnet præst 

Mai-Brit Tvilling Solrød 25%     (30%) 

   

 

 b) What deacons in full connection and provisional deacons are approved for 

appointment to less than full-time service (¶331.7)? 

Name Appointment Fraction of Full-Time Service 

 

  

 73. Who have been appointed as interim pastors under the provisions of ¶338.3 

since the last session of the annual conference, and for what period of time? 

 

 Name 

Appointment Start Date End Date 
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 74. What elders, deacons (full connection and provisional), associate members, 

local and supply pastors are appointed to ministry to the local church and where are they appointed for the 

ensuing year? (Attach a list.) 

Se udnævnelseslisten. 

 

 

75.  What changes have been made in appointments since the last annual conference session? (Attach list. 

Include and identify Appointments Beyond the Local Church (Deacons) and Appointments to Extension 

Ministries (Elders). Give effective dates of all changes.) 

Der er ikke sket ædringer der sidste år. 

 

 

 76. What elders (full connection and provisional), associate members, and local 

pastors are appointed to extension ministries for the ensuing year? (Attach a list) 

 a) Within the connectional structures of United Methodism (¶344.1a, c)? 

Name Clergy 

Status 

Date 

Effective 

Extension Ministry 

Assignment  

Charge 

Conference 

Jørgen Thaarup Ældste 1/8 2017 Betaniahjemmet, 

Fr.berg 

Jerusalemskirken 

Klaus Hønnicke Ældste 3/6 2018 MSA Centralmissionen Solrød 

Maria Thaarup Lokalpastor 1/8 2018 Spejder og 

ungdomspræst 

Aarhus 

Duncan Thompson Ældste 1/8 2019 Lægården Vejle 

Maria Bræstrup Aaskov Lokalpastor 1/8 2019 Webredaktør for kirkens 

presse 

Odense 

Virginia Hønnicke Ældste 2020 MSA Centralmissionen Solrød 

 

  

 b) To ministries endorsed by the Board of Higher Education and Ministry 

(344.1b)? 

Name Clergy 

Status 

Date 

Effective 

Extension Ministry 

Assignment  

Charge 

Conference 

Charlotte Thaarup Ældste 2013 Kirkeleder Region syd, 

Equmeniakyrkan 
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PASTORALE UDNÆVNELSER 

2021 / 2022 

 
Distriktsforstandere: Jørgen Thaarup (9), Thomas Risager (5) 

 

Distrikt 1:  Thomas Risager 

Frederikshavn Louise Aaen (2) 
Karen Ærenlund Brogaard (2) - diakon 

Strandby Mark Lewis (9) 
Louise Aaen (12) 

Aarhus Anne Thompson (3) 
Maria Thaarup (3) 

København Ole Birch (16) 
Jørgen Thaarup (9) 

København, International Ole Birch (6) 

Solrød Mai-Brit Tvilling (12) 
Jørgen Thaarup (1) 
Virginia Hønnicke (4) – ulønnet præst 

 

Distrikt 2:  Jørgen Thaarup 

Odense Thomas Risager (22) 

Maria Bræstrup Aaskov (4) 

Rønne Beatrice Wittlinger (2) – missionær og prædikant 

Claus Kofoed Nielsen (2) – ulønnet præst 

Vejle Anne Thompson (16) 

Ove Sørensen (3) 

Esbjerg  Christina Kjær Preisler (10) * 

Holstebro  Ove Sørensen (20) 
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Særlige udnævnelser: 

Klaus Hønnicke (4) Generalsekretær og præst ved Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Virginia Hønnicke (2) Præst ved Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Maria Thaarup (4) Spejder- og ungdomspræst 

Duncan Thompson (5) Præst på Idrætsefterskolen Lægården 

Charlotte Thaarup (9) Equmeniakyrkan i Sverige, Kirkeleder for Region Syd 

Jørgen Thaarup (5) Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Mark Lewis (7) Missionssekretær 

Maria Aaskov (3) Webredaktør for kirkens presse 

 

 

 

* Christina Kjær Preisler opsagde pr. 1. juli 2021 sin stilling som præst i Esbjerg 
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LANDSLEDELSENS OG KABINETTETS INDBERETNING 

Velkomst 

Det er en stor fornøjelse at byde kirkens biskop, præster, repræsentanter fra menighederne og MBUF og 

gæster hjertelig velkommen til Landsmøde 2021.  

 

Efter mere end et år med pandemi og deraf følgende restriktioner, nedlukninger, mundbind, håndsprit i 

store mængder, 2 meters afstand og mangel på fysisk nærvær, håndtryk, kram, fysisk tilstedeværelse i 

kirken med bønnens og lovsangens fællesskab og meget mere, havde vi vist alle håbet på, at det i år ville 

være muligt at mødes til Landsmøde på Idrætsefterskolen Lægården.  

Sådan skulle det desværre ikke blive. Coronakrisen er endnu ikke et overstået kapitel, men i skrivende 

stund lysner det. Incidenstal og smittetryk falder, og restriktionerne lempes gradvist. Kvadratmeterkravet til 

kirkerne er også lempet. Så nu kan der være flere deltagere til gudstjeneste. Håbet spirer om kap med 

forårsblomsterne, og der er hold i håbet.  

Det er dog fortsat nødvendigt at afvikle Landsmødet 2021 virtuelt og i en reduceret form. Til forskel fra 

sidste år, er vi nu ikke længere nybegyndere. I en enhver krise er der en udviklingsmulighed, og et godt 

eksempel på det er vores udvikling af færdigheder og erfaringer i forhold til at mødes virtuelt.   

Vi håber på et udbytterigt og velsignet Landsmøde 2021.  

 

Metodistkirken genopstår 

Efter en lang nedlukning med stramme restriktioner for alt kirkeliv i Danmark, er Metodistkirken ved at 

genopstå. Det bliver en udfordrende genopstandelse, men den er på vej: 

 

1. Genopstandelse af fællesskabet: Coronapandemien har ramt kirkelivet, ikke blot i Danmark, men 
overalt. Det er kirkens centrale nådemiddel, som er berørt, det nådemiddel, som kaldes koinonia, de 
troendes fællesskab. Vi har altid vidst, at fællesskabet er vigtigt og måske det mest betydningsfulde 
nådemiddel i kirken. Men pandemiens nedlukning har tydeliggjort, hvor stor værdi fællesskabet har 
for kirkens liv. Tydeligheden har alle erfaret, da ingen fysiske fællesskaber måtte opretholdes. 
Igennem et langt år har mange mennesker, som før havde deres faste plads i menighedens 
fællesskab, været sat på pause fra fællesskabet og enten oplevet savn og tab af kristen tro eller 
erstattet det tabte menighedsfællesskab med andre ting. Metodistkirken er påvirket på koinonia, 
fællesskabet som nådemiddel. 
 

2. Genopstandelse ved tilegnelse af Skriften. Med nedlukningen af kirkernes aktiviteter har ligeledes de 
andre nådemidler været udfordret. Det gælder Skriften, Guds Ord som menneskers inspiration til at 
leve et godt liv. Læsning af de bibelske tekster og især forkyndelsen af evangeliet har været reduceret 
under kirkernes nedlukning. Det er Skriften og forkyndelsen af evangeliet er til enhver tid det 
primære redskab til at bygge kirken op og skabe kristne fællesskaber. Når Skriften og forkyndelsen 
har været underdrejet i længere tid, er der risiko for, at det vil påvirke kirkens liv og udfordre 
menneskers tro og engagement. Den individuelle læsning og refleksion over Skriften har ikke været 
ramt, men den kollektive og i menigheden fælles lytten til Skriften har i mange menigheder været 
påvirket af restriktionerne. Mere end nogensinde er det kirkens opgave at forkynde håb og mening til 
mennesker. Forkyndelsen skal skabe fællesskab og fremme den gode samtale mellem mennesker. 
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3. Genopstandelse ved sakramenternes brug. Nådemidlerne dåb og nadver har været stort set 
fraværende. Mange dåbshandlinger er blevet udskudt eller aflyst til bedre tider. Ligeledes har 
fejringen af nadveren, som det kontinuerlige og opbyggelige sakramente, haft svære tider med enten 
fravær eller afstand og sprit. Nadveren er om noget det sakramente, som opbygger menigheden og 
lemmerne på Kristi krop. Vi ved ikke, om de aflyste dåbshandlinger og andre aflyste kirkelige 
handlinger kommer igen, men vi håber det, og vi vil arbejde på det. Men berørt af sakramenternes 
brug, det er vi, og menighederne længes efter den nåde, som sakramenterne formidler. 
 

4. Genopstandelse ved bøn. Under pandemien er der blevet bedt mange bønner. Men pandemien har 
også påvirket bønnen som nådemiddel i kirken. Vi mangler bønnens fællesskab, oplevelsen af 
menneskers og Guds nærvær i bønnen. Måske især bønnens fællesskab, som opstår, når vi synger 
sammen, når vore bønner og lovprisning udtrykkes i poesi, som vi synger med hinanden, så vi kan 
høre hinandens særegne stemmer og åndedræt. Menneskers stemmer og åndedræt, som minder os 
om, at livets ånde er indblæst af Gud selv. Den helt særlige sangbare bøn og lovprisning har tidligere 
opbygget mange menigheder og kirker. Fremtidens kirke kan ikke opstå uden bøn, sang og åndedræt, 
som kan høres.  
 

Alle aldersgrupper fra barn til ældre har været berørt af Danmarks nedlukning under Coronapandemien. Vi 

ved endnu ikke, hvilke aldersgrupper, der har været hårdest ramt, og hvad nedlukningerne præcist betyder 

for danskernes fysiske og mentale sundhed på kort og på lang sigt. Der er mange forskellige gisninger, men 

præcist hvem, der har lidt mest og hvilke konsekvenser, der vil være på lang sigt, vide endnu ikke.  

Ældre, unge, børn og kroniske syge har under nedlukningen været nævnt mange gange som særligt udsatte 

og særligt ramte især på grund mangel af samvær med andre og deraf følgende ensomhedsfølelse.    

Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde har naturligvis også været ramt af nedlukningen, men lederne 

har været kreative og forsøgt at kompensere for nedlukningen med forskellige virtuelle aktiviteter. Stor tak 

til lederne for deres indsats og omsorg for børn og unge med tilknytning til Metodistkirkens børne- og 

ungdomsarbejde.  

Som udtryk for vores taknemmelighed for ledernes arbejde, sendte vi dem til julen 2020 en gave med 

bogen ”Led med dit liv.” Vi håber bogen har været og fortsat vil være til god inspiration.  

I skrivende stund (april 2021) har myndighederne åbnet forsigtigt for både indendørs og udendørs 

fritidsaktiviteter for børn og unge under 18 år. Efter den lange nedlukning har kirken imidlertid en stor og 

vigtig opgave med at genrejse og genetablere lokale børne- og ungdomsaktiviteter.  

  

I takt med genåbningen af alle lokale kirker ser vi, at Metodistkirken genopstår. Men vi har en lang og 

betydningsfuld genopstandelse foran os, en genopstandelse, som ikke sker automatisk. Det er vigtigt, at vi 

som kirke så hurtigt som muligt får skabt en overblik over hvilke udfordringer, vi står overfor i den 

kommende tid, og hvor vi først skal sætte ind.   

 

Nye gangarter, kirke på nye måder og menighedsplantning 

Ved Landsmødet i 2020 var vi optimistiske omkring genåbningen af kirkerne, som på det tidspunkt var i fuld 

gang, og vi talte om fremtiden efter Coronapandemien.  

Som pandemien har udviklet sig i Danmark og ikke mindst internationalt, er vi tilbageholdende og forsigtige 

med at tale om en tilbagevenden til normale tilstande efter en snarlig overvindelse af pandemien.  

Corona vil i lang tid fremover have stor indflydelse på betingelserne for kirkelivet i Danmark. ”Normal” har 

fået en ny betydning. Selvom restriktioner lempes eller helt forsvinder, så har den lange nedlukning ændret 
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en række forhold for altid, og vi kender endnu ikke konsekvenserne af det. Vi ved endnu ikke, hvad vi har 

vundet, og hvad vi har tabt. 

 

Metodistkirken i Danmark skal genopfinde sig selv igen. Vi har i hver eneste menighed brug for at tænke os 

selv som en menighedsplantning. Tænkningen om menighedsplantning skal vi nu lære at bruge i vores egen 

menighed. Gamle menigheder med gode vaner og traditioner skal genopvække de gode vaner og 

traditioner, men samtidig tænke om sig selv: ”Vi er en helt ny menighed, der skal opfinde gudstjeneste, 

forkyndelsen og menighedsaktiviteter.” Alle menigheder skal huske på sin historie og arv, men samtidig 

tænke at betingelserne for at være kirke er forandret i en sådan grad, at vi i realiteten skal gøre alting på en 

ny og bedre måde.  

 

1. Nye menigheds- og smågruppeformer skal opfindes. Under Coronanedlukningen af det danske 
samfund er der to aktiviteter, som spontant er opstået på tværs af hele befolkningen, og som 
allerede har haft ganske stor betydning, og vil sætte sig spor i fremtiden. Det er genopdagelsen af 
fællessangen og gåturene.  
 

2. Fællessang som aktivitet. Det er oplagt for enhver Metodistkirke i fremtiden at indbyde til fællessang 
og arrangere gudstjenester, smågrupper, sang om lejrbålet eller i strandklitterne og café-samlinger, 
hvor det bærende program er fællessang. Vi har en forholdsvis ny salmebog og en god 
spejdersangbog, og kirkens kor og mange musikere har rigeligt materiale at bidrage med til et 
sangmiljø, som kan genrejse identiteten som kristen menighed og troens folk.  
 

3. Gå din kristne tro. Det er også oplagt for enhver Metodistkirke i fremtiden at opfinde en mødeform 
med vandring, gåture, tro og samtale, byvandring med opdagelse af kristne symboler i byen.  
Det er velkendt, at gang fremmer eftertanke og oplevelsen af mening i livet. Selv de største sorger 
kan ved gang lindres og forandres eller komme i baggrund for en kortere eller længere stund. En 
gåtur kan tjene som et stille øjeblik, hvor man får mulighed for at komme til rette med sig selv og sin 
tilværelse, også ved svære udfordringer som tab og sorg.  
 
Og alle store tanker er tænkt under gang. Jesus anvendte gangen som pædagogisk 

undervisningsmetode. Pilgrimsvandringer og hike i naturen tiltrækker såvel religiøse mennesker som 

ateister. Gang forener krop og sjæl og er sundt for hele mennesket. Det er en oplagt mulighed for 

Metodistkirken i fremtiden at tilbyde smågrupper til åndelig fordybelse, hvor gåturene er en 

væsentlig bestanddel. 

Det er nærliggende for enhver menighed, ungdomsgruppe, spejdertrop og kor at opfinde nye 

mødeformer og arbejdsmetoder, for vi skal sandsynligvis leve med pandemi-restriktioner, og nye 

regler for fællesskaber i den nye fremtid. Tiden er ideel til opfindelse af nye arbejdsformer og 

formation af nye trosfællesskaber, nye måder at være kirke på og udvikling af sunde menigheder. 

 

4. MSA i enhver menighed. Metodistkirkens Sociale Arbejde, MSA, har igennem de seneste få år spredt 
sig til stadig flere menigheder, især i julen og påsken. Det betyder, at MSA-initiativer i mange 
menigheder i realiteten er ved at blive nye aktiviteter, som sætter præg på hele kirken. MSA arbejde i 
den lokale menighed har absolut potentiale til at blive ”kirke på en ny måde” i Metodistkirken.  
 

5. Refleksion, stilhed og personlig tid. For nogle mennesker har Coronanedlukningen af det pulserende, 
ekstroverte og hektiske liv været gunstigt for det personlige velvære. Også kristne mennesker har 
oplevet større velvære med mere tid til egen fordybelse, eftertanke og tidebøn. Det er oplagt, at 
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enhver lokal menighed i fremtiden kan tilbyde aktiviteter, hvor der satses på egen fordybelse og 
eftertanke. Det kan f.eks. ske ved tidebønner i kirken, Taizé-gudstjenester og vejledte stilheds-
retræter, f.eks. Skovhus-retræter.     

 

Virtuel kirke 

Coronanedlukningen har sat gang i anvendelsen af virtuel kommunikation og formidling. Mange 

menigheder har anvendt sociale medier og sendt videoer eller streamet fra kirkerne. Nogle menigheder kan 

ligefrem tale om, at der er opstået en virtuel menighed med personer, som ikke kan komme i den fysiske 

kirke af mange forskellige årsager. Den virtuelle formidling af kirkens gudstjenester er kommet for at blive. 

Og ikke alene som en forlængelse af gudstjenestens rækkevidde, men som et nyt forum, der også i 

fremtiden vil blive udviklet og forfinet. Allerede nu viser mange menigheder høj kvalitet i den virtuelle 

kommunikation, det gælder både den tekniske side og selve indholdet i det, der formidles.    

Når det gælder kirkens organisation og administrative arbejde, har Coronarestriktionerne tvunget udvalg og 

bestyrelser og selv årskonferencen over på virtuelle mødeplatforme. Og dem, der sidder i kirkens 

internationale organisation, har oplevet en meget stor forandring i mødeformer det sidste år. Det er aldeles 

ikke optimalt, men også her er der gjort erfaringer, som gør, at virtuelle møder vil blive en fast bestanddel i 

kirkens liv også efter Corona. De virtuelle møder har medført, at de mange og lange rejser stort set er 

aflyst. Det kan ses i kirkens regnskaber og i kirkens anvendelse af ansatte personers tid. 

 

Landsledelsens konstituering 

Ved Landsmødet 2020 var der skiftedag i Landsledelsen.  

Jan Thaarup stoppede efter flere år i Landsledelsen som næstformand. Jan Thaarup har igennem flere 

valgperioder lagt et stort stykke arbejde i Landsledelsen bl.a. med præsternes løn og pensionsforhold og 

andre økonomiske forhold. Duncan Thompson trådte i 2020 ind som suppleant for Dean Andersen i resten 

af hans valgperiode. Duncan er nu tilbage som suppleant. Tak til Jan og Duncan for deres indsats og 

hjertelig velkommen til de nye i Landsledelsen. Nye i Landsledelsen er Christoffer Madsen og Virginia 

Hønnicke. Christoffer som lægperson og Virginia som præst. De er begge godt i gang med Landsledelses-

arbejdet.  

Landsledelsen konstituerede sig ved første møde. Trods forslagskomiteens store bestræbelser på at finde 

en kandidat til næstformandsposten lykkedes det ikke. Posten som næstformand varetages derfor indtil 

videre af distriktsforstanderne i fællesskab.  

 

Udvikle og rekruttere kristne ledere - generationsskifte 

Et af vores indsatsområder i Visions- og strategiplanen for 2016-2020 er udvikling af kristne ledere. Vi har 

sat mål om uddannelse af lægprædikanter og lederskab på grundlag af discipelskab. Vi er nået langt med 

uddannelse af lægprædikanter, men vi er absolut ikke i mål med at udvikle kristne ledere. Det vil være en 

vedvarende proces. 

Vanskelighederne med at finde en kandidat til næstformandsposten i Landsledelsen kan ses som reminder 

til os om at øge fokus på rekruttering af kandidater til de mange vigtige poster i vores kirke.  

En af metodistkirkens styrker er, at medlemmerne gennem generationer har haft medindflydelse på og 

været engagerede i ledelsen af kirken i menighederne og på landsplan. En stor del af arbejdet i vores kirke 

er båret af og betinget af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Det er et privilegium, og det er med til at give os 

ejerskab og større fællesskabs- og ansvarsfølelse overfor vores kirke. Det er der også brug for i fremtiden, 

hvorfor der skal lyde en opfordring til jer alle om, at vi hjælper hinanden med at vise rettidig omhu i forhold 
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til at rekruttere kompetente kandidater til poster i kirkens ledelse i menighederne og på landsplan. Vi skal 

sammen have fokus på at inspirere, informere og introducere nye ledere samt ikke mindst give indflydelse 

og ansvar videre til dem. Det er vigtigt for kirken, at vi giver plads til de yngre generationer og giver dem 

rum og tid til at tage lederskab på nye måder.   

 

Kirke med hjerte, hoved og hænder 

Coronapandemien har også haft indflydelse på arbejdet med kirkens vision- og strategiplan 2016-2020. Ved 

Landsmødet 2020 oplyste Landsledelsen, at vi snarest muligt ville igangsætte arbejdet med en efterfølger af 

strategi- og visionsplanen. Arbejdet har været vanskeliggjort af, at næsten alle Landsledelsens møder har 

været virtuelle, hvilket har besværliggjort den frie og kreative drøftelse, som er nødvendig i arbejdet med 

visionen for vores kirke. Landsledelsen håber at kunne færdiggøre arbejdet med kirkens vision- og 

strategiplan, når det igen er muligt at have sådanne drøftelser. 

 

Retningslinjer for Whistleblowerordning og Forebyggelse af Overgreb mod børn og unge  

Vi har i Landsledelsen udarbejdet retningslinjer for henholdsvis ”Whistleblowerordning” og ”Forebyggelse 

af Overgreb mod Børn og Unge.” Formålet med disse retningslinjer er at beskytte, børn, unge, udsatte 

voksne, ansatte, ledere, medlemmer og deltagere i aktiviteter i Metodistkirken i Danmark. 

Retningslinjerne er sendt ud til menighederne sammen med Landsledelsens Nyhedsbrev i februar og lagt op 

på Metodistkirken.dk under fanebladet ”Om os”. 

Vi opfordrer jer til at sætte jer ind i retningslinjerne og også meget gerne drøfte dem, så I er fortrolige med, 

hvordan I skal forholde jer i en given situation. 

 

Én tro, én dåb, én nåde 

Den aftale, som blev indgået mellem Metodistkirken og Folkekirken i 2018, indebærer en aftale om at 

afholde et årligt arrangement for de to kirker. I 2020 gennemførte vi ikke dette årlige arrangement på 

grund af nedlukningen af kirkerne. Næste fælles arrangement bliver den 17. november 2022 i Århus, hvor 

alle lokale metodister er velkomne. De formelle samtaler mellem Metodistkirken og Folkekirken har i 2022 

fundet sted i 10 år, hvilket vil blive markeret den 17. november 2022.   

 

Lovgivningen presser kirkelivet  

1. januar 2018 trådte den nye Trossamfundslov i kraft. Implementeringen har på nogle områder været 

vanskelig, og vi har fortsat diskussioner med Kirkeministeriet. Ligeledes er det kendt, at politikerne varsler 

med en lovgivning, som kræver indsendelse af oversættelse af forkyndelse, som ikke er på dansk. Det vil 

f.eks. betyde, at Den Internationale Menighed i København skal indsende alle prædikener, som holdes på 

engelsk, i dansk oversættelse til en dansk myndighed. Hvordan den endelige lovgivning bliver, ved vi endnu 

ikke, men det er vores oplevelse, at kirkerne bliver presset af lovgivningen, hvilket vi protesterer imod. 

Gennem Danske Kirkers Råd søger kirkerne i fællesskab at påvirke ny lovgivning, herunder protest mod krav 

om oversættelse til dansk af forkyndelse i kirkerne.    

 

Kirken og menneskets seksualitet  

Generalkonferencen er igen flyttet, nu til 29. august - 6. september 2022. Som konsekvens af denne flytning 

er også Centralkonferencen flyttet, nu til 15. -19. marts 2023.  

Disse flytninger af kirkens internationale konferencer og lovgivende forsamlinger har en række 

konsekvenser, som påvirker os i Metodistkirken i Danmark.  
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Én konsekvens er, at den langsommelige og opslidende proces med afklaring af kirkens holdning til 

menneskets seksualitet er blevet endnu langsommere og nærmest sat på pause.  

 

Der bliver ingen ændringer med konsekvens for Metodistkirken i Danmark omkring menneskets seksualitet 

før tidligst 6. september 2023.  

 

De forberedende grupper og udvalg har fortsat deres mandat, men i realiteten er der ikke sket noget på 

dette område i det forgangne år.  

I Metodistkirken i Danmark indbyder vi stadigvæk alle mennesker så forskellige, som mennesker er, og alle 

lederfunktioner er åbne for alle. 

En anden konsekvens af flytningen af de internationale konferencer er, at de valg, som har begrænsede 

valgperioder, også får lagt ekstra år til. Det gælder blandt andet valget af biskopper til de to områder i 

Centralkonferencen, som nu er udskudt til marts 2023.   

 

Personalia 

Forud for Metodistkirkens landsmøde afholdes den pastorale session, hvor nogle valg til pastoral tjeneste 

finder sted. Heraf et antal markeringer ved Landsmødets højtidssession. Endelig finder ordinationer og 

indvielser sted ved gudstjeneste i København søndag 3. oktober 2021. Disse forskellige anledninger 

indeholder blandt andet følgende personalia forhold:   

 

Pastor emeritus Keld Munk kan ved Landsmødet 2021 fejre sit 40-års jubilæum i Metodistkirken. Jubilæet 

markeres ved højtidssessionen.  

Ved Landsmødet 2020 kunne Jørgen Thaarup også fejre 40-års præstejubilæum, hvilket først markeres ved 

session i 2021.  

 

Det er 25 år siden Thomas Risager, Virginia Hønnicke og Klaus Hønnicke fik deres første udnævnelse som 

præster i kirken.   

 

På grund af Coronanedlukningen blev ordinationer og indvielser ikke gennemført i 2020. Vi ser frem til 

søndag den 3. oktober 2021 i Jerusalemskirken i København, hvor Mai-Brit Tvilling og Klaus Hønnicke 

ordineres som ældste. Ligeledes markeres indsættelse af Virginia Hønnicke som ældste og indvielse som 

lokalpastor af Karen Ærenlund Brogaard. 

 

Præsternes ansættelses- og lønforhold 

3-års planen vedr. reguleringen af præsternes løn, pension og ferie er ved årsskiftet 2020/21 fuldt 

gennemført. Lønnen er forhøjet med 20.000 kr. årligt (ud over justeringen efter moderniseringsstyrelsens 

satser). Kirkens bidrag til pensionen er forhøjet med 3% og 6 ferieuge er en realitet.  

 

Ved evalueringen på præsternes efterårsmøde ultimo september 2020 blev der udtrykt stor glæde over 

den ekstraordinære regulering. Præsterne så opjusteringen som et udtryk for, at kirken værdsætter 

præsternes tjeneste.  

 

Landsledelsen har efter ønske og anbefaling på præstemødet hos Dansk Sundhedsforsikring ved årsskiftet 

2020/21 købt en sundhedsforsikring, som er obligatorisk for alle ansatte præster.  
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I flg. moderniseringsstyrelsens satser forbliver præsternes månedsløn uændret 28.046,62 kr.  

i 2022. De afledte reguleringer af tillæg for egen bolig, bidrag til pension og funktionstillæg forbliver derfor 

uforandret.  

 

Landsledelsen har justeret honoraret til pensionerede præster for gudstjenester og kirkelige handlinger 

m.v. og samtidig besluttet honorarerne fremover følger samme reguleringsprocent som præstelønnen.  

 

Økonomi 

Midt i nedlukningen af gudstjenesterne og andre restriktioner pga. Coronapandemien, kan vi glæde os 

over, at menighedsbidrag og gaver med navn (med fradrag på årsopgørelsen i flg. §8A og &12) i 2020 er 

steget med næsten 100.000 kr., svarende til 2%. Vi må være parate til at imødese en nedgang i den 

spontane kollekt, der naturligt påvirkes af personlig tilstedeværelse i kirken.  

Landsledelsen vil hermed udtrykke sin taknemlighed over den trofaste givervilje blandt kirkens medlemmer 

og samtidig takke de lokale kassereres store og tidskrævende arbejde med menighedernes regnskaber.  

 

Forslag 

Økonomiske forslag 

 

1. Kontingent til Landskirken for 2021 fastsættes uændret til 300 kr. pr. bekendende medlem og 150 kr. 
pr. døbt medlem over 18 år. Betales af den enkelte menighed til Hovedkassen. 

2. Fra 2022 til og med 2031 forhøjes menighedernes medlemsbidrag til Hovedkassen hver år med 30 
kr./15 kr., således at menighederne i 2+31 betaler 600 kr. pr. bekendende medlem og 30 kr. pr. døbt 
medlem over 10 år. 
 (Således skal menighederne i 2022 betale 330 kr. p. bekendende medlem og 165 kr. pr. døbt 
medlem over 18 år.  

3. Fra 2022 overtager menighederne hvert år 1%-point mere af pensionspræmien, således at 
menighederne i 2029 betaler den fulde pensionspræmie på 17%  
(Således skal menighederne i 2022 betale 10 % til pension og Hovedkassen 7% 
Begrundelser for dette er, at kirken hvert år anvender ca. 900.000 kr. af Hovedkassens kapital. 

 

Fælles kollekter for Metodistkirken i Danmark: 

 

• En søndag i september 2021 - til Børne- & Ungdomsarbejdet på landsplan (MBUF) 
          (sendes til Hovedkassen)   

• En søndag i november 2021 - til uddannelse af præster 
          (sendes til Hovedkassen)  

• Juleaften, 24. december 2021 - til verdens fattigste 
(sendes til Missionsrådet) 

• En søndag i februar 2022 - til baltiske præsters lønforhold 
(sendes til Hovedkassen) 

• Inden Landsmødet 2022 - til Landsmødets offergave 
(sendes til Hovedkassen) 

• En søndag i året - til menighedens valgte missionsprojekt 
(sendes til Missionsrådet)  
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RÅDET FOR ORDINERET TJENESTE 

Et flertal af ROTs medlemmer var nået grænsen for genvalg. Årskonferencen 2020 valgte derfor  

3 nye præstelige medlemmer. Landsledelsen har efterfølgende på Årskonferencens vegne valgt 

Shanti Digebjerg som lægmedlem i stedet for Pernille Jørgensen, der ønskede udtræde af ROT. 

Tusind tak til de tidligere medlemmer for deres trofaste og kompetente engagement i ROT! 

 

ROT har på et zoom-møde konstitueret sig med Keld Munk som formand og Anne Thompson vil 

efter endt barsel fungere som sekretær.  

 

Eftersom mødet var det første i kirkens nye 4-års periode, gennemgik vi ROTs opgaver og 

ansvarsområder i flg. Book of Disciplin 2016 SupplemenT og foretog prioriteringer for arbejdet i de 

kommende år. Vi vil i samarbejde med kabinettet opprioritere mentortjenesten i forhold til vore 

kandidater til ordineret tjeneste, udbrede kalds-forståelsen i kirken og i samarbejde med 

pastoralkomiteerne i menighederne hverve nye kandidater (ældste og diakoner) til ordineret 

tjeneste.  

 

ROT vil være klar med sin indstilling til enkelte ansøgninger til præsternes session.   

 

 

På ROTs vegne 

Keld Munk 
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METODISTKIRKENS HOVEDKASSE REGNSKAB 
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KURÉR-FORLAGETS REGNSKAB 
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METODISTKIRKENS VERDENSMISSION 

”Men den dag eller time er der ingen, der kender… Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer”. 

Matthæus 24:36,42 

  

Der er nu gået over et år siden udbredelsen af Corona-pandemien kom til at forandre menneskers adfærd, 

fokus og beskæftigelser. Karantæne, nedlukninger og forsamlingsrestriktioner er nu blevet til rutiner, og 

kirkens aktiviteter samt missionsengagement fortsætter med at blive påvirket. Men pandemien har 

derimod været med til at fremhæve sundhedssektorens betydning, ikke mindst deres rolle i formidlingen af 

vaccinationer og vigtige informationer, pleje og omsorg, ud over at redde menneskers liv. Global sundhed 

er en væsentlig beskæftigelse i missionsarbejdet, og det kommer klart til udtryk i engagementet i vores 

udviklingsarbejde, bl.a. projekter, der skaffer rent vand, mad og lægehjælp.  

 

På trods af forhindringerne i forbindelse med Corona-krisen, har missionsrådet mødtes 3 gange på zoom i 

det forgangne år, og har igen været med til at formidle støtte til ulandsprojekter, hovedsageligt i det sydlige 

Congo og Letland. Rådet har også været med til at støtte andre initiativer, f.eks. i Indien, og vi opfordrer alle 

menigheder og foreninger til at finde deres egne udtryk for missionsengagement. Nødhjælpsindsamlinger 

og venskabsmenigheder såvel som lokale initiativer, f.eks. flygtningearbejde og initiativer for nydanskere, 

m.m. giver muligheder for at følge Guds kald til at tage del i Guds mission i verden. I en tid, hvor lidelse og 

usikkerhed er kendetegnende for så mange i verden, skal vi tage Herrens befaling til os: ”Våg derfor, for vi 

ved ikke…” Vi forbliver beredt til at svare på hans kald til at gøre en forskel for dem, der har stærkest behov 

for det, som vores missionsengagement kan yde. 

 

DR CONGO 

Den gode forbindelse 

Vandforsyningen i Mulungwishi og nærliggende landsbyer har været under stort pres på grund af behov for 

reparationer. Projektet skaffer rent vand dagligt for ca. 20.000 mennesker, men det bliver problematisk, 

når pumper, vandledninger, cisterner og meget mere går i stykker. Derfor var der planer om at oprette et 

arbejdshold til at arbejde sammen med den lokale befolkning omkring udskiftning og istandsættelse af 

pumperne og de andre dele. Rejsen var planlagt til sommer 2020, men blev aflyst på grund af Corona-

situationen. 

Men så gik de lokale teknikere selv i gang og har nu gennemført den første del af renoveringsprojektet med 

finansiel og teknisk støtte fra Danmark. På trods af vanskelighederne, viser den seneste opdatering at 

tankene er blevet renset og vand strømmer snart igen til hanerne, og ud til mennesker i området! Det kom 

selvfølgelig som en god nyhed, og er bevis på værdien i det missionale samarbejde mellem Congo og 

Danmark. Tak til alle, som har været med til at støtte projektet via juleaftenkollekt, sponsorløb og andre 

form for indsamlinger. 

 

Sundhedsklinikken i Mulungwishi 

Sidste år formidlede missionsrådet penge til madrasser og tæpper til patientværelser, samt køb af 

termometer og desinfektion. 
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Bespisning i Mulungwishi 

Der er stadigvæk en del fejl- og underernærede småbørn i Mulungwishi området, og problemet er kun 

blevet forværret i lyset af Corona-epidemien. Derfor er det vigtigt for os fortsat at sende midler til dette 

projekt.   

 

Skolebørn 

Der er i år blevet brugt 55.000, kr. til dette formål, som igen har givet støtte til 70 børn fra socialt udsatte 
familier fra Mulungwishi og nærliggende landsbyer. På grund af omkostningerne i forbindelse med en 
skolegang samt fattigdommen, der rammer mange familier, ville der ellers ikke være råd uden støtte 
udefra. Der er ca. 4000 børn i området, der har alderen til skolegang fra 0-6 klasse, men kun 2000 går i 
skole. Behovet er stort og er stigende, og der vil være behov for flere sponsorer herfra, bare for at sikre en 
vedligeholdelse af antallet børn, som vi er i stand til at støtte. 
 
Kvindeskolen Mama Doris 
I Congo er de fleste, der læser til præst mænd, og de ofte har deres familier med under deres studietid i 
Mulungwishi. Kvindeskolen tjener derfor en vigtig rolle idet den skaffer undervisning i mange forskellige fag 
til præstekonerne under studieopholdet. I år blev der sendt knap 20.000, kr. til dette formål. 
 
Nødhjælpsindsamling  
Corona-pandemien rammer fattige mennesker i verden særlig hårdt, heriblandt congoleserne. Biskop Kasap 
orienterede os sidste år om udbredt sult forårsaget nedlukninger, som har gjort deres allerede skrøbelige 
økonomi til at gå i stå. Præstefamilierne har stået i en særlig sårbar situation på grund af manglende løn. 
Derfor tog missionsrådet i samarbejde med landsledelsen og kabinettet initiativ til en nødhjælpsindsamling, 
til gavn for udsatte præstefamilier i biskops området i syd Congo. Målet var $10.000 (ca. 70.000, kr.). Lidt 
over halvdelen blev indsamlet i menighederne og hovedkassen bidrog med resten, så de $10.000 kunne 
blive videresendt!  
 
LETLAND 

Sidste år støttede vi Pastor Veras skole-fritids-ordning i Liepa med 30.000, kr. I år blev der arrangeret et 

sponsorløb i Esbjerg til fordel for Letland. Der kom et ønske om støtte til indkøb af bibler på lettisk og 

russisk, som pengene har været med til at støtte. Missionsrådet har også ydet midler til reparation af en 

bus, som er brugt til at bringe folk fra det fattige Sakani til kirke i Liepa eller Cecis. 

 

HONDURAS 

Honduras har været under hårdt pres, både på grund af Corona og orkanvejr, som har ødelagt byer og 
tvunget en del af befolkningen ud af landet. Solrød menighed sat en fundraiser i gang, og en missionsrejse 
til børnehjem Ranacer er blevet udsat til 2022. 
 

INDIEN 

Indiensvenner oplyste sidste år, at fritidshjemmet for piger og voksne kvinder, ”Pipal Chaaya” i Delhi 

fortsætter med undervisning i syning og håndværk, som giver deltagerne mulighed for at forsørge 

familierne. Pigerne får også lektiehjælp, et måltid og undervisning i sundhed og hygiejne. Vi afventer nye 

oplysninger om situationen, og beder for befolkningen, som også er blevet hårdt ramt af pandemien.  
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COVID-19 og udfordringer for missionsarbejdet 

På nuværende tidspunkt at det umuligt at forudse Coronas anslag på menneskers liv og velfærd, verden 

over. Selv om livet i Danmark er blevet markant forandret, er en endnu mere dyster sandhed blevet 

bekræftet: katastrofer har en tendens til at ramme fattige og sårbare mennesker hårdest. Derfor må vi 

konstatere, at missionsarbejdet og engagement er livsvigtigt for mange mennesker! Vi håber og beder at 

alle vil stå sammen i, at bane Herrens vej gennem konkrete handlinger, til gavn for nogle af verdens mest 

udsatte mennesker. 

 

Til sidst vil missionsrådet yde en stor tak til alle, der på mange forskellige måder har løftet missionsarbejdet 

i det forgangne år. Særlig tak til MK-foreninger og missionsgrupper, der kæmper lokalt for at støtte kirken 

globalt. Mange folk, både inden og uden for menighedens fællesskab har bidraget – med praktiske opgaver, 

oprettelse af cykel- og sponsorløb, kontakt til nydanskere, via indsamlingerne, forbøn, kommunikation, 

osv., og vi står i gæld til hver eneste. Med Guds hjælp og vejledning må vi forblive opmærksomme på 

andres behov og klar til at formidle Kristi kærlighed og omsorg med de gaver og ressourcer, som han har 

betroet os. 

 

Mark Lewis 

Missionssekretær 

 

Forslag 

1. Kollekter 2021-2022 

     a. Missionssøndagen i maj 2021 og 2022 er til hver menigheds eget  

         missionsprojekt. 

     b. Julekollekten 2021 er til verdens fattigste 

     c. Kollekt i februar 2022 går til baltiske præsters lønforhold. 
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MISSIONSRÅDETS REGNSKAB OG BUDGET 
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METODISTKIRKENS REP. I ØKUMENISKE UDVALG 

Danske Kirkers Råd (DKR) 

15 kirkesamfund er medlemmer af Danske Kirkers Råd. I Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd er 44 

kirkeorganisationer og stifter tilsluttet. Dermed udgør Danske Kirkers Råd (DKR) og dets forgrenede arbejde 

det største og bredeste økumeniske organ i Danmark. 

Metodistkirken er repræsenteret af Christian Alsted og Jørgen Thaarup. 

Danske Kirkedage bliver i Kristi Himmelfarts dagene, 26.-29. maj 2022, i Roskilde.  

Vedtagelsen af ”Lov om trossamfund uden for folkekirken,” gav et nyt regelsæt på områder, som har været 

uafklarede siden Grundloven. Den nye lov ophæver forskellen mellem godkendte og anerkendte 

trossamfund, så fremover gælder kun en betegnelse anerkendte trossamfund. Loven medfører oprettelsen 

af et Trossamfundsregister, hvori alle anerkendte trossamfund i Danmark er registreret og offentligt 

tilgængelige. Metodistkirken er oprettet i dette register, og vore vedtægter, ritualer, regnskaber og lokale 

menigheder ligger offentligt tilgængelig på Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk/andretrossamfund. 

Den nye relation mellem stat og frikirke medfører også ændringer i forhold til de præster, som kan opnå 

anerkendelse til varetagelse af kirkelige handlinger, som har civilretslige konsekvenser. Nye præster skal på 

kursus inden de kan få anerkendelse, så det er blevet lidt mere krævende. Metodistkirken har haft fire 

præster på kursus i 2020. For Metodistkirken betyder det, at vi ikke trækker præsters anerkendelser 

tilbage, når de først har fået anerkendelsen. Loven angiver, at kirkebøgerne skal udfases pr. 1 januar 2023. 

Hvordan det skal ske, og hvad det kommer til at betyde for de kirkelige handlinger i Metodistkirken, ved vi 

ikke endnu. Danske Kirkers Råd har nedsat et stående udvalg, som kaldes Lige ret og Vilkår, hvori Jørgen 

Thaarup er formand. Dette udvalg arbejder fortsat med alle spørgsmål i relationen stat og kirke. Loven 

angiver, at Kirkeministeriet i folketingssamlingen 2021 skal fremsætte revision af loven. Udvalget Lige ret og 

Vilkår arbejder med forslag til revision af loven, forslag som vil blive foreslået Kirkeministeriet senere i 

2021.  

Evangelisk Frikirkeråd som et selvstændigt råd, og Frikirkeforum under Danske Kirkers Råd er nedlagt. 

Årsagen er, at stort set alle sager, som tidligere var på dagsorden i Frikirkerådet og Frikirkeforum, nu 

behandles på fælles dagsorden i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg. Derfor synes flere og flere 

frikirkeledere, at Frikirkeforum er blevet overflødigt. Til denne vurdering af Frikirkeforums 

overflødiggørelse hører også, at samme frikirkeledere henviser til Frikirkenet som stedet, hvor de fleste 

frikirker henter inspiration og samles i lederfora, koordinering af uddannelse af præster samt presse i 

Danmark. Metodistkirken er med i Danske Kirkers Råd, men ikke i Frikirkenet. Kirkernes nedlukning under 

corona-karantænen har imidlertid vist, at Danske Kirkers Råd ikke altid er det bedste talerør for frikirkerne, 

da Folkekirkens status som en statsinstitution med dertilhørende loyalitetskrav og administrationshierarki, 

giver Folkekirken en anden relation til stat og lovgivere end frikirkerne og Katolsk Kirke har. Derfor har 

samme corona-karantæne aktualiseret behovet for et kirkeligt talerør, som ikke står i skyggen af 

Folkekirken og dens integration i statsadministrationen. Metodistkirkens relation til Frikirkenet er fortsat 

uafklaret.  

Jørgen Thaarup 

http://www.km.dk/andretrossamfund
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Evangelisk Alliance 

Indberetning til landsmøde 2021 

 

”Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes 

forskelle har en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis 

kendt og gældende i Danmark”.  

 

På grund af udbredelsen af Covid-19 blev bedeuge i januar 2021 ikke gennemført som planlagt. I stedet for 

blev der arrangeret flere online bedemøder i bedeugen. En bedefolder blev udgivet under temaet, 

”Bibelbrug” og blev brugt i en række lokalesammenhænge til personlig andagt samt online gudstjenester. 

Indsamling til fordel for en mobil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa blev svækket på grund af 

aflysninger, derfor er EA partnerfællesskaber blevet bedt om, at overveje et bidrag til formålet i løbet af 

året. 

 

Mark Lewis 
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THE CENTRAL CONFERENCE COUNCIL 

  

Receive the Holy Spirit John 20:23 

 

Was, according to John, Jesus’ words and gift to his followers, when he sent us to the world. Regardless 

of a global pandemic and a potential separation in the United Methodist Church, Jesus’ sending and the 

empowerment of the Holy Spirit remains the same. The present report is written out of this 

understanding.   

General Conference Postponed to 2022 

The anticipated General Conference was once again postponed due to Covid19, the new dates are 29. 

August to 6. September 2022. How our experiences during the current crisis will impact the decisions 

at General Conference remains to be seen. What we do know is that we will have an additional 15 

months to reflect, pray and discern – Let us use the time well. 

In addition, the decision to postpone general conference also implies that the legislation passed at the 

2019 called session of the General Conference will not come into effect in the Central Conferences until 

September 6. 2023. 

Central Conference Postponed to 2023 
Due to the further postponement of General Conference the Northern Europe and Eurasia Central 
Conference originally scheduled for March 2021 has again been rescheduled to 15-19. March 2023 in 
Tallinn, Estonia (central conferences must take place within a year after the adjournment of general 
conference).  
 
The theme of the conference will be: “Receive the Holy Spirit” John 20:23  
 
The Central Conference Council, which includes the two committees on episcopacy, has decided to 
extend the terms of Bishop Khegay and bishop Alsted until election can take place at the Central 
Conference.  
Bishop Eduard Khegay’s first term as bishop comes to an end, and he can be re-elected for a four-year 
term. Bishop Christian Alsted’s second term comes to an end, and there will be episcopal election.   

Further information regarding the deadlines for submitting petitions and resolutions to the re-
scheduled central conference and for making nominations for the episcopacy will be announced after 
the spring meeting of the central conference council in 2022.  

Europe 
The four European bishops meet frequently to discuss the development in the denomination and in 
the central conferences. We have ongoing conversations thinking proactively about the future 
development of European United Methodism, which may include the re-drawing of the map of 
European United Methodism.  This spring each of the three European Central Conference executive 
committees have met with all four bishops to discuss a document outlining a process to study the 
future of the United Methodist Church in Europe as well as a document to prepare for an informed 
decision by the different levels of conferences on remaining or departing from The United Methodist 
Church.  
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The three central conferences will form a task force after General Conference to study and make 

proposals for the future of the post-separation UMC in all of Europe, its central conference structure 

and its episcopal supervision. Each annual conference that decides to remain in The United Methodist 

Church, shall elect their member(s) to the task force.  

The Standing Committee and Central Conference Matters has decided to initiate an assessment process 
in the 2020-2024 quadrennium regarding the need for bishops in Europe. As some annual conferences 
and local churches have already announced that they will leave the UMC, if the church’s current polity 
changes, we can foresee reductions in annual conferences, clergy and members across Europe, which 
will imply changes in the number and borders of central conferences and of the number of bishops. 

Finances 
We came out of the fiscal year 2020 with a surplus of 124.517 DKK / 16.826 Euro. The Central 
Conference Council has decided to allocate 8.000 DKK /  1.081 Euro  to the Eurasia Area Fund,   70.000 
DKK / 9.459 Euro to the Nordic and Baltic Area Fund and finally 35.000  DKK / 4.739 Euro for travel 
grants for participants in the World Methodist Conference in Gothenburg I 2022.    

The World Methodist Conference 10-13. August 2022 in Gothenburg Sweden 

In August 2022 the world wide Methodist, Wesleyan and United church family will gather in 

Gothenburg, Sweden. The overarching theme is “On the Move” with sub-themes, Migration, Pilgrimage 

and Illumination. The conference will offer the unique opportunity to connect with Methodists from 

across the world, to be inspired and challenged, and together share the heart-warming experience of 

the presence of the Holy Spirit. The conference is hosted by the Uniting Church of Sweden 

(Equmeniakyrkan) supported by the Norway and the Denmark annual conferences.  

Much more information can be found on www.worldmethodistconference.com  All United Methodists 

in the Nordic, Baltic and Eurasian countries are encouraged to consider going to Gothenburg in 

Sweden  in August in 2022.  

Christian Alsted 

chair 
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THE CENTRAL CONFERENCE FUND 
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BISKOPSKASSEN 
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CENTRALKONFERENCEKASSEN 
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DE NORDISKE MIDLER FOR WESLYANSK TEOLOGI 
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BISHOP CHRISTIAN ALSTED’S REPORT TO THE  
ANNUAL CONFERENCE 2021 

 

 
United Methodists in the Nordic & Baltic area are liturgical, contemporary, charismatic, social activists, 

urban, suburban, small town, rural and much more. We are children, youth, young adults, senior 

adults, new and mature Christians. We are in many ways a micro cosmos of the global United 

Methodist Church present on four continents, in more than 45 countries and comprised of an 

unknown number of cultures and languages, all under the cross and the flame. Being one church is a 

gift and a challenge, nevertheless, I am committed to shepherd of the whole flock, and thereby provide 

leadership toward the goal of understanding, reconciliation and unity in the body of Christ.  

Thank you to all our pastors, deacons and leaders – in the past year, you have served well under 

extremely difficult circumstances.  

Roundtable Process 

Mindful of the diversity in the Nordic and Baltic episcopal area and the divisive potential of our 

perspectives regarding the understanding of human sexuality and of how we can best be in ministry 

with all people, a  roundtable process has been initiated to seek a foundation for the future of the 

episcopal area that includes as much unity and as much missional strength as possible. 

The Roundtable has met twice, and each meeting has revealed a strong desire of many to find ways to 

remain together, while there are also strong voices expressing a definite need to separate, if the church 

alters its current position.  The roundtable conversations have been challenging and demanding.  

The Covid19 pandemic and the postponement of General Conference has disrupted our process, while 

it has also offered us additional time to reflect and pray. I ask for your prayers for the guidance of the 

Holy Spirit, as  we continue our round table discernment.   

More than One Year of Covid19 
The past 15 months have been a time of change, adaptation and intense learning of new behavioral 
patterns, skills and new ways of doing ministry.  
Our high tech and vel ordered societies, and our shielded lives have been shaken by a microscopic 
virus. We have faced our own vulnerability, as we discovered that all our knowledge and scientific 
advancements were incapable of protecting us from a dangerous and potentially deadly disease. 
  
Our governments all responded with far-reaching lockdowns and severe restrictions. For extensive 
periods of time we have been unable to worship in our churches and to offer our regular ministries, 
and we have all had to adapt to changing rules and restrictions.  
With very few exceptions, our governments have not considered the Christian churches to be a 
resource offering hope and comfort to a population in need of help to live through the crisis - rather 
we have been put in the same category as cultural institution and other spare time activities. This 
experience ought to be a wake-up call to all Christian churches in the Nordic and Baltic countries. We 
need to ask ourselves, what is our calling, and how do we influence today’s society? 
 
While months of social distancing have been a welcome opportunity to seek deeper in our walk with 

God, discover gifts and calling, ask for fresh direction. We have also realized that church is physical – 

we see each other, we smile, we shake hands, we hug, we sing, we pray, we speak, we listen, we serve, 

we share communion, we baptize – without physical presence important dimensions are missing.  All 
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people, even the most introvert, have missed fellowship.  

Church, this is our opportunity – we do community really well, and we can offer fellowship in all kinds 

of groups to accommodate the needs. We already do choirs, small groups, scouts, gatherings for 

retirees, youth groups well – imagine groups around running, bicycling, maternity leave, walking, 

pilgrimage, food banks etc.  

During these past months we have seen many local churches developing new and fresh expressions of 
church, reaching out to the community and to people in need. Almost all churches have developed 
online ministries, online or live streamed worship, all kinds of different experimental online formats 
for large groups and small groups have been developed. We have dramatically increased the number 
of people we are in touch with. Much more can be said about this, I want to point to three things. 

• One, online ministry is by no means a temporary solution, until we can go back to “normal” and 
“real” ministry. Despite the lack of physical presence, virtual ministry is real ministry, which 
enables us to reach new people, not least, younger people.  Today many perceive virtual 
presence as real presence. 

• Two, we must invest resources in developing virtual ministries. We have much to build on, we 
have gifted people, and we must act now. The good news is: You don’t need a big budget to 
make significant impact.  

• Three, through online ministry we can get in touch with many people, however, the value and 
success of these ministries is determined by our ability to interact with and build community 
with them. 

 
Life post-Corona 

For the first time in decades, people across the world have had the same long-term experience. What 

will life in our societies look like post Corona? In which ways will our behavioral patterns, perceptions 

of social space, value of relationship and care for each other have changed? Will our mutual experience 

of vulnerability affect people’s openness to seek God? Will we see a spiritual awakening, or will our 

societies become even more secular? 

Only the naive believe, we will simply go back to normal.  Normal doesn’t exist. What is the new reality 

going to be, and what will the opportunities for mission and ministry look like.  

One is thing certain, the new reality, will emerge slowly - perhaps slower than we would like.  

Don’t be discouraged  

Listening to reports from different parts of the world, I find no indications that people will be back in 

church immediately. My advice is to be patient, don’t count and compare to the situation before the 

pandemic. People need time to overcome anxiety, to get used to be in a large group of people and to 

adjust themselves to post-Corona life. Many people have been out of the habit of going to church for 

more than a year.  Some choose digital church, and we cannot compete with all the great preachers 

and wonderful music in big churches. Our advantage is that we are close, we are real, and we are 

approachable.  

Help people overcome their anxiety by creating safe spaces. Continue to do worship as well as you 

possibly can and continue to make use of digital means to connect. Do what we do best, build 

community, connect in in small groups and offer fellowship. Small open fellowships work – they are 

local, you are seen and recognized and there is an invaluable personal touch.  

Take heart don’t be discouraged!  
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You have a home in the church 

At this point in time I wish to say that all our members, clergy, local churches and annual conferences 

will continue to have a home in the United Methodist Church, whether they consider themselves 

liberal, evangelical, progressive, traditionalist, middle of the road, conservative, centrist or something 

else. Too long, have we labelled each other theologically and imposed positions and perceptions on 

one another in ways that were superficial and disrespectful of the sincerity of our beliefs.  

We all have one calling and purpose, to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the 

world, and we do this holding on to our Wesleyan heritage that “the living core of the Christian faith is 

revealed in Scripture, illuminated by tradition, vivified in personal experience, and confirmed by 

reason”.  

Right now, we have one thing before us, to be the church Christ has called us to be. “Peace be with you. 

As the Father has sent me, so I send you.” 

Prayerfully submitted 

Christian Alsted 
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KOMMISIONEN FOR EN BEDRE VEJ FREMAD 

RAPPORT 

I det forgangne år har kommissionens medlemmer været Anne Hedegaard Haldan, Julie Bie, Sandra H. Due, 

Mark Lewis og Ole Birch (formand).  

Vi har holdt møde i april 2021, hvor vi i alt væsentligt arbejdede med to ting. Vi gennemgik hvilke 

internationale udviklinger, der er sket omkring mulighederne for at vores kirke kan blive en fuldt ud 

inkluderende kirke, og vi forberedte et forslag til årskonferencen om at udtale en undskyldning til LGBT+ 

personer for den måde, kirken har behandlet dem på. 

Omkring den internationale udvikling er vi glade for de forskellige initiativer, der arbejdes på. Vi ønsker dog 

at gøre opmærksom på, at det først og fremmest drejer om forsøg på hjælpe kirken til at dele sig fredeligt, 

hvilket ikke i sig selv skaber fuld inklusion. Vi observerer også, at hvis disse forslag ikke vedtages vil 

straffeforanstaltningerne i ”The Traditional Plan” træde i kraft i september 2023. Vi opfordrer til at 

årskonferencen får lejlighed til at sætte sig ind i de vigtigste forslag, der kommer på Generalkonferencens 

bord, og som kan have betydning for at vores Årskonference kan blive en fuldt ud inkluderende kirke. 

Omkring nedenstående forslag til udtalelse giver vi denne begrundelse: Igennem mange år har LGBT+ 

mennesker i og omkring Metodistkirken i Danmark måtte opleve, at deres seksualitet blev set som en synd, 

og at deres muligheder for at leve åbent og deltage i kirkens tjeneste var, og er, underlagt begrænsninger. 

Metodistkirken har brug for at undskylde sig overfor disse mennesker, og de har brug for at høre, at vi er 

kommet til en ny erkendelse. 

FORSLAGSTEKST 

Metodistkirken i Danmarks årskonference 2021 udtaler følgende vedrørende fuld inklusion af LGBT+ 

personer i kirkens fællesskab: 

Metodistkirken udtrykker sin dybe beklagelse over den uretfærdighed og smerte, som kirkens behandling 

af LGBT+ personer gennem historien har forårsaget.  

Fordømmende holdninger og handlinger har påført LGBT+ personer skade og lidelse og krænket deres 

værdighed. Vi anerkender i dag, at det er i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kærlighed. 

Alle mennesker er skabt i Guds billede og elsket af Gud. 

Da kirkens globale Generalkonference nu for anden gang må udsættes, betyder det en forlængelse af 

uretfærdighederne, særligt når stramningen af sanktioner mod fuld inklusion af LGBT+ personer i ”The 

Traditional plan” træder i kraft. 

Derfor udtaler den danske årskonference sin støtte til LGBT+ personer i og udenfor kirken og lover at 

arbejde for forandring og for fuld inklusion af LGBT+ personer. 

På kommissionens vegne 

Ole Birch 
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KLIMARÅDET 

På sidste års virtuelle landsmøde (2020) præsenterede klimarådet sin rapport og 9 anbefalinger til, hvordan 

metodistmenighederne kunne blive mere klimavenlige. Rådet har fra starten håbet på, at Metodistkirken 

ville vedtage en miljø- og klimapolitik, der tog konkrete livtag med at nedbringe kirkens klimabelastning. 

Eftersom at landsmødet 2020 blev afholdt virtuelt blev det besluttet, at der ikke ville blive taget stilling til 

om rådets anbefalinger skulle vedtages som kirkens politik. I år, til landsmødet 2021, befinder vi os i samme 

situation, hvor det virtuelle møde står i vejen for at have ordentlige drøftelser om anbefalingerne og om 

kirkens grønne fremtid. Derfor lægger klimarådet op til, at der ikke vedtages nogen grøn politik på det 

virtuelle landsmøde 2021. I stedet appellerer rådet til, at alle menigheder nedsætter et lokalt råd, der i 

løbet af det næste år vil arbejde med klimarådets anbefalinger. Vi opfordrer til, at de lokale grupper 

undersøger – og hvis muligt – implementerer klimarådets anbefalinger. Resultaterne af det lokale arbejde 

skal tilbagerapporteres til klimarådet, som også gerne bistår med vejledning og rådgivning i løbet af 

processen. På landsmødet 2021 ønsker vi at modtage en tilkendegivelse fra menighedsrepræsentanterne 

om de vil godkende dette forslag.  

 

Siden landsmødet 2020 har medlemmer af klimarådet mødtes virtuelt med medlemmer fra menighederne i 

Aarhus, Solrød og Odense for at drøfte rådets anbefalinger samt muligheden for at gøre anbefalingerne til 

praksis i de lokale menigheder. Her har klimarådet fået belyst mulighederne og udfordringerne ved rådets 

anbefalinger og fået en idé om, hvordan en eventuel endelig klimapolitik kan udformes. Klimarådet 

anbefaler at dette lokale arbejde fortsættes og påbegyndes i andre menigheder.  

 

Spørgsmål til de lokale menigheder:  

- Hvordan forholder I jer til klimarådets 9 anbefalinger? Kan I se dem implementeret i jeres menighed?  

- Hvilke anbefalinger er nemme og hvilke er svære at implementere?    

- Hvis I skulle sætte fokus på én ambitiøs klimaindsats som menigheden skulle arbejde med i løbet af det 

næste år, hvad skulle det så være (klimaråds anbefaling eller anden)? 

 

 

// 

 

Klimarådet 

Andreas Morsbøl 

Celina Rani Digebjerg 

Christoffer Madsen 

Daniel Steinvig 

Mathilde Havskov Jensen 
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BETANIAFORENINGEN DANMARK 

Året 2020 blev, som for alle andre, meget anderledes end forventet p.g.a. coranapandemien.  Vi har afholdt 
bestyrelsesmøder online og har valgt at mødes oftere end normalt, men med kortere dagsorden.  

Vi har støttet mange fine projekter, hvor flere desværre er blevet aflyst eller udsat p.g.a. coronasituationen, 
hvorfor vores støtte er kommet retur. Vi glæder os til, at alt igen bliver mere normaliseret, så de penge vi 
har mulighed for at uddele kan gøre gavn både her Danmark, men også udenfor landets grænser. 

Vi var dog heldige, at det lykkedes at samles til et bestyrelsesmøde over 2 dage i oktober, hvor vi bl.a. tog 
hul på en samtale om visioner for fremtiden. En spændende samtale som vil fortsætte i de næste år.  

Vores vedtægter, som blev godkendt på årskonferencen i september, er efterfølgende blevet endeligt 
godkendt af Erhvervsstyrelsen, og vi og vores advokat er nu af den opfattelse, at vi har gjort, hvad der skal 
til for at gældende lov er overholdt, og vi kan efter længere tids arbejde nu lægge denne opgave til side. 

Der er fortsat god stabil drift i Øgadehuset., vi ser dog en faldende venteliste, så vi har meget fokus på at 
boligerne forbliver tidsvarende. 

Ejendommen på Frederiksberg bliver løbende vedligeholdt, og i 2021 skal der ske en renovering af altaner 
m.v. 

Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Betaniahjemmet var, da det blev bygget, topmoderne. I forhold til udviklingen af kravene til ældre- 
/plejeboliger, må det erkendes at beboernes private boliger er blevet for små og umoderne.  

Trods dette har indflytningen af nye beboere kunne holdes på et flot niveau igennem årene. Dette skyldes 
ikke mindst det mangfoldige sociale liv der har kunnet udfoldes på fællesarealerne, med koncerter, 
olympiske Betanialege, foredrag, karneval og bibeltimer med mere.  

Derfor har 2020 været trist år med aflysning af de fleste fællesaktiviteter som følge af Covid 19 pandemien. 
Beboerne har været henvist til deres egen etage og tvunget til at indtage deres måltider dér og aktiviteter 
har kun kunnet udføres individuelt.  

Betaniaforeningens bestyrelse har forsøgt at afbøde nogle af indskrænkningerne. For eksempel ved at 
bevillige en flytbar plexiglasvæg, som inviterede musikere har kunnet optræde bag, på de enkelte etager. 
Samarbejdet med Frederiksberg Kommune går upåklageligt og trods de væsentligt øgede omkostninger 
som epidemien har påført driften, så er det lykkedes at minimere årets underskud, ikke mindst i forhold til 
Kommunens øvrige plejehjem.  
Nu kommer foråret og alle beboere og personale, som har ønsket det, er vaccinerede, så vi ser frem til at 
det sociale liv atter blomstrer.  

På bestyrelsens vegne 
Anders Kyst og Jeanette Holm  
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BETANIAFORENINGEN – REGNSKAB 
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 

Willeruplunds formål er på kristent grundlag at støtte arbejdet og indsatsen for familier, børn og unge i 

Odense og på Fyn gennem Metodistkirkens arbejdsgrene. 

Udlejningsvirksomheden til Odense Kommune fungerer godt. Derfor har vi igen i 2020 kunnet støtte mange 

gode formål inden for børne- og ungearbejdet. Der har været særlig fokus på understøttelse af on-line 

aktiviteter pga restriktionerne i forbindelse med Covid-19 pandemien. Der har desuden været særlig støtte 

til arbejdet med at hjælpe børnefamilier i forbindelse med julehjælp. 

I 2021 forventer vi at kunne yde hjælp i samme omfang 

Mvh 

Bestyrelsen for Willeruplund 
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WILLERUPLUND - REGNSKAB 
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METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE 

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 
stiftelsen 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 
afholde gode, hjertevarme og engagerende sociale aktiviteter, men også at være med til at udvikle 
et landsdækkende socialt arbejde som både kan opmuntre, inspirere, støtte og skabe nye 
dannelsesmiljøer ved at skabe kendskab til 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 aktiviter i alle fem af landets regioner, med videreførelse af de 
eksisterende tiltag i Strandby, Aarhus, Vejle, Esbjerg , Solrød, København og som noget nyt også 
tiltag i Odense. København har som storby altid haft et særligt behov for en social indsats, men 
rundt om i landet tegner der sig også et øget behov for hjælp og støtte til socialt udsatte og svært 
stillede 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 til rådighed for samtaler. Der er ligeledes gjort en 
indsats på landsplan for at udbrede kendskabet til familielejren for eneforsørgere og deres børn, 
samt andre landsdækkende tiltag. 
Af historiske årsager har København været centrum for det daglige sociale arbejde. Dette indebærer 
daglig drift af Café Den Varme Stue og lørdagscafeen, bedre kendt som ”Sportslørdag”, samt 
bespisningerne tirsdag og torsdag i hele vinterhalvåret.  
2020 har dog for alle været et anderledes år med mange omstillinger og restriktioner, og et utroligt 
arbejdskrævende år grundet corona. Især i det daglige arbejde i København, har det været 
nødvendigt med kreative løsninger for fortsat at kunne fortsætte det gode arbejde med 
bespisninger, drive caféen osv. Take away måltider har gennem året udgjort en stor del af 
måltiderne, tillige med andre tiltag for at imødekomme alle de mennesker som glædeligt er MSA´s 
venner! 
 
Trods corona har MSA gennem året serveret rigtig mange måltider mad også grundet specielt 
lempelige forsamlingsrestriktioner. Andre væsentlige aktiviteter, som også̊ fylder MSA’s dagligdag, 
er de to bofællesskaber for tidligere hjemløse, hvor vi de senere år også har haft specielt fokus på 
unge hjemløse. Derudover drives ungdomskollegiet med optagelse af unge studerende fra hele 
landet. Som et nyt tiltag 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 tilbyder 
dagligt fra kontoret rådgivning, vejledning, samtale og støtte, bad og tøjuddeling samt økonomisk 
hjælp til medicin, mobilbatterier, rejseudgifter, sko, indbogenstande samt gavekort til madindkøb 
og meget andet. Vi har også vores egen lille bankvirksomhed for hjemløse med små̊ ind- og udlån 
som har været særligt benyttet under banklukningerne grundet pandemien.  
Af andre faste årlige arrangementer afholdt vi familielejren på Solborgen for eneforsørgere og deres 
børn - lejren måtte flyttes til august, men der var endnu engang stor tilslutning. I året lykkedes det 
at tilbyde en række “MSA fredage” med fællesskab, mad, leg og aktivitet som omdrejningspunkt for 
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sommerlejrdeltagere, frivillige, kollegieunge og menighedsmedlemmer. Dog grundet corona 
nedlukninger er der foretaget flere opsøgende tiltag for målgruppen.  
En af årets helt store begivenheder, som skaber stor glæde for frivillige såvel som for modtagere, er 
den landsdækkende juleuddeling med julegaver til børn og fødevarepakker til en indkøbsværdi på 
ca. 1100 kr. Juleuddelingen kom 350 familier og enkeltpersoner til 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 aktiviteter som sker i MSA´s eget regi, støtter vi 
også akut trængende familier og enkeltpersoner rundt om i landet gennem Metodistkirkens 
menigheder. Endelig har vi huset 200 mødeaftner i cafeen for Gamblers Anonymous, Debitors 
Anonymous og Addictive Eaters Anonymous. 
 
Ud over et væld af liv og en bred vifte af sociale aktiviteter og tilbud som gennem året samler mange 
socialt udsatte borgere og godt 120 frivillige medarbejdere, udføres der også et dagligt lønnet 
arbejde svarende til ca. 8 årsværk af de godt 16 fuld- og deltids ansatte og en international voluntør. 
 
Økonomien i MSA ser fornuftig ud. I året 2020 brugte MSA 3.294.206 kr til sociale aktiviteter hvilket 
er en stigning på 312.896 kr i forhold til foregående år. Midlerne er kommet gennem 1.471.379 kr i 
offentlige tilskud, moms og salg. Derudover modtog vi 178.194 kr i frivillige gaver og indsamlinger. 
I 2020 steg alene tilskudsindtægter med hele 509.597 kr. Dette 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 hensættelser på 
6.093.476 kr til vedligehold af vore ejendomme. MSA ønsker ved forsat sund forvaltning af vore 
ejendomme at sikre de sociale aktiviteters økonomigrundlag ud i fremtiden, da disse primært er 
finansieret ved overskud på ejendomsdriften. 
 
Ser vi tilbage 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 til 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 løft i hverdagen også i de perioder, hvor livet blev for 
hårdt.  
 
 
Præst & adm. leder, Klaus Hønnicke og bestyrelsesformand, Steffen Tvilling. 
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REGNSKAB FOR METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE 
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SONJA OG ALBERT HENRY SANDVANGS FOND 

Legatar liste 2020 

Ansøgnings titel Ansøger Beløb 

Opdatering af inventar Betaniahjemmet 215.000 kr. 

Driftstilskud til Cafe, beboere og 
pårørende 

Betaniahjemmet 51.000 kr. 

Driftstilskud til beboer bus Betaniahjemmet 34.000 kr. 

Driftstilskud til socialt arbejde Værestedet ”Drys IND”  60.000 kr. 

Total  360.000 kr. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Peter Fredsby 

3. marts 2021      
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METODISTKIRKENS LANDSARKIV  

Arbejdet med digitaliseringen af landsarkivets samling skrider stadig fremad.  
Snart skal vi se på hvordan dette digitaliserede materiale gøres tilgængelig for offentligheden. 
 
Ole Birch 
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MBUF: DAGSORDEN 

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 
 
6. Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til fællesarrangementer og - indsamlinger. 
 
7. Behandling af fremsatte lovændringsforslag. 
 
8. Valg af: 

a) Formand og næstformand for MBUF-styrelsen 
b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen 
c) 2 revisorer samt suppleanter for disse 
d) En repræsentant til Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde 
f) 2 personer til spejderråd 
g) Forslagskomite 

 
9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af det efterfølgende delegeretmøde. 
 

10. Eventuelt. 
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MBUF: INDBERETNING 
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MBUF: REGNSKAB 
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MBUF: STATISTIK 
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MBUF: REFERAT FRA DELEGERETMØDE 

1. Konstituering  

a) Valg af dirigent  

− Maria Thaarup er valgt som dirigent  
b) Valg af sekretær 

− Jeanne Helsinghof er valgt til sekretær  
c) Stemmetæller 

− Jonatan Steinvig er valgt til stemmetæller  
d) Justeringsudvalg 

− Louise Aaen, Jeanne Helsinghof og Maria Thaarup er valgt til justeringsudvalg 

2. Optagelse af nye grupper 

− Der er ikke optagelse af nye grupper  

3. Godkendelse af indberetning og arbejdsplaner  

a) MBUF  
b) MB 

− Anne Thompson: Hold øje med metodistkirken.dk om ”tro derhjemme”. HUSK at der er børnelejr i 
år. 

c) MS 

− Emil Marqversen: øv med nedlukning, men yes at vi havde en kanon tur til Norge i sommers. 

− Carsten Bjerno: skal vi lave et samarbejde mellem PFT og KFUM-spejderne?  

− Bettina Pedersen: Rønne har på trods af Corona fået både nye børn og ledere i spejderarbejdet.  

d) MU  

− Daniel Steinvig: vi ser fremad i MU og glæder os til en dejlig sommerlejr. 

− Emilie Holm: vi har brugt året meget på lederpleje, og går ud af dette år med en styrket 
ledergruppe.  

e) MM 

− Styrelsen kommer til at arbejde videre med at nedlægge MM som arbejdsgren. 
 

Beretningerne er modtaget  

 

4. Offergave 

Daniel Steinvig:  
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Vi vil gerne sætte fokus på vores eget arbejde. Vi vil gerne samle penge ind til en fondsmedarbejder.  

I MBUF-styrelsen ønsker vi med denne offergave at afprøve om en fastansat fondsmedarbejder kan 
være en gevinst for det fremtidige arbejde i MBUF. 

Hvordan ansættelsen præcis kommer til at se nu, er endnu uvist, men vi forestiller os en mindre et årig 
projektansættelse, hvor eksempelvis en studerende kan påtage sig ansvaret. 

Gud elsker en glad giver! (2. Kor. 9:7) 

− Elsebeth Bjerno: Et godt forslag. Selvom det er indadrettet, bliver det forhåbentligt udadrettet. Er 
tanken at det skal være på landsplan eller at man kan bruge den lokalt?  
 

− Klaus Hønnicke: God ide! Det er et stort arbejde og vi er rigtig glade for at have en ansat til dette i 
MSA. 
 

− Daniel Steinvig: Vi er endnu ikke helt på plads med om der er plads i budgettet til at der kan 
hjælpes i de lokale grupper direkte.  
 

− Anne Thompson: Jo flere penge vi samler ind, jo større mulighed er der for at de også kan bruges 
lokalt.  
 

5. Regnskab 

− Louise Aaen: Overskud grundet mindre aktivitet under Corona, samt regnskabstekniske udligninger 
 

Regnskabet er godkendt  

Budget 

− Louise Aaen: Vær opmærksom på at MU holder kæmpe Nytårslejr i 2021, og at spejderne 
budgetterer med jubilæumsarrangement  

− Emil Marqversen: kommenterer præciseringer i MS-budget.   
 

Budgettet er godkendt 

Statistik 

− Louise Aaen: Den ”øvrige kontakt” som står i statistikken handler om de ting vi laver for børn som 
ikke er medlemmer. Opfordring til at vi tænker kreativt om hvordan disse kontakter kan blive til 
medlemmer" 

− Elsebeth Bjerno: Statistikken fra Vejle handler om, at vi i Vejle har været ramt af administration 
omkring kontingent – vi er flere børn end der står her. 

− Daniel Steinvig: Det samme gør sig gældende i København. Vi har ikke opkrævet kontingent dette 
år. 

− Ole Birch: Vi har en række unge i København der er engageret i smågrupper. Kunne disse tælles 
med i ”Øvrige kontakter” i statistikken? 
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Statistikken er modtaget  

6. Fastsættelse af kontingent 

Forslagsstiller: MBUF-styrelsen  

Forslag: MBUF foreslår, at kontingentet for 2021 forbliver 100 kr. MBUF foreslår en kontingentstigning 
fra 100 kr. til 150 kr. årligt i 2022, som et led i planen om at nå op på 250 kr. i landskontingent i 2024. 

Kommentarer  

− Christina Jensen: Hvor kommer de 250 kr. fra? 
 

− Emilie Holm: Lige nu godkender vi hvert år et minus, så de 250kr er sat efter at vi går i nul. Ellers 
skal vi finde en anden måde at få de penge ind på.  
 

− Charlotte Morsbøl: Hvad skal pengene bruges til? Det er en ret stor stigning.  
 

− Louise Aaen: Pengene skal bruges til de administrative ting i styrelsen, som vi ikke kan søge penge 
til. Dette er også på baggrund af, at vi ikke får midler fra DUF længere.   
 

− Christina Jensen: Har vi vurderet om det er så stor en stigning, at der er nogle, som vil sige fra til fx 
spejder, fordi kontingentet er for højt.  

Forslaget er godkendt 

7. Forslag  

Forslagsstiller: MB Strandby 

Forslag:  
Louise Aaen: I MB Strandby har vi mange forskellige kontingenter alt efter hvilken aktivitet, man går til. 
Kontingentet spænder meget bredt fra 10 kr. pr. gang til 500 kr. om året. Det er derfor svært for os at 
følge med, hvis MBUF på sigt hæver landskontingentet op til 250 kr. Vi foreslår i stedet for, at vi betaler 
25% af vores lokale kontingent pr. medlem som landskontingent, dog mindst 100 kr. om året, på den 
måde kan de små indbetalinger også regnes med som fuldgyldige kontingenter.  

Kommentarer:  

− Daniel Steinvig: Hvordan opgør man konkret kontingentet?  
 

− Louise Aaen: Lokalforeningen bestemmer selv hvordan der opkræves kontingent men minimum 
100kr skal gives til MBUF.  
 

− Elsebeth Bjerno: Hvordan kan det fungere regnskabsmæssigt?  
 

− Louise Aaen: Det administrative vil ikke ændre sig.  
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− Elsebeth Bjerno: Så man skal ind på hver aktivitet og beregne 25% af dette?  
 

− Frederik Marqversen: Er det ikke forsat et fast lokalt kontingent som man betaler 25% af?  
 

− Carsten Bjerno: Vil det konkret betyde en stigning eller et fald i MBUF-kontingent hvis man gør det? 
 

− Louise Aaen: Nogle af lokalgrupperne vil ikke stige, men i større grupper med fast kontingent sats 
kan man jo regulerer kontingentet så det passer med MBUF-kontingentet.  
 

− Mathias Alsted Lund Flinck: Hvis der kommer en fastsættelse af 25%, vil vi så nogensinde nå det 
mål på 250kr. som MBUF-styrelsen har sat?  
 

− Helle Thaarup: Er grunden til at vi stiller dette spørgsmål, fordi vi har mange børn, der kommer, 
som ikke kan tælles med i statistikken? Og at man på denne måde vil kunne tælle dem med.  

− Louise Aaen: Ja. 
 

− Bettina Pedersen: Kan der laves særaftaler til de grupper, hvor dette ville være relevant?  

Forslag nedstemt  

8. Lovændringsforslag 

− Ingen forslag om lovændringer 

9. Valg 

a) Formand og næstformand  

− Daniel Steinvig (valgt) 

− Mathias Alsted Lund Flinck (valgt)  

b) 8 Medlemmer til MBUF’s styrelse  

MB:  

− Anne Thompson (valgt) 

− Line Berthelsen (valgt) 

MS:  

− Sandra Hørby Clausen Due (valgt) 

− Andreas Thybo Christensen (valgt) 
 

MU: 

− Emilie Holm (valgt) 

− Jeanne Helsinghof (valgt) 
 



103 
 

MM:  

− Vakant  

c) Intern revision:  

− Charlotte Morsbøl (valgt) 

− Jonatan Steinvig (valgt)  
 

Delegeretmødet giver bemyndigelse til at MBUF-styrelsen finder en ny revisor i stedet for Jonatan 
Steinvig, da han er i familie med formanden.  

d) Rep. Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde  

− DUF-repræsentant:  
MBUF-styrelsen beslutter  

− EMYC-repræsentant: 
MBUF-styrelsen beslutter  

 
Delegeretmødet giver bemyndigelse til at MBUF-styrelsen beslutter 

e) Spejderråd  

− Victor Kofoed Marqversen (valgt) 

− Bastian Just Johansen (valgt) 

− Line Brendes (valgt)  

f) Forslagskomite 

− MU:  Agnethe Marqversen (valgt)  

− MS: Carsten Bjerno (valgt) 

− MB: Maria Aaskov (valgt) 

− MM: Vakant 
 

10. Næste delegeretmøde 

12. – 15. maj 2022 

11. Eventuelt 
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LÆGÅRDEN: BESTYRELSENS INDBERETNING 

Bestyrelsens beretning for Idrætsefterskolen Lægården 2020 

Hvor gerne vi end vil, bliver det svært at berette om det forgangne års bestyrelsesarbejde på Lægården, uden 
at nævne COVID-19 pandemien, og dennes konsekvenser for hverdagen på efterskolen.  
 
Elevholdet 19/20 var godt i gang med deres efterskoleophold, da pandemien lukkede Danmark ned. Det 
betød fra den ene dag til den anden, at eleverne og skolens personale skulle omstille sig til en ny hverdag, 
hvor udsigten til at komme tilbage på skolen gang på gang blev udsat. Ligesom eleverne på elevholdet 20/21 
fra skoleårets start har haft et efterskoleophold, hvor afstand og restriktioner har været hverdagen.  
Når dette er sagt, har vi fra bestyrelsens side oplevet en ledelse og et personale, der fra dag ét har håndteret 
pandemien med stor professionalisme, omstillingsparathed og kreativitet. Personalet har på bedste vis skabt 
rammen for et år i bevægelse for eleverne, hvor de faglige- og sociale fællesskaber har været 
omdrejningspunktet for hverdagen såvel virtuelt som på skolen.  
Offerviljen har været stor, og en bred forståelse har gjort det muligt at bevare ’nærheden’ i rigtig mange af 
aktiviteterne også virtuelt. Derfor en stor tak til skolens personale, men også til eleverne og forældrene, for 
vi ved godt, at det har givet udfordringer på mange områder.  
 
Set med økonomiske briller blev der i 2020 realiseret et overskud på 1.867.458 kr. og en balance pr 31.12.20, 
som udviser en egenkapital på 35.999.892 kr. Dette er blandt andet en følge af et tilfredsstillende antal 
årselever. Skolens lån i bygningerne blev lagt om for to år siden, vi kan nu mærke den fulde effekt af de 
reducerede renter, og vi har ingen spekulationer om kursændringer på swop-lån. 
 
I de perioder, hvor der ikke har været elever på skolen, er de tomme lokaler blevet udnyttet til at gennemføre 
en del vedligeholdelse og planlagte udbygninger. Ombygningen af den gamle spisesal til faglokaler har været 
et ønske i længere tid, og nu har der været mulighed for at realisere dette. Tak til personalet, der på optimal 
vis har udnyttet tiden til at gøre skolen endnu bedre stillet til at møde elevernes forventninger om helt 
opdaterede faciliteter. 
 
Lægårdens strategi er bl.a., at skolen skal blive ved med at være attraktiv, så eleverne oplever den som et 
godt sted at leve og lære. Et sted, hvor man bliver inspireret til at suge til sig, nyde fællesskabet og bidrage 
til det. 
Der skal fortsat, på tværs at ledelsen, skolens personale og bestyrelsen, arbejdes mod det fælles mål om 
fortsat at have en skole, som tilbyder et udviklende miljø med øje for den enkeltes personlige udvikling og 
realisering af det faglige potentiale. Det omfatter både de fysiske faciliteter og det miljø, som ledelse, lærere 
og et øvrige personale er med til at opbygge. Tak til jer alle, der er med til at gøre Lægården til en attraktiv 
efterskole. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Anne Grethe Christensen  
Bestyrelsesformand 
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LÆGÅRDEN: FORSTANDERENS INDBERETNING 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

I det afsluttede og det igangværende skoleår har vi haft en belægningsgrad uden ret meget frafald. Det har 

været med til at give et meget tilfredsstillende antal årselever, og dermed været skabt grundlag for en god 

økonomi. Vi har stor opmærksomhed gennem vores kontaktlærer ordning, og tæt samarbejde med 

forældrene, om at fastholde elevernes trivsel og lysten til efterskolelivet. 

Vi har stor fokus på udvikling af skolens faciliteter. Vi nyder meget, at vi har så gode faciliteter på stort set 

alle områder. Vi skal hele tiden have en attraktiv skole, som vores elever og personale er glade og stolte af. 

Derfor vil vi forsat være nødt til at investere i fremadrettede løsninger. Vi har et stort ønske om at skolen i 

højere grad skal bindes sammen med glasgange og sammenbygninger. Dette er vi kommet godt i gang med 

både på skolens torv, men også i form af vores nye glasgang. Vi er færdige med at bygge ny køkken med 

tilhørende spisesal, og i gang med at omforandre det gamle. Der bliver et nyt fysik/kemi lokale og to 

klasseværelser med en foldevæg i mellem. Vi har også bygget nye toiletter og bade faciliteter til personalet.  

Redegørelse vedrørende inklusionstilskud 

Idrætsefterskolen Lægården har i skoleåret 2019/20 - 18 inklusionselever. Skolen har modtaget 473567,40 

kr. i inklusionstilskud i 2020.   

Inklusionsforanstaltningerne er tilpasset den enkelte elevs behov og består udover 

undervisningsdifferentiering og holddannelse, som er en naturlig del af skolens tiltag med henblik på at 

inkludere elever, af supplerende undervisning og lektiehjælp, støtte i den almindelige undervisning, 

tolærerordning, undervisning på særlige hold, ekstraordinære holddannelser, udvidet støtte ved 

kontaktlærer og kompenserende it-støtte. Nogle af eleverne har behov for særlig støtte udover i 

undervisnings sammenhænge bl.a. til overbliksdannelse i samværssituationer. Denne støtte gives ved 

ekstra ordinær støtte ved kontaktlærer.  

Derudover er der efter behov givet støttende psykologsamtaler ved skolens egen psykolog. Skolens 

psykolog giver endvidere supervision til de lærere, der har inklusionselever. I nogle tilfælde har skolens 

psykolog medvirket ved henvisning af inklusionselever til yderligere udredning ved bl.a. Børne- og 

ungdomspsykiatrien. Forud for henvisningerne, er der efter aftale med forældrene, lavet en psykologisk 

vurdering af den pågældende elev for at opkvalificere henvisningen.  

Der er udarbejdet skriftlige inklusionsplaner på samtlige inklusionselever af skolens psykolog. Planen er 

drøftet med elev og forældre ved opstart af skoleåret og efterfølgende løbende efter behov og som et 

minimum ved skole-hjemsamtalerne. Skolens AKT og psykolog deltager i disse evalueringssamtaler. Forud 

for evalueringerne med elev og forældre har lærerne i samarbejde med skolens psykolog vurderet elevens 

udbytte af inklusionstilbuddet.  
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LÆGÅRDEN: REGNSKAB 

På de følgende sider er resultatopgørelsen og balancen indsat, det er side 22-24 i Lægårdens årsrapport. 

Rapporten kan ses i fuld længde på Lægårdens hjemmeside. 
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LÆGÅRDEN: REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2021 

 
1. Konstituering 
 Dirigent: Jørgen Thaarup blev valgt 
 Sekretær: Christina Preisler blev valgt 
 Stemmetæller: Kirsten Hastrup blev valgt 
 Indkaldelsen er varslet på Lægårdens hjemmeside og kirkens hjemmeside i rette tid.  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forstanderens beretning 
Punkt 2 og 3 behandles under et. 
Anne Grethe Christensen præsenterer rapporten. Bestyrelsen har konstitueret sig med en ny formand. 
Eivind Triel takker af efter denne generalforsamling. Skolen har været meget begrænset her under corona, 
men skolens personale har klaret det rigtig godt. Stor tak for deres indsats. Man har udnyttet den tid, hvor 
der ikke har været elever på skolen til at renovere lokaler.  
 
Ole Dommer præsenterer: Velkommen til skolekredsen. Sidste år sad vi også og kiggede på hinanden, og 
der troede jeg, at det behøvede jeg nok ikke øve mig i, for det var ikke kommet for at blive, men det gjorde 
det så. At drive skole i coronatid er en udfordring. Man finder i den grad ud af om man har et 
omstillingsparat personale. Der kommer ændringer hele tiden.  
Når man kommer til Lægården har man nogle forventninger til skolen - hvad kan den give mig i løbet af de 
næste 10 måneder. Da det er en idrætsefterskole skal idrætspakken være i orden. Og det har den også 
været. Lige så snart vi fik lov fik vi afviklet kampene og de planlagte ture. Dannelsesprojektet er en vigtig 
del, men ikke så synlig for eleverne. Hvad vil det sige at være en del af et forpligtende fællesskab? Det 
betyder noget, at man tager del i aktiviteterne og at man byder ind og står for mål for kammeraterne. Det 
er ikke et “all inclusive ophold” - det er mere et forhindringsløb. Vi har hele tiden dette dannelsesprojekt 
for øje.  
Hvem er det, der søger os? Det er i højere grad 10. klasseselever, der søger os. Der kommer færre og færre 
elever, der vil i 9.klasse.  
Vi har stadigvæk vores inklusionsklasse.  
I år har Duncan taget orlov og arbejdet på Lægården på fuld tid. Han er rigtig god til at kombinere det at 
være lære og præst. Det vil jeg gerne sige ham stor tak for.  
Vi har ikke haft en 1-års arbejder i år. Der har været samtale med Louise Aaen om, hvordan man skal 
promovere det. Hvis man kender nogen, der kunne have interesse, så kontakt mig, så der er så god 
forberedelse som muligt og vi kan få forventningsafstemt.  
Vi har fået ny formand. Eivind, du har i den grad taget din tørn. Du har været spændende at arbejde 
sammen med. Vi interesserer os ikke så meget for det samme, men det er ikke altid at lige børn leger bedst. 
Tak for samarbejdet. Det har været fantastisk. 
Anne Grethe, du er startet godt. Jeg har høje forventninger til dig. Du er et empatisk menneske. Det bliver 
dejligt.  
 
Rapporterne blev modtaget. 
 
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 
 Helge Munk fremlægger. Det har været et fornuftigt år. Sidste år fik vi afskrevet en del og vi 
kom af med nogle dyre lån, så vores renteudgifter vil falde fremover. Antallet af elever er det, der afgør om 
det er et godt eller dårligt år - om eleverne bliver fastholdt hele året.  
For 12-14 år siden satte vi os nogle mål om gode lokaler og bedre ressourcer for lærerne at undervise af - 
nu er vi stort set i mål. Det har været en lang og spændende rejse. Og det har krævet noget både af 
bestyrelse og ansatte, men der er kommet resultater. Og nu har der også været plads til lønforhøjelser.  
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Det er en skole der har lave omkostninger og høj omsætning. Så det er rigtig flot. Hvilke nye visioner skal vi 
have nu?  
Til sidst: tak til dig Eivind. Det har været sjovt at arbejde samme med dig. Tak for indsatsen.  
Anne Grethe, tak fordi du er gået ind i arbejdet. Jeg glæder mig til samarbejdet. Tak til personalet. I gør det 
godt.  
Charlotte Strand: Tak for alt det gode arbejde. Som en tidligere elev er det fantastisk at følge udviklingen og 
som kommende mor til et barn der. Det kan vi godt være stolt af - det er jeg i hvert fald. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
5. Indkomne forslag 
 Ingen forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 Kirsten Hastrup blev valgt  
 Suppleant: Inge Lise Beck blev valgt 
7. Valg af revisor 
 Beierholm blev valgt. 
8. Eventuelt. 
Eivind Triel: For 16 år siden blev jeg valgt ind og ikke særlig længe efter blev jeg formand.  
Mange nye bygninger og ombygninger, kunststofgræsbane, ny forstander - lidt af det som er sket. Jeg som 
afgående formand giver en bæredygtig skole videre med et godt personale. Lægården er blevet en skole 
som er de unges første valg, en skole de aktivt vælger. Det blev til 16 fantastiske år. Tak for det hele. Tak 
fordi jeg måtte yde dette arbejde. Det har jeg virkelig været glad for.  
Niels Urup: stor tak til dig, Eivind. Du har gjort et stort og godt stykke arbejde. God vind fremover.  
 
Afsluttende kommentar fra Anne Grethe: Tak for jeres tid og jeres opbakning.   
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RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PERSONVALG 

Årbogens afsnit om Konferencens bestillingsmænd samt Bestyrelser og udvalg (Se side 5 ff) 
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 Book of Discipline of The United Methodist Church 
2012". 
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 10 år. 
 
Landsledelsens formand 
Se under Landsledelsen. 
 
Evangelisationssekretær 
Evangelisationssekretæren udpeges af biskoppen for en 4 års periode (Kvadrienniet) 
 
Missionssekretær 
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter nomination fra forslagskomiteen. 
 
Konferencelægleder 
Konferencelæglederen vælges af årskonferencen på forslag af forslagskomiteen for en 4 års 
periode (Kvadrienniet). 
 
Hovedkasserer 
Hovedkassereren vælges af årskonferencen på forslag af Landsledelsen for en 4 års 
periode (Kvadrienniet). (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 tilrettelægger selv sit arbejde, herunder eventuel opdeling af 
ledelsen i underudvalg til varetagelse af dels evangelisation, gudstjeneste- og andagtsliv, 
udgivelser og blade, og dels administrative, økonomiske og bygningsmæssige opgaver. 
De direkte valgte medlemmer (alle undtagen distriktsforstanderne, evangelisationssekretæren, 
konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af årskonferencen. 
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Valgene foregår ved skriftlig afstemning efter forslag af årskonferencens forslagskomité efter 
følgende orden: 
Der vælges en formand. 
-Der vælges en næstformand. 
Øvrige medlemmer vælges. 
Valgperioden er 3 år. 
Som suppleanter vælges for 1 år 1 præst og 1lægperson. 
 
2. Metodistkirkens Verdensmission 
Missionsrådet består af den på årsmødet valgte Missionssekretær, der tillige er formand for 
rådet, samt af mindst 5 medlemmer valgt af årskonferencen. Valgperioden er 4 år, og 
medlemmerne afgår på skift. Årskonferencen vælger en suppleant til rådet for 1 år ad 
gangen. 
 
3. Styrelsen for Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
Vælges på MBUF’s delegeretmøde. 
MBUF-styrelsens formand og næstformand vælges for et år ad gangen. Der kræves absolut 
flertal. 
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 udgør tillige koordinationsudvalget for de respektive arbejdsformer, som er 
ansvarlige for arbejdet mellem delegeretmøderne. Personerne vælges som leder og 
viceleder. 
Såfremt der opstår vakancer mellem to delegeretmøder kan styrelsen supplere sig med 
yderligere medlemmer. Styrelsen skal informere lokalforeningerne om eventuelle ændringer i 
styrelsens sammensætning. 
 
4. Kommunikationsmedarbejder 
Denne (disse) udpeges af Landsledelsen og MBUF-styrelsen. 
 
5. 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. 

6. 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. 
 
Økumenisk Forum, der tillige omfatter Danske Kirkedage. 
Metodistkirken har ret til at sende 2 repræsentanter til Økumenisk Forum. Valgperioden er 3 
år. Nomineres af Landsledelsen. 
Nuværende praksis: Årskonferencen vælger de 2 repræsentanter fra Danske Kirkers Råd. 
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Danmarks Økumeniske Kvindekomité 
Nomineres af de lokale MK-foreninger og vælges af årskonferencen. 
 
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. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 

10. 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. 
 
11. Willeruplund, Odense 
Willeruplunds anliggender forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, som indstilles af 
Odense Metodistkirkes Pastoratskonference til godkendelse på Metodistkirkens 
Årskonference. Valgperioden er 2 år og bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift. Genvalg 
kan finde sted. Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er fyldt 60 år. 
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12. 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 § 635. 
 
13. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering 
Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 636. 
 
14. 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 2017: Skriftlig nominering afleveres til sekretariatet 
senest 24 timer før valget og offentliggøres løbende undervejs i konferencen på en plakat, 
projekter eller lign. Skriftlig afstemning med almindeligt flertal. Distriktsforstanderen vælges af 
Kabinettet. Genvalg er ikke mulig. 
Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år. 
 
15. Centralkonferencens Råd & Biskopskomite 
Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Centralkonferencen. 
Efter Centralkonferencens bestemmelse har Danmark 2 pladser i 
Centralkonferencens Råd & Biskopskomite, 1 præst og 1 læg. Valgperioden er fra 
Centralkonference til Centralkonference, 4 år. jf. The Northern Europe & Eurasia Book of 
Discipline of The United Methodist Church 2009 § 549 & 550. 

16. Delegater til Generalkonferencen 
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 
flest stemmer for at være valgt. Forslagskomiteen nominerer. 
1 præst vælges. Valgbare er diakoner og ældste i fuldforening med 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. 
Anbefaling fra Centralkonferencens Råd: Det anbefales, at mindst en af de valgte har 
erfaring med Generalkonferencens arbejde. 
Samme krav gælder suppleanter. 
Ved valg af den præstelige delegat har præstelige medlemmer af årskonferencen som er 
ældste og diakoner i fuld forening, associerede medlemmer, prøvemedlemmer som har 
opfyldt alle de uddannelsesmæssige krav, og lokalpastorer som har gennemført deres studie 
forløb og som minimum har været i tjeneste og under udnævnelse i to på hinanden følgende 
år umiddelbart forud for valget stemmeret. 
Ved valg af den læge delegat har kun de læge medlemmer af Årskonferencen stemmeret. 
Se BoD §§ 34, 35 og 36. 
 
17. Delegater til Centralkonferencen 
Vælges af Årskonferencen på årskonferencen forud for Generalkonferencen. Der kræves 
flest stemmer 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. 
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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). 
 
18. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 
Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. Medlem af Metodistkirkens Europaråd 
Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferencen. 
Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Råd. 
 
22. 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 
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OVERSIGT OVER ÅRSKONFERENCER 

År   Formand Sted   Sekretær Dato 

1878   Th. Bowmann København   C.F. Eltzholtz 24. juni 

1879   J.W. Wiley København   C.F. Eltzholtz 3. juli 

1880   S.M. Merril København   C.F. Eltzholtz 2. sept. 

              

1881   J.T. Peck Vejle   C.F. Eltzholtz 26. aug. 

1882   W.L. Harris Odense   C.F. Eltzholtz 16. juni 

1883   R.S. Foster Svendborg   C.F. Eltzholtz 14. juni 

1884   J.F. Hurst Frederikshavn   C.F. Eltzholtz 1. aug. 

1885   J. F. Hurst København   C.F. Eltzholtz 18. juni 

1886   C.D. Foss København   C.F. Eltzholtz 17. juni 

1887   W.X. Ninde Vejle   J.J. Christensen 2. juni 

1888   W.F. Mallalieu Svendborg   J.J. Christensen 28. juni 

1889   H.C. Fowler Frederikshavn   J.J. Christensen 3. juli 

1890   H.W. Warren Odense   C. Thaarup 26. juni 

              

1891   J.M. Walden Vejle   C. Thaarup 1. juli 

1892   J.W. Joyce Svendborg   C. Thaarup 14. juli 

1893   J.H. Vincent København   C. Thaarup 29. juni 

1894   J.H. Newmann Frederikshavn   C. Thaarup 19. juli 

1895   J.N. Fitsgerald Odense   C. Thaarup 25. juli 

1896   D.A. Goodsell Vejle   C. Thaarup 12. aug. 

1897   D.A. Goodsell Aalborg   S.N. Gaarde 11. aug 

1898   J.M. Walden København   S.N. Gaarde 13. juli 

1899   J.M. Walden Randers   S.N. Gaarde 19. juli 

1900   J.H. Vincent Frederikshavn   S.N. Gaarde 18. juli 

              

1901   A. Leonart Svendborg   S.N. Gaarde 3. juli 

1902   C.C. McCabe Aarhus   S.N. Gaarde 30. juli 

1903   J.H. Vincent Nexø   S.N. Gaarde 29. juli 

1904   Wm. Burt Varde   L.C. Larsen 20. juli 

1905   Wm. Burt Odense   C. Nielsen 21. juli 

1906   Wm. Burt Horsens   C. Nielsen 3. juni 

1907   Wm. Burt Kalundborg   C. Nielsen 28. juni 

1908   Wm. Burt København   C. Nielsen 21. juni 

1909   Earl Cranston Frederikshavn   C. Nielsen 24. juni 

1910   Wm. Burt Vejle   C. Nielsen 9. juni 
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1911   Wm. Burt Svendborg   C. Nielsen 29. juli 

1912   John L. Nuelsen Odense   C. Nielsen 10. juni 

1913   John L. Nuelsen Randers   C. Nielsen 4. juni 

1914   John L. Nuelsen Nexø   C. Nielsen 17. juni 

1915   John L. Nuelsen Aalborg   C. Nielsen 23. juli 

1916   John L. Nuelsen København   C. Nielsen 13. juni 

1917   Anton Bast Horsens   C. Nielsen 29. juni 

1918   Anton Bast Aarhus   C. Nielsen 21. juni 

1919   W.F. Anderson Vejle   C. Nielsen 17. juni 

1920   Anton Bast Esbjerg   C. Nielsen 14. juni 

              

1921   Anton Bast Frederikhavn   C. Nielsen 15. juni 

1922   Anton Bast Holstebro   L.P. Bjerno 14. juni 

1923   Anton Bast Kalundborg   L.P. Bjerno 13. juni 

1924   Anton Bast Odense   L.P. Bjerno 15. juli 

1925   Edgar Blake Silkeborg   L.P. Bjerno 1. juli 

1926   Edgar Blake Vejle   L.P. Bjerno 30. juli 

1927   Edgar Blake Varde   L.P. Bjerno 6. juli 

1928   Raym. J. Wade Svendborg   L.P. Bjerno 25. juli 

1929   Raym. J. Wade Nexø   L.P. Bjerno 19. juni 

1930   Raym. J. Wade Randers   L.P. Bjerno 25. juni 

              

1931   Raym J. Wade Horsens   L.P. Bjerno 1. juli 

1932   Raym J. Wade Aalborg   L.P. Bjerno 20. juni 

1933   Raym J. Wade København   L.P. Bjerno 22. juni 

1934   Raym J. Wade Rønne   L.P. Bjerno 20. juni 

1935   Raym J. Wade Vejle   L.P. Bjerno 26. juni 

1936   Raym J. Wade Aarhus   L.P. Bjerno 17. juni 

1937   Raym J. Wade Holbæk   Niels Mann 16. juni 

1938   Raym J. Wade København   L.P. Bjerno 15. juni 

1939   Raym J. Wade Frederikshavn   Niels Mann 14. juni 

1940   A. Rogert Odense   Niels Mann 8. aug. 
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1941   A. Rogert Esbjerg   Niels Mann 19. juni 

1942   S.S. Rosendahl Silkeborg   Niels Mann 18. juni 

1943   A. Rogert Kalundborg   Niels Mann 24. juni 

1944   A. Rogert Odense   Ejner Kyst 22. juni 

1945   Th. Arvidson København   Ejner Kyst 23. aug. 

1946   Th. Arvidson Aalborg   Ejner Kyst 11. juli 

1947   Th. Arvidson Varde   Ejner Kyst 4. juni 

1948   Th. Arvidson Randers   Ejner Kyst 16. juni 

1949   Th. Arvidson Holstebro   L. Eskildsen 15. juni 

1950   Th. Arvidson Odense   L. Eskildsen 21. juni 

              

1951   Th. Arvidson Nexø   L. Eskildsen 30. maj 

1952   Th. Arvidson Svendborg   G. Særmark 9. juli 

1953   Odd Hagen Odense   A. Lylloff 10. juni 

1954   Odd Hagen Løkken   A. Lylloff 26. maj 

1955   Odd Hagen Vejle   A. Lylloff 8. juni 

1956   Odd Hagen Horsens   P.E. Bjerno 6. juni 

1957   Odd Hagen Odense   Frede Brandt 19. juni 

1958   Odd Hagen Silkeborg   Frede Brandt 28. maj 

1959   Odd Hagen Nexø   Frede Brandt 3. juni 

1960   Odd Hagen Frederikshavn   Frede Brandt 15. juni 

              

1961   Odd Hagen Randers   Frede Brandt 7. juni 

1962   Odd Hagen Strandby   Eigil Carlsen 30. maj 

1963   Odd Hagen Varde   Frede Brandt 5. juni 

1964   Odd Hagen Hjørring   Frede Brandt 17. juni 

1965   Odd Hagen Kalundborg   Frede Brandt 23. juni 

1966   Odd Hagen København (J)   Frede Brandt 8. juni 

1967   Odd Hagen Aarhus   Eigil Carlsen 24. maj 

1968   Odd Hagen Rønne   Erik Kyst 6. juni 

1969   Odd Hagen Odense   Erik Kyst 4. juni 

1970   Fr. Wunderlich København (B)   Erik Kyst 3. juni 
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OVERSIGT OVER ÅRSKONFERENCER 

1971   Ole E. Borgen Skåde   Erik Kyst 22. juli 

1972   Ole E. Borgen Frederikshavn   Henning Bjerno 15. juni 

1973   Ole E. Borgen Holstebro   Henning Bjerno 28. juni 

1974   Ole E. Borgen Silkeborg   Henning Bjerno 27. juni 

1975   Ole E. Borgen Horsens   Henning Bjerno 26. juni 

1976   Ole E. Borgen Holstebro   Henning Bjerno 24. juni 

1977   Ole E. Borgen København (J)   Henning Bjerno 2. juni 

1978   Ole E. Borgen Strandby   Henning Bjerno 22. juni 

1979   Ole E. Borgen Holstebro   Henning Bjerno 5. juli 

1980   Ole E. Borgen Nexø   Henning Bjerno 5. juni 

              

1981   Ole E. Borgen København (J)   Henning Bjerno 28. maj 

1982   Ole E. Borgen Holstebro   Henning Bjerno 1. juli 

1983   Ole E. Borgen Aarhus   Henning Bjerno 23. juni 

1984   Ole E. Borgen Holstebro   Henning Bjerno 21. juni 

1985   Ole E. Borgen Odense   Henning Bjerno 27. juni 

1986   Ole E. Borgen Aarhus   Henning Bjerno 8. maj 

1987   Ole E. Borgen Holstebro   Henning Bjerno 2. juli 

1988   Ole E. Borgen Strandby   Henning Bjerno 23. juni 

1989   Hans Växby Holstebro   Henning Bjerno 22. juni 

1990   Hans Växby Holstebro   Henning Bjerno 4. juli 

              

1991   Hans Växby Vejle   Henning Bjerno 20. juni 

1992   Hans Växby København (J)   Henning Bjerno 18. juni 

1993   Hans Växby Holstebro   Henning Bjerno 8. juli 

1994   Hans Växby Frederikshavn   Henning Bjerno 30. juni 

1995   Hans Växby Gladsaxe   Henning Bjerno 29. juni 

1996   Hans Växby København   Henning Bjerno 20. juni 

1997   Hans Växby Holstebro   Mogens Hansen 26. juni 

1998   Hans Växby Strandby   Mogens Hansen 25. juni 

1999   Hans Växby Holstebro   Mogens Hansen 1. juli 

2000   Hans Växby Aarhus   Mogens Hansen 29. juni 
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OVERSIGT OVER ÅRSKONFERENCER 

2001   Øystein Olsen Holstebro   Mogens Hansen 28. juni 

2002   Øystein Olsen Vejle   Mogens Hansen 27 .juni 

2003   Øystein Olsen Holstebro   Mogens Hansen 25. juni 

2004   Øystein Olsen København   Mogens Hansen 23. juni 

2005   Øystein Olsen Rønne   Mogens Hansen 29. juni 

2006   Øystein Olsen Holstebro   Mogens Flinck Hansen 28. juni 

2007   Finn Uth/Jørgen Thaarup Strandby   Mogens Flinck Hansen 27. juni 

2008   Øystein Olsen Aarhus   Mogens Flinck Hansen 2. juli 

2009   Christian Alsted København   Mogens F. Hansen/Emilie Just Petersen 7. maj 

2010   Christian Alsted Holstebro   Mogens F. Hansen/Emilie Just Petersen 21. maj 

              

2011   Christian Alsted Strandby   Mogens F. Hansen/Emilie Just Petersen 19. maj 

2012   Christian Alsted Holstebro   Mogens F. Hansen/Emilie Just Petersen 25. maj 

2013   Christian Alsted Holstebro   Mogens F. Hansen/Emilie Just Petersen 25. april 

2014   Christian Alsted Holstebro   Mogens F. Hansen/Emilie Just Nielsen 15. maj 

2015   Christian Alsted Holstebro   Mogens F. Hansen/Emilie Just Nielsen 13. maj 

2016   Christian Alsted Holstebro   Mogens F. Hansen/Emilie Just Nielsen 21. april 

2017   Christian Alsted København   Christina K. Preisler 11. maj 

2018   Christian Alsted Holstebro   Christina K. Preisler 31. maj 

2019   Christian Alsted Holstebro   Christina K. Preisler 16. maj 

2020   Christian Alsted Virtuelt   Christina K. Preisler/Louise G. Hjort 26. sep 

2021  Christian Alsted Virtuelt  Christina K. Preisler 22. maj 
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PRÆSTER I METODISTKIRKEN 

Navn Født Optaget på prøve/indviet 
Optaget i 
konf. Pensioneret 

Pensionerede     

Medlemmer i fuld forening - ordinerede     

Rasmussen, Poul 29.06.1926 1956 1958 1993 

Jørgensen, Knut Bjarne 15.03.1941 1964 1968 2006 

Ireblad, Tord 30.10.1939 1966 1970 2005 

Uth, Finn 20.02.1951 1974 1976 2016 

Munk, Keld 20.06.1955 1981 1983 2020 

     

Lokalpræster, indviede     

Kyeremeh, Joshua 30.01.1949 2000  2014 

Aktive     

Medlemmer i fuld forening- ordinerede     

Thaarup, Charlotte 21.06.1956 1979 1981  
Thaarup, Jørgen 23.01.1957 1980 1982  
Nielsen, Claus Kofoed 03.10.1956 1982 1986  
Lewis, Mark 18.08.1958 1982 1986  
Sørensen, Ove Skjødt 30.07.1956 1985 1987  
Birch, Ole 10.12.1960 1987 1989  
Risager, Thomas 17.06.1969 1996 1998  
Hønnicke, Virginia 05.02.1970 1996 2001  
Thompson, Anne 09.03.1981 2004 2007  
Thompson, Duncan 16.08.1980 2004 2009  
Andersen, Dean 21.02.1962 2010 2013  
Preisler, Christina Kjær 17.12.1985 2012 2015  
Aaen, Louise 13.01.1979 2012 2015  
Medlemmer i fuld forening - valgt til ordination     

Tvilling, Mai-Brit 02.06.1962 2010   

Hønnicke, Klaus 23.11.1966 2018   

Lokalpræster, indviede     

Aaskov, Maria Bræstrup 02.04.1983 2018   

Thaarup, Maria 02.07.1990 2018   

I tjeneste som diakon     

Brogaard, Karen 18.06.1982    
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ADRESSER 

Biskop: 
Alsted, Christian 

Kontor: Rigensgade 21A, 1316 København K. 
Tlf 51 33 14 77. E-mail: biskop@metodistkirken.dk 
Privat: Bachersmindevej 5D, 2791 Dragør. Tlf 27 20 46 96. 
E-mail: christian.alsted@metodistkirken.dk 

 
Tidligere biskopper: 
Växby, Hans, Myrbackavägen 4 D 73, FI-01600 Vanda. Finland. 

Tlf 00358 40 081 1873. 
E-mail: hans.vaxby@gmail.com 

Olsen, Øystein, Wessels vei 7B, N-2005 Rælingen, Norge. Tlf 0047 64 80 11 22. 
Mobiltlf 48 18 89 31. E-mail: oeol@online.no 
 

Præster : 
Birch, Ole, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 28 86 64 44. 

E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
Højegaard-Andersen, Dean, Bjørnemøllevej 7B, 3782 Klemensker. Tlf 40 92 41 69. 

E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk 
Hønnicke, Klaus, Rigensgade 21, 4th, 1316 København K. Tlf. MSA 33 93 25 96 

E-mail: klaus.honnicke@metodistkirken.dk 
Hønnicke, Virginia, Rigensgade 21, 4th, 1316 København K. Tlf. 60 56 52 82 

E-mail: virginia.honnicke@metodistkirken.dk 
Ireblad, Tord, Badhusgatan 10, S-435 50 Mölnlycke, Sverige. Tlf 0046 70 942 39 61. 

E-mail: tord.ireblad@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: k.kyeremeh@hotmail.com 
Lewis, Mark, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 
Munk, Keld, Jomfru Ingefreds Vej 50, 7100 Vejle. Tlf 40 38 11 98. 

E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 
Nielsen, Claus Kofoed, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

Tlf. 22 33 11 15. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 
Rasmussen, Poul, Svalevej 15, 9970 Strandby. Tlf. 98 48 06 26. 

E-mail: poul.rasmussen@metodistkirken.dk 
Risager, Thomas, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf. 63 12 04 09. 

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 
Sørensen, Ove, Smedevænget 8, Skovby, 8464 Galten. Tlf. 31 24 81 54. 

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 
Thaarup, Charlotte, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 58 84 21 06. 

E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk 
 

mailto:oeol@online.no
mailto:charlotte.thaarup@metodistkirken.dk
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Thaarup, Jørgen, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. Mobiltlf. 24 23 10 98. 
E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Thaarup, Maria, Nørre Alle 86, 2tv, 8000 Aarhus C. Tlf 22 80 10 02. 
E-mail: maria.thaarup@metodistkirken.dk 

Thompson, Anne, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 
E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Thompson, Duncan, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 
E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Tvilling, Mai-Brit, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 
E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk 

Uth, Finn, Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup. 
Tlf 29 71 97 27. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Aaen, Louise, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 
E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

Aaskov, Maria Bræstrup, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 28 76 42 92. 
E-mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk 
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MENIGHEDER 

Lprd = lægprædikant 
ML = menighedens lægleder 
MF = menighedsrådets formand 
MKa = menighedens kasserer 
MKv = menighedens kirkeværgeformand 
Mission = kontakt til missionsarbejdet 
MBUR = formand for børne- og ungdomsarbejdet 
MB = leder af børnearbejdet 
MS = leder af spejderarbejdet 
MU = leder af ungdomsarbejdet 
MM = leder af musikarbejdet 

 
Esbjerg: Skt. Johannes Kirken, Norgesgade 38, 6700 Esbjerg. 
www.metodistkirken-esbjerg.dk 
Kontor: Norgesgade 38, 6700 Esbjerg. Tlf 42741641 

E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk 
Pastorale ansvar: Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 24 23 10 98 
MF: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15 

E-mail: info@grandelag.dk 
MKa: Britta Ørfjell, Storegade 191, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 12 12 13 

E-mail: britta@orfjell.dk 
MKv: Kaj Brinch , Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 26 70 06 22 

E-mail: gurlibrinch@gmail.com 
MBUR: Vakant. 
 
 
Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. 

www.frederikshavn-metodistkirke.dk 
Præst: Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 
Karen Brogaard, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 29 41 03 24 

E-mail: karen.brogaard@metodistkirken.dk 
Lprd: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 61 27 76 32 

E-mail: henningclausen@mail.dk 
Laila Hørby, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 22 62 49 59. 

E-mail: laila.horby@mail.dk 
Bjørn Thomsen, Kirkevej 12, Klim, 9670 Fjerritslev Tlf 22 77 31 73. 

Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk 
ML: Vakant. 
MF: Vakant 
MKa: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 61 27 76 32. 

E-mail: henningclausen@mail.dk 
MKv: Vakant. 
Mission: Karen Brogaard, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 29 41 03 24 

E-mail: karen.brogaard@metodistkirken.dk 
MBUR: Vakant. 

mailto:karen.brogaard@metodistkirken.dk
mailto:karen.brogaard@metodistkirken.dk
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MB: Karen Marie Thomsen, Vestergade 9E st. th., 9900 Frederikshavn. 
Tlf. 24 45 98 55 E-mail: karenmariethomsen@live.dk 

 
Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 
Præst: Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf: 29 91 46 74.  

E-mail: holstebro@metodistkirken.dk 
ML: Lisbet Andersen, Lavhedevej 34, 7500 Holstebro. Tlf 97 40 37 50. 
MF: Niels Urup Nielsen, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

E-mail: nurup.n@gmail.com 
MKa: Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

Mobil 40 46 92 66. E-mail: engbjerg@post8.tele.dk 
MKv: Niels Urup Nielsen, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84. 

E-mail: nurup.n@gmail.com 
Mission: Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf: 29 91 46 74. 

E-mail: holstebro@metodistkirken.dk 
 
København: Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K. 

www.jerusalemskirken.dk 
Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

E-mail: koebenhavn@metodistkirken.dk 
Præster: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

Mobil: 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

Mobil: 24 23 10 98. E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 
Claus Kofoed Nielsen, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. 

Tlf 35 10 90 65. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 
Lprd: Georg Kronborg Christensen. 
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, Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S. Tlf 39 69 40 37. 

E-mail: pmn@fuga.nu 
Mai Rasmussen, Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12. 

E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk 
Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum. Tlf 25 77 43 34. 

E-mail: c2msen@gmail.com 
Jens Chr. Tvilling 
Mathias Alsted Lund Flinck, Lange-Müllers Gade 2, 1. th., 2100 København Ø. Tlf. 60 22 64 96. 

E-mail: mathiasaflinck@gmail.com 
Rebekka Steinvig, Stokhusgade 2, 2., 1317 København K. Tlf. 60714683 

E-mail: steinvig@hotmail.com 
Andreas Morsbøl. Vigerslevvej 261, st. tv., 2500 Valby. Tlf. 24 40 02 08 

E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 
Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 5012 28 44 

E-mail: beatrice@kirkestien.dk 
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Carsten Bjerno, Klerkegade 25, 1., 1308 København K. Tlf. 21 37 10 02 
E-mail: carstenbjerne@gmail.com 

Marianne Berg, Jyllingevej 37, 1., 2710 Vanløse. 
ML: Menigheden har en anderledes struktur og ingen valgt lægleder 
MF: Jens Kamp Hansen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21. 

E-mail: jkah@tdc.dk 
MKa: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7,Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 50 12 28 44. 

E-mail: beatrice@kirkestien.dk 
MKv: Peter Johansen, Tlf 48 14 25 04. E-mail: lbp.johansen@mail.dk 
MFinans:Tommy Laursen, Tlf. 44 92 08 60. E-mail: t-laursen@schoch.dk 
Mission: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, 4200 Slagelse. Tlf 50 12 28 44. 

E-mail: beatrice@kirkestien.dk 
MBUR Ingen. 
MS: Andreas Morsbøl. Vigerslevvej 261, st. tv., 2500 Valby. Tlf. 24 40 02 08 

E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 
MM: Kefas: Sara Alsted Aarenstrup, Gammel Byvej 3D, 2650 Hvidovre. Tlf 60 24 39 46.  

E-mail: saraeaf@gmail.com 
Revelation: Karsten Munk, Bøgehegnet 60, 3. th. 2670 Greve. Tlf 24 29 56 97. 

E-mail: karsten@trafikprodukter.dk 
Saints and Sinners, Anette B. Birch, Stokhusgade 2, 1. 1317 København K. 

Tlf 42 42 97 06. E-mail: anette.hemmingsen@gmail.com 
 
København, Den Internationale Menighed: Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 
1316 København K. 
Kontor: Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

E-mail: koebenhavn.international@metodistkirken.dk 
Præst: Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 

Mobil: 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 
ML: 
MF: Ebenezer Kwaku Gand. Tlf. 25 42 33 09. E-mail: ebenezerkwakugrand@yahoo.com 
MKa: Mavis Boateng, Vigerselvvej 269 B, 2500 Valby. Tlf. 26 73 16 85. 

E-mail: mavisboateng@hotmail.com 
Mission: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf. 43 73 27 45. 

Mobil 26 47 26 08. E-mail: k. kyeremeh49@hotmail.com 
MU: Mavis Boateng, Vigerselvvej 269 B, 2500 Valby. Tlf. 26 73 16 85. 

E-mail: mavisboateng@hotmail.com 
 
Odense: Emmauskirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf. 63 12 04 09. 
www.metodistkirken-odense.dk 
Præst: Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C, Tlf. 63 12 04 09. 

Mobil 29 78 60 88. E-mail: odense@metodistkirken.dk 
Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg, Tlf 28 76 42 92. 

E-mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk 

Lprd: Helge Munk, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

E-mail: hm@munkholding.dk 
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ML: Vakant. 
MF: Sine Giverholt Åkerman, Hunderupvej 52, 5200 Odense C. Tlf 22 54 99 32. 

E-mail: sine.aa@gmail.com 
MKa: Yvonne Brandt,  

E-mail: kasserer@metodistkirken-odense.dk 
Helge Munk, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

E-mail: hm@munkholding.dk  
Lars Bræstrup (praktisk), Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 23200347 

E-mail: labra1048@gmail.com 
Mission: Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 40403139 

E-mail: lebra1404@gmail.com 
MBUR: Vakant. 
MBUO: Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg, Tlf 28 76 42 92. 

E-mail: maria.aaskov@metodistkirken.dk 

MM: Julie Killerup Kaae, Drewsensvej 31, 3., 5000 Odense C. 
E-mail: jkillerup@gmail.com 

 
Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne. 
www.roenne-metodistkirke.dk / www.zionskirken.dk 
Primær kontakt Missionær/prædikant: Béatrice Wittlinger , Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 
Slagelse. Tlf: 35 10 90 65 Mobil 50 12 28 44   

E-mail: Beatrice.Wittlinger@roenne-metodistkirke.dk 
Præst: Claus Kofoed Nielsen, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf. 35 10 90 65. 

Mobil: 22 33 11 15.  
E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Lprd: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09. 
E-mail: bepedersen@outlook.dk 

ML: Vakant. 
MF: Randi Langskov, Margrethevej 25, 3700 Rønne. Tlf. 21 27 45 84. 

E-mail: randilangskov@gmail.com 
MKa: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09. 

E-mail: bepedersen@outlook.dk 
MKv: Menighedsrådet. 
Mission: Menighedsrådet. 
MBUR: Vakant. 
MS: Bettina Pedersen, Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 57 29. Mobiltlf 23 47 71 09. 

E-mail: bepedersen@outlook.dk 
 
Solrød: Solrød Frikirke 

www.solrodfrikirke.dk 
Præst: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 

Mobil 28 68 71 74. E-mail: solroed@metodistkirken.dk 
Virginia Hønnicke, Rigensgade 21,4th. 1316 København K. Tlf. 60565282 

E-mail: virginia.honnicke@metodistkirken.dk 

mailto:kasserer@metodistkirken-odense.dk
http://www.roenne-metodistkirke.dk/
http://www.zionskirken.dk/
mailto:Beatrice.Wittlinger@roenne-metodistkirke.dk
mailto:randilangskov@gmail.com
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Klaus Hønnicke, Rigensgade 21,4th. 1316 København K. Tlf MSA. 33 93 25 96 
                        E-mail: klaus.honnicke@metodistkirken.dk 

Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf. 33 12 96 06. 
Mobil 24 23 10 98 E-mail: joergen.thaarup@metodistkirken.dk 

Lprd: Hanne Ratleff Hansen, Hindbærhaven 13, 2680 Solrød Strand. Tlf: 20 86 75 38 
E-mail: hanne@ratleff.dk 

Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 
Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

Daniel Steinvig, Valkyriegade 25 1, tv., 2200 København N. Tlf 31 69 88 93. 
E-mail: danielsteinvig@hotmail.com 

Katja Bøhling-Petersen, Degnestræde 34, Greve Landsby, 2670 Greve. 
Tlf 30 89 71 99. E-Mail: kbtollerup34@gmail.com 

MF: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 
Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

MKa: Jonatan Steinvig, Helgesensgade 12, st.tv. 2100 København Ø. Tlf 21 12 49 56. 
E-mail: jonatansteinvig@hotmail.com 

Mission: Steffen Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød Strand. Tlf 40 52 57 94. 
E-Mail : steffen@tvilling.dk 

MBUK: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 
Mobil 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

MB: Anette Steinvig, Ørstedvej 36 B, 4622 Havdrup. Tlf 53 53 85 84. 
E-mail: anettesteinvig@hotmail.com 

MU: Daniel Steinvig, Valkyriegade 25 1, tv., 2200 København N. Tlf 31 69 88 93. 
E-mail: danielsteinvig@hotmail.com 

MM: Lovsangsleder: Katja Bøhling-Petersen, Degnestræde 34, Greve Landsby, 2670 Greve. 
Tlf 30 89 71 99. E-Mail: kbtollerup34@gmail.com 

Leder af gospelkoret Jacob’s Ladder: Jacob Asmussen. Tlf 29 63 86 61. 
E-mail post@jacobasmussen.dk 

 
Strandby: Strandvej 36, 9970 Strandby. 

www.strandby-metodistkirke.dk 
Præster: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 50 54 82 93.  

E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 
Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk 
Lprd: Elisabeth Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091. 

E-mail: elisabethandersen@gmail.com 
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. Mobil 28 26 05 48. 

E-mail: kirkevej1@post.tele.dk 
Helle Thaarup Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91. 

E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com 
Camilla Fredsby, Nørgårdsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 26 80 64 60. 

E-mail: fredsby@privat.dk 

mailto:klaus.honnicke@metodistkirken.dk
mailto:mark.lewis@metodistkirken.dk
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Kirsten Nygaard, Hegnsvej 22, 9970 Strandby,. Tlf: 22 64 24 95 
 Email: ktnygaard@outlook.dk 
Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98. 

E-mail: rughavendk@gmail.com 
Teddy Thomsen, Strandvej 72, 9970 Strandby. Tlf 98 48 16 06. 

Bente Aalbæk, Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 9848 2741. 
E-mail: jensmu@newmail.dk 

ML: Margit Brink Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf 29 84 60 24. 
E-mail: margitbrink@hotmail.com 

MF: Gitte Thaarup, Skagensvej 475, 9981 Jerup. Tlf 98 48 00 25. 
E-mail: gittethaarup@hotmail.com 

MKa: Knud Kreilgaard, Tranevej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 14 91. Mobil 29 67 44 74. 
E-mail: kreilgaard@outlook.dk 

MKv: Per Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91. 
E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com 

Mission: Bente Aalbæk Jensen, Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 29 38 21 70. 
E-mail: benteaa@bbnpost.dk 

MFinans: Jan Thaarup, Søndervej 4A, 9970 Strandby. Tlf 40 60 32 72. 
E-mail: jat@desmi.com 

MSekr: Anne Kirstine Nielsen, Svalevej 9, 9970 Strandby. Tlf: 23 98 10 74 
 E-mail: ginnesen@gmail.com 
Menighedskoordinator: Marianne Pedersen, Tvillingsvej 8, 9970 Strandby. Tlf. 30 30 10 98. 

Mobil 21 25 28 66. E-mail: koordinator@strandby-metodistkirke.dk 
MBUR: Erik Brogaard, Tlf. 20 66 02 65. 

E-mail: erik.brogaard@me.com 
MB: Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk 
MS: Christina Jensen, Elmevej 64, 9900 Frederikshavn. Tlf: 25 47 09 65 
 E-mail: chrizzer88@hotmail.com 
MU: Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk 
MM: Jane Winther Christensen 
 E-mail: janewinther8@gmail.com 
 
 
Vejle: Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle. 

www.metodistkirken-vejle.dk 
Præster: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 24 25 45 24. 

E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 
Lprd: Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98. 

E-mail: mmunk@hotmail.com 
Birgitte Strand Schultz, Bakkedraget 13, 7100 Vejle. Tlf. 22 46 84 66. 

E-mail: bist83@live.dk 
Charlotte Strand, Hældagervej 71 st th, 7100 Vejle, Tlf. 28 29 95 47 

E-mail: strandx2@hotmail.com 

mailto:ktnygaard@outlook.dk
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Elsebeth Bjerno Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03. 
E-mail: bjerno@tuknet.dk. 

ML: Vakant. 
MF: Elsebeth Bjerno Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03. 

E-mail: bjerno@tuknet.dk. 
MKa: Kontakt menighedsrådsformanden 
MKv: Jaco Voorwinden, Vejlevej 14, 7323 Give. Tlf 42 57 26 13. 

E-mail:kirkebygning15@gmail.com 
Mission: Lili Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf 51 33 66 45. 

E-mail: lili.strand@nypost.dk 
MBUR: Elsebeth Bjerno Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03. 

E-mail: bjerno@tuknet.dk. 
MB: Charlotte Strand, Hældagervej 71 st th, 7100 Vejle, Tlf. 28 29 95 47 

E-mail: strandx2@hotmail.com 
 
Aarhus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C. 
www.betlehemskirken.dk 
Præster: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 24 25 45 24. 

E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 
Maria Thaarup, Nørre Allé 86, 2tv, 8000 Aarhus C. Tlf. 22 80 10 02 

E-mail: maria.thaarup@metodistkirken.dk 
Lprd: Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, 8000 Aarhus C. Tlf 61 60 69 93. 

E-mail: tinegjesso@gmail.com 
Emilie Holm, Ryesgade 58, 2;19, 2100 København Ø. Tlf. 25 62 26 16 

E-mail: emilieholm@me.com 
Susanne Jensen, Helge Rohdes Vej 15, 3. tv., 8210 Aarhus V. Tlf: 40 59 67 25 
 E-mail: susannekj71@gmail.com 
ML: Jette Barkholt, Majsmarken 80, 8520 Lystrup. Tlf 86 74 28 27. 

E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk 
MF: Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf. 31 25 71 25. 

E-mail: mogens@flinckhansen.dk 
MKa: Kjeld Ørsted, Laurbærvænget 112, 8310 Tranbjerg. Tlf 28 59 28 55. 

E-mail: aarhus.kasserer@metodistkirken.dk 
MKv: Troels Østergaard Nielsen, Jens Munks Vej 37, 8200 Aarhus N. Tlf. 27 29 05 53. 

E-mail: troelskropsen@hotmail.com 
Mission:Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, 8000 Aarhus C. Tlf 61 60 69 93. 

E-mail: tinegjesso@gmail.com 
MFinans:Menighedsrådet 
MBUR: Frederik Kofoed Marqversen, Helgenæsgade 11,3, 8000 Aarhus C. Tlf. 61 66 81 47 

E-mail: Frederik@marqversen.dk 
MS: Jette Barkholt, Majsmarken 80, 8520 Lystrup. Tlf 86 74 28 27  

E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk 
  

mailto:emilieholm@me.com
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LEJRE, HYTTER, MM. 

SOLBORGEN, Strandgårdsleddet 2, Hønsinge Lyng, 4560 Vig. www.solborgen.dk 
Kontakt: Metodistkirkens Sociale Arbejde, Rigensgade 21 A, 1316 Købehavn K. 

Tlf 33 93 25 96. E-mail: udlejning@solborgen.dk 
Tilsynsførende: Jan Larsen, Korevlevej 7, Hønsinge Lyng, 4560 Vig, Tlf 40 62 24 80. 
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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 88 497. 

E-mail: keskus@metodistikirik.ee www.metodistikirik.ee 
Distriktsforstander: 
Robert Tserenkov. E-mail: robert.tserenkov@gmail.com 
 
Finland F 
Suomen Metodistikirkko, Punavuorenkatu 2 B, FIN-00120 Helsingfors, Finland. 

Tlf. 00358 9 628 135. E-mail: soumen@metodistikirkko.fi 
www.metodistikirkko.fi 

Distriktsforstander: 
Jori Brander, Inkilänmäenkatu 28 A 5, 70340 Kuopio, Finland 

Tlf. +358 468108128 E-mail: jori.brander@metodistkirkko.fi 
 
Finland S 
Finlands Svenska Metodistkyrka, Apollogatan 5, FIN-00100 Helsingfors, Finland. 

Tlf. 00358 9 449 874. E-mail: kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi 
www.metodist.fi 

Distriktsforstander: 
Camilla Klockars. E-mail: camilla.klockars@gmail.com 
Leif-Göte bjorklund. E-mail: lbjorklu@abo.fi 
 
Letland 
Latvijas Apvienotas Metodistu Baznica, Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland. 

Tlf. 00 371 6731 1442. E-mail: metodistu.bijos@gmail.com 
eller www.metodisti.lv 

Distriktsforstander: 
Edgars Šneiders Ūdens iela 11-10, Liepāja, LV-3401, Letland 

Tlf. + 371 26 401 424 E-mail:esneiders@inbox.lv 
 
Lithauen 
Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, J. Naugardo g-ve 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. 

Tlf. 00370 37 323 588. E-mail: remailo@gmail.com 
www.jmb.lt 

Distriktsforstander: 
Remigijus Matulaitis. E-mail: remailo@gmail.com 
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Norge 
Metodistkirken i Norge, Postboks 2744, St. Olavsgate 28, 0166 Oslo, Norge. 

Tlf. 0047 23 33 27 00. E-mail: hovedkontoret@metodistkirken.no 
www.metodistkirken.no 

Distriktsforstandere: 
Knut Refsdal. E-mail: refsd@online.no 
Ingull Grefslie. E-mail: ingull.grefslie@metodistkirken.no 

 
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 51 92 50 16. 

Email: kob@nazarene.dk 

  

mailto:kob@nazarene.dk
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STATISTIK 
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ALDERSSTATISTIK 
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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. 
 
- 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 Skats hjemmeside www.skat.dk under skattesatser og erhvervsmæssig 
befordringsgodtgørelse. (I 2021 er den høje takst kr. 3,44 og den lave takst kr. 1,90 pr. km.) 
 
AFLØNNING AF PENSIONEREDE PRÆSTER 
Godtgørelse for gudstjeneste eller kirkelig handling (begravelse, bryllup) kr. 1.500,- pr. gang. 
Godtgørelse for andagt eller program (institutionsgudstjeneste/andagt, bibeltime o.l.) kr. 750,- pr. 
gang. 
Godtgørelse for pensionerede præster, som har ansvar som menighedsforstander kr. 1.250,- pr. 
måned. 
Godtgørelse udbetales af Hovedkassen efter regning og afregnes med den pågældende menighed 
efter aftale med distriktsforstanderen og følger almindelige skatteregler. 
Kørselsgodtgørelse efter samme regler som præster i ansat tjeneste. Betales af menigheden. 
Satserne er gældende fra 1/1 2021 og reguleres efter 2021 automatisk jf. procentstigningen i 
præstelønnen. 
 
HVORDAN MAN KAN SIKRE EFTERTIDEN MED ET TESTAMENTE 
Ved at oprette et testamente sikrer man sig, at tingene efter ens død bliver ordnet, som man 
ønsker sig, og at der ikke opstår misforståelser om, hvordan arven skal fordeles. 
 
Opretter man ikke et testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovgivningens almindelige 
regler, hvilket vil sige, at hvis man er gift og har børn, arver ens ægtefælle halvdelen og børnene 
til lige deling den anden halvdel. Har man ikke ægtefælle, børn eller børnebørn, går arven til ens 
forældre, hvilket i de fleste tilfælde vil sige til ens efterlevende søskende og ens afdøde 
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søskendes efterkommere.  
Har man ingen forældre eller søskende/søskendebørn, arver ens 
Nulevende mostre, morbrødre, fastre og farbrødre, men har man ikke nærmere slægtninge end 
fætre og kusiner, går arven til staten, med mindre, man opretter et testamente. 
 
Efterlader man sig ikke tvangsarvinger (ægtefælle og/eller børn/børnebørn), kan man ved 
testamente frit bestemme over hele sin formue. Efterlader man sig tvangsarvinger, kan man 
bestemme over 3/4 af sin formue. 
 
Af arv betales boafgift (tidligere kaldet arveafgift). Ægtefæller er fritaget for boafgift. Det 
samme er Metodistkirken i Danmark. Børn, svigerbørn, børnebørn samt ens forældre betaler 15% 
med et bundfradrag på 264.100 kr. pr. arvelader (2011 & 2012). Alle andre betaler 
udover boafgift tillægsboafgift, således at man i alt kommer til at betale 36,25% af arven. 
 
Størrelsen af bundfradraget kan ses på www.skat.dk 
Det er afgiftsfrit at betænke kirken! 
 
Efterlader man sig midler til søskende, nevøer, niecer eller andre, som betaler tillægsboafgift (i 
alt de førnævnte 36,25%), kan det med fordel overvejes at gøre en afgiftfritaget institution som 
f.eks. kirken til medarving (legatar). 
Hvis man nemlig lader en del af arven tilfalde kirken på betingelse af, at kirken betaler boafgiften 
for de øvrige arvinger, kan de øvrige arvinger rent faktisk få udbetalt en større del af arven, end 
hvis pengene blev givet direkte til disse (såkaldt 30% regel). 
 
Er arvebeholdningen eksempelvis på 1.000.000 kr., og man testamenterer 30% heraf til kirken 
på betingelse af, at kirken betaler de øvrige arvingers boafgift, vil de øvrige arvinger modtage 
ca. 33.000 kr. mere end ellers. Kirken vil modtage ca. 76.000 kr. 
 
Man kan oprette testamente for vidner eller for notaren. Ved at oprette et notartestamente sikrer 
man sig, at testamentet altid kommer frem ved dødsfaldet, ligesom gyldigheden af et 
notartestamente normalt ikke vil kunne anfægtes. 
  
Skal ens testamente kun indeholde få og enkle bestemmelser, kan man selv skrive dette (se 
nedenstående paradigma til et standardtestamente) og underskrive dette på dommerkontoret. 
Testamentet skal underskrives i to eksemplarer, hvoraf det ene gerne må være en fotokopi, og 
på fotokopien skal forsiden være et udfyldt skema, som hentes påwww.domstol.dk.Der skal ved 
underskriften medbringes legitimation (sygesikringskort samt 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. 
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Det koster et gebyr på 300 kr. til staten at oprette et notartestamente. 
Hvis du ikke har kontakt til en advokat, kan du gratis oprette et hos den juridiske virksomhed 
Dokument 24, når det indeholder donation af arv til Metodistkirken.  
 
Landsledelsen er gerne behjælpelig med yderligere vejledning. Ring til kontoret i 
Stokhusgade på telefon nr. 33 12 96 06. 

 
 
 
  

https://dokument24.dk/
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Navn 
Adresse 
Tlf.nr. 
 

T E S T A M E N T E 
 

Undertegnede navn, adresse, cpr.nr., 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 (der hører under Metodistkirken i 

Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve kr. ……………… efter mig. 

 
Eller: 
 
Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-by (der hører under Metodistkirken i 

Danmark, som er fritaget for boafgift) skal arve X/del af min formue. 

 
Eller: 
 
Alt, hvad jeg måtte efterlade mig, skal tilfalde Metodistkirken i Danmark/Metodistmenigheden i X-

by (der 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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RESOLUTIONER I METODISTKIRKENS TRADITION 

Indledning 
Kristendommens formål er ikke et politisk program. Alligevel kom de første kristne i konfliktmed 
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 ny formuleret i forhold til tidens aktuelle problemstillinger. 
De Sociale Principper har lige fra begyndelsen udgjort en ramme for og en teologisk 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. 
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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. 
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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 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 formresolutionen “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 førstemoralske 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, 
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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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VEJL. KRITERIER FOR ORGANISERINGEN AF EN LOKAL MENIGHED I 
METODISTKIRKEN I DANMARK 

En lokal menighed kan organiseres når følgende kriterier er opfyldt 
 
A. Udviklingspotentiale 
Menighedsplantningens liv tiltrækker nye mennesker og har udsigt til at kunne fortsætte 
dermed. 
 
B. Gudstjenesteliv 
Menighedsplantningen fejrer regelmæssig gudstjeneste. 
 
C. Medlemskab 
Menighedsplantningen har 50 medlemmer (døbte og bekendende). 
 
D. Økonomi 
Menighedsplantningen har en sund og selvbærende økonomi. 
 
E. Lederskab 
Menighedsplantningen har et engageret og dygtigt lederskab. 
 
F. Lokal forankring 
Menighedsplantningen og dens arbejde er forankret i lokalsamfundet. 
Ansvaret for vurdering af om en menighedsplantning kan organiseres som en lokal menighed 
påhviler distriktsforstanderen. 
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RETNINGSLINJER 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 30% i et givet pastorat. 
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. 
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enighedens 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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FORKORTELSER 

B&U: Børn og Unge  

BMK: Børne Medarbejder Konference  

BoD: Book of Disciplin  

CC: Centralkonferencen  

CEC: Conference of European Churches  

CGF: Copenhagen Gospel Festival (MM)  

CPCE: Community of Protestant Churches in Europe  

DDB: Det Danske Bibelselskab  

DF’er: Distriktsforstander  

DKR: Danske Kirkers Råd  

DM: Delegeretmøde  

DMR: Dansk Missions Råd  

DUF: Dansk Ungdoms Fællesråd  

DØK: Dansk Økumenisk Kvindekomite  

EA: Evangelisk Alliance  

ECOM: European Commission on Mission  

EMC: European Methodist Council  

EMYC: Metodistkirkens Europæiske Ungdomsråd 
GBCS: General Board of Church and Society 
GBHEM: General Board of Higher Education & 
Ministry  

GC: Generalkonferencen  

GCAF: General Council of Finance and 
Administration  

IL: Idrætsefterskolen Lægården  

KIT: Kirkernes Integrations Tjeneste  

LL: Landsledelsen (Kirkens)  

LPK: Landspatruljekonkurrence (MS)  

MB: Metodistkirkens Børnearbejde  

MBUF: Metodistkirkens Børne- og 
UngdomsForbund  

 

MBUR: Metodistkirkens Børne- og Ungdomsråd 
(lokalt)  

MK: Metodistkirkens Kvindeforbund  

ML: Metodistkirkens Landsledelse  

MM: Metodistkirkens Musikarbejde  

MNYC: Metodistkirkens Nordiske Ungdomsråd  

MS: Metodistkirkens Spejdere  

MSA: Metodistkirkens Sociale Arbejde  

MU: Metodistkirkens Ungdomsarbejde  

NEBoD: Northern Europe Book of Disciplin  

NEEBoD: Northern Europe & Eurasia Book of 
Discipline of The United Methodist Church  

NKT: Netværk for kristen tænkning  

PBKKK: ProfessionsBachelor i Kristendom, Kultur og 
Kommunikation  

PFT: PatruljeFørerTræning (MS)  

ROT: Rådet for Ordineret Tjeneste  

SALT: Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi  

SOCD: School Of Congregational Development  

THS: Teologiska Högskolan, Stockholm (Teologisk 
Højskole, Stockholm)  

TUF: Tro Udvikling Fællesskab (weekend for tidligere 
konfirmander)  

UMC: United Methodist Church  

UMTSE: United Methodist Theological Seminaries 
Europe  

YCGF: Young Copenhagen Gospel Festival (MM)  

ÅK: Årskonference 

 

 

 


